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Арабаджи Олена Семенівна,
кандидат географічних наук, проректор
Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького
ЕТНОГРАФІЧНИЙ МУЗЕЙ «КАЛЕ» ЯК ОСЕРЕДОК ЗБЕРЕЖЕННЯ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КАРАЇМІВ
Місто Мелітополь, славетно своєю історичною та етнокультурною
спадщиною, є упродовж століть перехрестям різних народів і культур. На
сьогодні

в

Мелітополі

мешкають

представники

понад

100

різних

національностей та народностей, серед яких гідно місце займають караїми –
один із найменших по чисельності етносів у світі. Історична та культурна
спадщина караїмів, різноманітна міжкультурна діяльність мелітопольської
караїмської громади знайшли відображення в експозиціях та діяльності
караїмського етнографічного музею «Кале». Ініціаторами і спонсорами
створення музею виступили члени мелітопольського караїмського товариства
Юрій Макаров і Михайло Арабаджи. Вже саме відкриття караїмського музею,
на якому були присутні гості з Києва, Дніпропетровська, Бердянська,
Сімферополя, Феодосії, Євпаторії, а також Туреччини, Росії, Болгарії, стало
значною подією в етнічному житті Мелітопольщини.
Музей «Кале» розташований в центрі Мелітополя, його вишукана
архітектура прикрашає культурний ландшафт історичної частини міста.
Прослухавши екскурсію й оглянувши експозиції музею, відвідувачі дізнаються,
що караїми є аборигенами Криму і як етнос сформувалися в результаті
змішування

прадавнього

населення

краю

з

тюркськими

племенами

хазарського Каганату на основі спільності мови, звичаїв і релігії. Після втрати
хазарами влади в Криму караїми зберегли автономію в межах невеликого
князівства з центром у місті-фортеці Джуфт-Кале («подвійна фортеця»), яка
залишалася неприступною впродовж ряду віків [1, 34]. Частина караїмів на
запрошення князя Данила Галицького в 1246 р. переселилася на захід
України, а частина в 1396 р. – до Литви (Тракай) для охорони фортеці князя
Вітовта. У кінці ХVIII ст. караїми стали покидати Джуфт-Кале і розселилися по
території Криму, України й Росії. У минулому караїми були відважними
6

воїнами, скотарями, виноградарями, ремісниками, торговцями. Незважаючи на
свою нечисленність, караїми впродовж багатьох століть представляли
напрочуд міцний етнорелігійний ізолят, усередині якого стабільно зберігалася
історична мовна, релігійна й культурна цілісність. У ХХІ ст. караїми опинилися
на межі зникнення, у світі їх нараховується близько двох тисяч, близько однієї
тисячі проживає в Україні, у тому числі у Мелітополі – 50 осіб.
Увагу

відвідувачів

музею

завжди

притягує

величезний

портрет

поважного старця в караїмському національному одязі. Це видатний
караїмський письменник, археолог і сходознавець А. Фиркович. Прагнучи
відродити духовні традиції й культуру караїмів, учений впродовж багатьох
років мандрував Кримом, Кавказом, Палестиною та Єгиптом, збираючи
старовинні книги й рукописи. У зібраній А. Фирковичем колекції знаходяться
унікальні пам’ятки писемності староєврейською, самаритянською, караїмською,
арабською та іншими мовами, що являють значний науковий інтерес.
Серед інших видатних імен караїмського народу, на стендах музею
представлені діячі науки й мистецтва ХІХ–ХХ ст.: лікар-гуманіст Б. Казас;
засновник Таврійського університету С. Крим; тюрколог, дипломат, академік
С. Шапшал; військовий хірург А. Вишневський; офтальмолог С. Кальфа;
педагог, громадський діяч і поет І. Казас; балерина Анна Павлова; кінорежисер
С. Юткевич; композитор С. Майкапар; художник С. Дудник (Мичрі); письменник
А. Катик. Високим військовим мистецтвом свого часу прославилися караїми:
генерал,

герой

Порт-Артура

Я. Кефелі;

маршал

Радянського

Союзу

Р. Малиновський.
Окремі експозиції музею присвячені минулому й сьогоденню караїмів
Мелітополя, які оселилися тут в середині ХІХ ст. Цьому сприяло надання
молодому місту певних пільг: усі бажаючі переводилися в розряд міщан, купці
звільнялися «від платежу гільдейських повинностей, а міщани від внеску
міщанського окладу в казну впродовж п’яти років». Також однією з причин
появи караїмів у Мелітополі була Кримська війна (1853–1856 рр.), коли
караїми залишили свої домівки в Криму і переселилися на материк [2, 51].
Мешкаючи в Мелітополі, караїми проявили себе в різних видах діяльності:
торгівлі, культурі й науці. Так, наприкінці ХІХ ст. у місті почав роботу Торговий
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дім С. Минаша, що займався продажем промислових товарів та представляв
відому автомобільну фірму «Бенц і К». Караїмський купець І. Стамболі
побудував на власні кошти театр, який став центром культурного життя
Мелітополя. Тут звучали драматичні й оперні спектаклі професійних столичних
труп, сольні концерти відомих співаків і піаністів. Пізніше І. Стамболі відкрив
електро-біограф (у сучасному розумінні – кінотеатр) та літній парк.
Одна із музейних експозицій розповідає про уродженця Мелітополя,
дослідника

Криворізького

залізорудного

басейну,

доктора

геолого-

мінералогічних наук, професора Й. Танатара. Серед особистих речей науковця
представлено цікавий експонат – диплом доктора філософії («IOSEPHO
TANATAR MELITOPOLENSI»). Надрукований латиною, документ сповіщає про
те, що його власник у 1911 р. з відзнакою (Summa cum laude) захистив у стінах
Мюнхенського університету дисертацію на тему «Петрографічне вивчення
Малого Кавказу» й удостоєний ступеня доктора філософії.
Цікавими для відвідувачів є також експозиції про сучасну діяльність
мелітопольських

караїмів,

громада

яких,

незважаючи

на

свою

малу

чисельність, є однією з найактивніших в Україні. Національно-культурне
караїмське товариство «Джамаат» було створене в 1991 р. й об’єднало
15 караїмських

сімей.

На

сьогодні

в

активі

товариства:

видання

під

керівництвом Г. Ялпачика і С. Ялпачик навчальних посібників із вивчення
караїмської мови; історичного нарису «Караїми Мелітополя»; встановлення
меморіальних дощок І. Стамболі та Й.Танатару, пам’ятника на старому
караїмському

кладовищі;

проведення

Міжнародної

науково-практичної

конференції «Культурно-духовні основи історичної долі кримських караїмів».
Серед експонатів караїмського розділу музею – предмети домашнього
побуту, старовинні світлини караїмських родів, листівки, які надані музею
сім’ями Аттар, Арабаджи, Стамболі, Ялпачик. Ці оригінальні речі дають привід
для роздумів, з їх допомогою відбувається «занурення» в минуле своєї сім’ї і
свого народу. При знайомстві з сімейними архівами й фотографіями караїмів
деякі відвідувачі музею замислюються над вивченням власного родоводу.
Не так давно в музеї з’явилися «хранителі» – воскові фігури караїма та
караїмки в національному одязі, які споживають традиційний і улюблений
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напій караїмів – міцну каву. Караїмське прислів’я твердить, що дерево
прикрашає листя, а людину – одяг. Чоловік-караїм вбраний у шаровари й
каптан, підперезаний шовковим поясом, на голові – чорна кругла невисока
каракулева

шапка. Цей

головний убір, найбільш характерна

частина

чоловічого одягу караїмів, зберігся у старшого покоління й до наших днів.
Тепер небагато караїмів носить його постійно, але обов’язково вдягають на
свята та з нагоди сумних подій. Жінка-караїмка вдягнена у святкове
національне вбрання. На чолі караїмки особлива прикраса у вигляді діадеми,
на голові – оксамитова шапочка (фес), розшита бісером і монетами.
Караїмської жінки, залежно від достатку сім’ї, прикрашалися перлинними
намистами, кулонами з крученого золота, перлинними сітками. Обов’язковою
прикрасою, навіть для найбідніших караїмок, були намиста з монет. Багаті
святкові сукні та прикраси нерідко переходили у спадок із покоління в
покоління. Поряд із восковими фігурами знаходиться портрет караїмської
жінки у святковому вбранні. Це авторська робота уродженки Мелітополя,
відомої караїмської художниці С. Хаджи. «Караїмів дуже мало, але ми є, і я
сподіваюся, що моя творчість нагадуватиме про цей зникаючий народ. І коли
нас не стане, про караїмів розповідатимуть мої картини», – відзначила
художниця, передаючи в дар музею свою картину.
На сьогодні етнографічний музей «Кале» став рідною домівкою для
мелітопольських караїмів. Тут проходять заняття недільної школи з вивчення
караїмської

мови,

репетиції

юнацького

фольклорного

ансамблю,

відзначаються національні свята, які супроводжуються караїмською музикою і,
звичайно ж, дегустацією національних страв. Караїмська кухня завжди
славилася своїми стравами і є однією з яскравих рис народу. Караїмська
господиня завжди прагнула почастувати смачною їжею кожного, хто входив до
оселі, оскільки вважалося, що це приносить сім’ї щастя. Тому поряд із музеєм
розташовується кафе національної караїмської кухні, де готуються знамениті
караїмські пиріжки (етайаклак); пироги з сирого м’яса (кобєте); чебуреки (чирчир); мініатюрні, розміром із наперсток пельмені (хамурдолма); голубці з
виноградного листя (сарма). Відвідувачів пригощають фруктовим узваром
(кьошаф) і традиційною чорною кавою – на такій приємній ноті закінчується
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знайомство з караїмами – малочисленим етносом України, який має свою
тисячолітню історію, своєрідну релігію і самобутню культуру.
Використані джерела
1. Новикова Марианна. Святыни народов Крыма / Марианна Новикова. —
Симферополь : Таврия, 1991. — 70 с.
2. Крилов М. В., Арабаджи О. С. Формування національного складу населення
Запорізького Приазов’я / М. В. Крилов, О. С. Арабаджи // Етносоціальне буття
народів Запорізького краю в геокультурному контексті — Сімферополь : Таврія, 2005.
— С. 45–58.

Босий Олександр Григорович,
кандидат історичних наук, професор кафедри теорії та історії
мистецтва Інституту декоративно-прикладного мистецтва
та дизайну ім. Михайла Бойчука
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКИХ ІСТОРИКОКРАЄЗНАВЧИХ МУЗЕЇВ «СКАРБИ РОДОВОДУ УКРАЇНИ»
Духовні скарби минулого є основою на якій з найдавніших часів
розвивається і транслюється у часі сучасна українська культура. Проте нині
більшість сільських краєзнавчих музеїв, які мають зберігати і презентувати
традиційну культуру українців для широких мас населення знаходяться у
занедбаному стані. Частина з них на сьогодні пограбована чи зовсім знищена
після вимушеного закриття. Зайве говорити, що й сама українська народна
сільська культура вже тривалий час перебуває у стані, близькому до
реанімаційного.
В останні роки науковці НМНАПУ та ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН
України під час комплексних етнографічних експедицій по Україні звернули
увагу на ряд сільських музеїв, які мають унікальні етнографічні колекції, але
при цьому музеї знаходяться у катастрофічному стані. Традиційні проблеми у
більшості одні: відсутність елементарних технічних засобів і комп’ютерної
техніки для створення електронного архіву, відсутність сигналізації, проблеми
з опаленням і освітленням, потреба коштів на ремонт приміщень та оновлення
експозицій, малі зарплати тощо.
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Раніше унікальний сільський етнографічний музей у с. Добре на
Кіровоградщині, що презентував яскраву і багату історію та культуру перших
поселенців-болгар, які у кінці XVIII ст. компактно поселились понад річкою
Синюхою, на сьогодні повністю розграбований, а сама будівля перших
поселенців знищена. Потребує науково-методичної та матеріальної підтримки
і впорядкування краєзнавчий музей у селі Покровському на Дніпропетровщині,
що зберігає експонати і пам'ять про останню в часі Нову Запорозьку Січ (нині
затоплена рукотворним Каховськими морем, як і всі інші Січі). Музей має
багату колекцію речей козацької доби, цікаву археологічну та етнографічну
збірку ХІХ – поч. ХХ ст.
Нагальною

постала

й

потреба

врятування

великих

приватних

етнографічних колекцій та Кіровоградщині та вже рідкісних експонатів і збірок
на Закарпатті.
Захарівський сільський краєзнавчий музей став першою територією, що
можливо в майбутньому дасть поштовх новому ставленню до сільських музеїв
по всій країні. Ідея проекту підтримки сільських музеїв народилася, коли члени
спільної етнографічної експедиції НМНАПУ та ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН
України відвідали музей села Захарівки, з метою участі у засіданні місцевого
історичного клубу «Кліо», яким керує фанатично закохана у своє дітище і
справу колишня вчителька історії Любов Шкірай. Більшість жителів цього села
є переселенцями із 24 сіл плавневої зони Дніпра, затоплених при будівництві
ГЕС та Кременчуцького водосховища. У приміщенні колишнього дитячого
садку вони створили власний музей, як пам’ять про культуру і побут своєї
затопленої Малої Батьківщини. У 16-ти переповнених кімнатах зберігається
біля

18 тисяч

унікальних

археологічних,

етнографічних

та

історичних

експонатів, творів мистецтва, культури їхніх батьків, дідів, прадідів. Прикметно,
що практично кожного дня музей поповнюється новими експонатами, які
приносять жителі села. Відтак величезна колекція рушників, через тісняву
взагалі знаходиться постійно закритою у скринях. Однак у Захарівського
музею є дуже багато проблем. Це проблеми опалення, сигналізації, решіток на
вікнах, немає ніяких технічних засобів і комп’ютерів для створення електронної
бази фондів і стелажів для створення сучасної експозиції.
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Колекція експонатів Захарівського сільського музею, які розміщені у
16 тематичних кімнатах (залах) колишнього дитячого садочка вражає, того хто
бачить її вперше. Основна експозиція музею пов’язана з маловідомою
трагічною сторінкою населення України – затоплення материка первісного
українства Наддніпров’я, яке берегло у собі тисячолітню пам’ять цілого
народу. Як відомо у результаті будівництва каскадів штучних водосховищ та
ГЕС на Дніпрі, було затоплено приблизно шість тисяч сіл, що спричинило й
варварське переселення у степи біля 3-х мільйонів українців зі своїх
споконвічних земель малої батьківщини – плавневої зони Дніпра. А збережені
на нових місцях проживання вироби традиційних ремесел, твори народного
мистецтва, а також предмети археології, віднайдені на березі штучного моря
без перебільшення є безцінними скарбами українців.
У музеї широко представлена місцева етнографія Подніпров’я, а також
тематичні зали давньої історії та археології із унікальним черепом вимерлого
тура з розписом на лобі, викликають захоплення зали годинників ХІХ–ХХ ст.
(майже 1500) та старовинних жіночих хусток, кімнати з речами і документами
Другої світової війни, а також експозиції виробів із дерева, кераміки, металу,
експонати радянської доби, церковні речі, музичні інструменти, народний одяг,
рушники та ін. Тож і виникла ідея показати всі ці експонати більш широко, у
Києві, щоб привернути увагу громадськості до проблеми їх збереження і
популяризації, а також знайти спонсорів. Зазначимо, що жителі Захарівки самі
за свої кошти у селі спорудили пам’ятний знак 24 затопленим селам
Новогеоргіївського району, звідки вони родом. Проте, знають про ці події лише
безпосередні

учасники

(переселення

торкнулося

кілька

мільйонів

наддніпрянців), але їх із кожним роком стає все менше. Цікаво, що в родинах
переселенців, всі речі, які привезені та інформація про переселення, бережно
зберігаються в музеї. Вражають достовірні свідчення очевидців про те, як
чимало сімей на мізерні кошти, виділені їм державою на перевезення майна і
будівництво житла – витратили на те, щоб відкопати могили предків і
перепоховати їх на новому місці проживання, зі сльозами й нині вони
розповідають, як все життя їм сниться затоплена мала батьківщина. Оскільки
на сьогодні відсутні ґрунтовні комплексні дослідження щодо подій пов’язаних з
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будівництвом ГЕС та водосховищ на Дніпрі (в СРСР це була закрита для
обговорення тема), тож і культура та етнографія жителів нині затоплених сіл
плавневої зони Дніпра залишається значною мірою ще й досі невідомою і
недослідженою а поодинокі сільські музеї знаходяться у жалюгідному стані.
Всі ці проблеми й сприяли створенню окремого проекту.
Всеукраїнський

проект

підтримки

сільських

краєзнавчих

музеїв

«СКАРБИ РОДОВОДУ УКРАЇНИ» був започаткований у 2013 р. з ініціативи
завідуючого відділом народного мистецтва та фольклору, Національного
музею народної архітектури та побуту України НМНАПУ кандидата історичних
наук Олександра Босого, й розрахований на залучення за допомогою
громадських організацій та спонсорів додаткових ресурсів і коштів для
підтримки та гідної презентації сільських музеїв України, які мають у своїх
фондах унікальні етнографічні колекції.
З метою допомогти матеріально вижити Захарівському сільському музеєві
Світловодського р-ну Кіровоградської області було вирішено об’єднати разом
зусилля кількох організацій: це г/о «Спільна дія» (О. Якуніна та І. Малик),
Кіровоградське

земляцтво

(М.

Мездрін),

Кіровоградська

обласна

держ-

адміністрація (Л. Салоїд), працівники НМНАПУ та ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН
України, а також за сприяння народного депутата України Станіслава Березкіна.
Перший етап проекту передбачав показ виставки з 200 експонатів
Захарівського музею у НМНАПУ (м. Київ) на садибі с. Суботці. Основну
експозицію з художнього боку доповнила виставка графічних робіт «Моя
Ольгівка» Вадима Мідяника присвяченна також актуальній проблемі покинутих
і неперспективних сіл України.
Відвідувачі

НМНАПУ

мали

змогу

побачити

унікальні

предмети

домашнього вжитку і вироби народних ремесел: рушники, меблі, кераміку,
вироби з лози, інструменти, фотографії, ікони. Тут було багато унікальних
експонатів. Серед них

фотопанорама міста Новогеоргіївська, зроблена

напередодні затоплення, вишитий весільний рушник 1813 р., домашні ікони,
господарські інструменти ручної роботи, древня кераміка і дерев’яні речі
знайдені на березі Кременчуцького водосховища.
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На відкритті виставки Олександр Босий сказав так: «Щоб привернути
увагу до сільських музеїв, їх матеріального забезпечення і популяризації
серед громадськості, у НМНАПУ ми відкрили унікальну виставку експонатів,
пов’язаних з трагічною історією сторінкою України – затоплення плавневої
зони Дніпра, материка первісного українства, яке берегло у собі пам’ять цілого
народу. Вироби народного мистецтва і ремесел, представлені на виставці є,
без перебільшення, скарбами українців, які визнані у світі».
Презентацію виставки експонатів із Захарівського музею в НМНАПУ в
Києві відвідали багато столичних науковців, громадські діячі, письменники, а
також нащадки переселенців, які були змушені покинути свої домівки через
затоплення. Заступник голови Захарівської сільської ради Іван Скрипник (його
дід та батько жили у затопленому нині селі Чаплище): «Для мене та моєї
родини усі збережені предмети – це пам’ять про наших предків, про їх
культуру і побут. Ось весло мого діда-рибалки, а це – ножна ступа на якій
працювала ще моя прабабуся».
У заході взяли участь народний депутат Станіслав Березкін, голова
обласної ради Микола Ковальчук і його заступник Людмила Салоїд, члени
Кіровоградського земляцтва і його керівник Микола Мездрін, активісти г/о
«Спільна дія».
Голова Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко на відкритті виставки
зауважив, що: «Сьогодні важко працювати, адже економіка перебуває не у
найкращому стані. Але ми маємо працювати і знаходити можливість
підтримувати такі сільські музеї. Я впевнений що це – початок серйозної
роботи, яка виллється в те, що тут будемо проводити іще не одну виставку
для киян, гостей міста та України, показуючи Кіровоградщину».
Народний депутат України Станіслав Березкін поділився власними
враженнями про Захарівський музей: «Я особисто вирішив матеріально
підтримати Захарівський сільський музей коли почув про нього, а відвідавши
дізнався, що в його фондах зберігається понад 18 тисяч унікальних експонатів.
Село для нас – надзвичайно важливе. Я сам народився у селі, знаю всі його
проблеми. І сьогодні багато працюю над їх вирішенням як народний депутат.
Вважаю, що сільський музей – однин із найважливіших закладів у селі. Адже
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надзвичайно важливо зберігати пам’ять про своїх предків, про те, як вони
жили і працювали. Я зроблю все для того, щоб на Кіровоградщині ці музеї
розвивалися… Вірю, що ми «вирівняємо» ситуацію із сільськими музеями. Я
підготую проект відповідного закону. І якщо закон отримає підтримку більшості,
то ним буде передбачено збільшення фінансування сільських музеїв і
підвищення заробітної плати музейників, а також кошти на ремонти і
встановлення сигналізації у музеях».
Таким чином, практична значимість даного проекту полягає як у
благодійній підтримці сільських музеїв України, так і в більш глибокому
вивченні та збереженні народної культури (традиційної промисли і ремесла,
мистецтво і фольклор, світогляд та усна історія краю). З метою привернення
широкої уваги до проблем музеїв, проект передбачає й подальше тимчасове
експонування вибраних найцікавіших колекцій і експонатів із сільських музеїв у
Національному музеї народної архітектури та побуту України. Спілкування з
оригінальними і високохудожніми творами народного мистецтва дозволить
відвідувачам глибше пізнати і полюбити українську культуру. Молоді ж
майстри у своїй практичній діяльності додатково зможуть застосовувати
традиційні народні технології та стилістичні прийоми і досвід майстрів
минулого, що сприятиме розвитку їх творчо-естетичних смаків, в відтак і
розвитку української культури та мистецтва в цілому
У ході реалізації цього благодійного проекту було видано рекламні
буклети і плакати до виставок, а також календарі з творами народного
мистецтва краю. Працівники науково-дослідного відділу народного мистецтва
НМНАПУ підготували макет ілюстрованого каталогу експонатів Захарівського
музею, які були представлені в НМНАПУ. Надано консультації по оформленню
експозицій

цього

музею,

а

також

поповнено

фонди

документами

з

Кіровоградського держархіву, записами спогадів очевидців у форматі «усна
історія» та окремими експонатами.
Інформація про захід була висвітлена

на всіх теле- і радіо каналах

України, та у друкованій пресі. На десятках сайтів розміщено відгуки та
відеоролики заходу.
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Тож після завершення благодійної програми проекту, та широкому
висвітленні подій у ЗМІ, було отримано кілька заявок від директорів і
завідуючих ряду інших сільських музеїв на участь у цьому корисному і
ефективному проекті.
Результати всеукраїнського проекту підтримки сільських музеїв
«СКАРБИ РОДОВОДУ УКРАЇНИ»
1. На

першому

спільному

організаційному

засіданні

працівників

НМНАПУ членів Кіровоградського земляцтва та, г/о «Спільна дія», КОДА та
депутатського корпусу вироблено план включеності громадських ініціатив у
проект.
2. У НМНАПУ на садибі с. Суботці Кіровоградської обл. проведено
виставку-презентацію – 200 експонатів Захарівського сільського краєзнавчого
музею.
3. На зібрані благодійні та спонсорські кошти закуплено котел, труби,
батареї і проведено газове опалення у музеї с. Захарівки Світловодського р-ну.
4. Надано методичну допомогу у оновленні експозицій та створенні
каталогу фондів музею. Проведено фотофіксацію експонатів і уточнено
атрибуцію.
5. Проведено огляд фондів Захарівського музею (18 тис. одиниць).
Надано методичні рекомендації щодо їх догляду і консервації.
6. Здійснено наукові експедиції зі збору матеріалів та запис спогадів від
живих

свідків-виселенців

і

учасників

будівництва

ГЕС

Кременчуцького

водосховища.
7. Опрацьовано матеріали Кіровоградського держархіву (преса 50-х
років,

протоколи

засідань

облради)

стосовно

будівництва

ГЕС

та

Кременчуцького моря.
8. Підготовлено Дослідження про ремесла і промисли у затоплених
селах краю.
9. Видано рекламні буклети і плакати до виставок.
10. Працівниками

науково-дослідного

відділу

народного

мистецтва

НМНАПУ підготовлено ілюстрований каталог експонатів фондової збірки
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Захарівського музею представлених в НМНАПУ і макет календаря з творами
народного мистецтва краю.
11. Силами

Кіровоградського

земляцтва

та

благодійної

допомоги

народного депутата С. Березіна і ряду громадських організацій у НМНАПУ
відремонтовано хату на садибі с. Суботці Кіровоградської обл. Придбано і
висаджено сад із 25 саджанців фруктових дерев біля хати. Придбано і
встановлено нову огорожу садиби із штахет.
12. В. Мідянику закуплено рами для картин та оформлено виставкові
роботи.
13. У цілому на реалізацію комплексу заходів благодійного проекту
«Скарби родоводу України» витрачено біля 100 тисяч гривень.
На презентації Захарівського сільського краєзнавчого музею у НМНАПУ
у Києві народний депутат України Станіслав Березкін підсумував, що «на
державному рівні саме сільським музеям України приділяється абсолютно
недостатньо уваги. Коли я вперше побував у цьому музеї, я щиро вирішив
допомогти. І нині моє завдання, як депутата, закласти у Державному бюджеті
на наступний рік кошти на підтримку безпосередньо сільських музеїв, у яких
працюють такі ентузіасти-краєзнавці як, зокрема Любов Семенівна Шкірай».
Отже, реалізація даного заходу показала ефективність такої громадської
ініціативи як Всеукраїнський проект підтримки сільських краєзнавчих музеїв
«Скарби родоводу України». Тому варто оголосити щорічний Всеукраїнський
конкурс на кращу презентацію сільських музеїв з розповідями про найцікавіші
й унікальні експонати, потім презентувати музей-переможець у столичних
музеях із залученням широкої громадськості, ЗМІ, земляцтв, депутатів та
потенціальних спонсорів, які б могли надати музею посильну допомогу.
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Босий Олександр Григорович,
кандидат історичних наук, професор кафедри теорії
та історії мистецтва Інституту декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука
ФОРМИ І МЕТОДИ ГРОМАДСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ СПРЯМОВАНІ НА
ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
Проект
І.

Всеукраїнська

громадська

ініціатива

підтримки

сільських

історико-краєзнавчих музеїв «Скарби родоводу України»
Головною метою проекту є привернення уваги до проблем діяльності
сільських

музеїв,

як

важливої

складової

етнокультурного

виховання

української молоді, наукова, просвітницька та матеріальна підтримка їх
функціонування.
Основний метод діяльності: об’єднання і координація зусиль
громадських організацій і державних установ, товариств обласних земляцтв у
місті Києві і представників сфери бізнесу, депутатських та приватних ініціатив
у підтримці діяльності сільських краєзнавчих та етнографічних музеїв України.
Фандрейзинг.
Хронологічні межі охоплення матеріалу: Традиційні культура України
ХІХ–ХХІ ст. (також вироби ремесел і мистецтва, включаючи артефакти і більш
давніх часів).
Передбачено такі практичні заходи:
1. Проведення заходів у НМНАПУ спрямованих на пошук спонсорів і
залучення додаткових коштів для допомоги сільським музеям
2. Активізація діяльності обласних земляцтв у м. Києві та в НМНАПУ.
3. Привернення уваги земляцтв до діяльності сільських музеїв у
областях.
4. Залучення благодійних коштів для допомоги сільським музеям у
проведенні ремонтів, опалення, сигналізації, закуплені обладнання, меблів,
експонатів тощо.
5. Організаціях виставок у НМНАПУ, на базі колекцій сільських музеїв.
6. Проведення науково-методичних семінарів для працівників сільських
музеїв.
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7. Допомога у створенні експозицій та атрибуції експонатів фондів
музеїв.
8. Допомога у тематико-експозиційній та лекційній діяльності сільських
музеїв.
9. Проведення майстер класів у сільських музеях, школах та закладах
культури з метою відродження місцевих народних ремесел і промислів.
10. Запрошення молодих майстрів із сіл на ярмарки ремесел у сільські
музеї.
11. Інформаційне сприяння розвитку культури і туризму в сільській
місцевості
ІІ. Основні заходи здійснені за проектом «СКАРБИ РОДОВОДУ»
Науково-пошуковий напрямок діяльності:
1. Проведено спільні етнографічні комплексні експедиції (МНАПУ та
ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАНУ) з метою записів спогадів очевидців (у
форматі

«усна

історія»)

про

життя

селянства

в

період

будівництва

Кременчуцького водосховища та ГЕС, і подіями пов’язаними із затопленням
сіл та переселенням їх жителів на інші території. Збір інформації та опис
традиційних ремесел і фольклору Придніпрв’я.
2. Вивчено

особливості

духовної

культури

Степової

України

та

Подніпров’я: аналіз сучасного стану ремесел, промислів, народного мистецтва
і фольклору.
3. Проведено дослідження еволюції народних ремесел і народної
орнаментики українців від найдавніших часів до сучасності у межах Степової
України.
4. Складено бібліографічні покажчики і картотеки з питань історії
археології, та етнографії традиційних народних ремесел та фольклору
Подніпров’я.
5. Проведено

наукові

конференцій,

семінари

(с. Захарівка,

м. Світловодськ).
6. Вивчено та описано етнографічні колекції Захарівського краєзнавчого
музею). Аудіо записи спогадів про народних майстрів і фольклорні колективи
краю.
7. Сформувано фото-фоно-відео фонд культурної історії українців.
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Дослідно-експериментальний напрямок:
1. Проведено у НМНАПУ заходи із залученням Кіровоградського
земляцтва по благоустрою території у садибі с. Суботці висадка саджанців
фруктового саду (25 шт., ремонт і покраска будинку, придбання і встановлення
огорожі до садиби.
2. Вивчено традиційні технології виготовлення виробів народного
мистецтва Придніпров’я (писанки – Світловодськ, ткацтво – Захарівка,
Павлівка – гончарство).
3. Здійснено допомогу в підготовці дисертацій молодим науковцям, а
також дипломних робіт студентам вузів з проблем народного мистецтва та
фольклору.
Культурно-освітній напрям діяльності:
1. Прочитано лекції для сільських працівників музеїв, у ВНЗ, школах, та
ін. навчальних закладах з питань історії української культури та мистецтв.
2. Проведено соціологічне дослідження з метою вивчення естетичних
запитів, потреб і смаків молоді та студентів.
3. Залучено членів Кіровоградського земляцтва для організації і
проведення лекцій, семінарів, етнофестивалів, ярмарків та ін. заходів у
НМНАПУ.
Експозиційний напрямок діяльності:
• Влаштовано виставки етнографічних експонатів тимчасової експозиції
з фондів Захарівського сільського краєзнавчого музею в у НМНАПУ.
Виставкова експозиція розкриває:
o Історичні етапи розвитку культури краю (археологічна колекція
Ю.Бутко);
o показує розвиток традиційних технік ремесел і форм і орнаментики;
o розкриває творчість народних майстрів краю;
o показує сучасний стан і тенденції народного та професійного
мистецтва;
o експозиція на базі архівів, тогочасної преси, фотодокументів та
спогадів очевидців розповідає про події пов’язані із затопленням сіл і
переселенням їх жителів на нові місця, показує різні сторони життя селянства
в період будівництва Кременчуцького водосховища та ГЕС у 1959–1960 рр.
ХХ ст.
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• Виставка «Моя Ольгівка» художника Вадима Мідяника висвітлює
проблему неперспективних і вимираючих сіл в Україні. Потрапивши юнаком
вперше у мале село – Ольгівку, де жила його майбутня дружина Вадим був
надзвичайно вражений умовами у яких доживали свій вік літні жителі цього
загубленого у степу і забутого Богом села. Побачивши зарослу бур’янами
вулицю покинутих хат із осиротілими інтер’єрами, ікони на стінах, а також
руїни дитячого садка, школи, клубу, магазину, кузні, ферм, він всю свою
творчість присвятив літнім жителям села – останнім носіям традиційної
культури: світогляду і моралі. Експозицію доповнюють емоційні краєвиди
вимираючого села Ольгівки. Як відомо, подібна доля спіткала й багато
«чорнобильських» сіл у зоні радіоактивного зараження, що теж потребує
вивчення.
Отже, проект варто зробити щорічним і запропонувати взяти в ньому
участь ряд сільських музеїв (наприклад, що в с. Добре на Кіровоградщині,
с. Покровське на Херсонщині та ін., які мають надзвичайно цікаві збірки
експонатів, але потребують значних коштів для підтримки діяльності і
виживання цих музеїв).

Фрагмент експозиції етнографічної виставки «Скарби родоводу
України» на базі фондів Захарівського сільського краєзнавчого музею у
ННМНАПУ. Вересень-грудень 2013 р.
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.
Лекцію-екскурсію про історію та культуру Придніпров’я для
Кіровоградського хемляцтва проводить нач. науково-дослідного відділу
народного мистецтва та фольклору Олександр Босий

Моя дружина в Ольгівці. В. Мідяник. Авторська техніка.
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Босик Зоя Олександрівна,
кандидат культурології, завідувач відділу регіонального
культурного розвитку Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури України
ДІЯЛЬНІСТЬ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
Імплементація

Конвенції

про

охорону

нематеріальної

культурної

спадщини [2] актуалізує проблему діяльності обласних центрів народної
творчості щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної
спадщини.
Мета – здійснити оцінку за результатами моніторингу діяльності
Обласних центрів народної творчості щодо збереження та популяризації
нематеріальної культурної спадщини.
Згідно з Законом України «Про приєднання України до Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини» та відповідно до Наказу
Міністерства культури України від 27.07.2015 року № 548 «Про уповноваження
Українського

центру

культурних

досліджень

на

науково-методичне

забезпечення реалізації Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини здійснено моніторинг діяльності Обласних центрів народної
творчості щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної
спадщини

за

інформаційними

матеріалами,

що

надавались

упродовж

2016 року Українському центру культурних досліджень Обласними центрами
народної

творчості

(далі

–

ОЦНТ)

(Вінницької,

Дніпропетровської,

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської
областей).
На першому етапі діяльності ОЦНТ щодо збереження та популяризації
нематеріальної

культурної

спадщини,

відповідно

місцевих

наказів,

створювались обласні комісії зі збору, обробки інформації та складання
орієнтовних Переліків елементів нематеріальної культурної спадщини (далі –
НКС) на місцевому рівні з подальшим просуванням їх до Національного
реєстру та Списків ЮНЕСКО.
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Наприклад, фахівці Запорізького ОМЦКіМ здійснили 30 виїздів (протягом
березня – листопада) в міста і райони області. Під час огляду колективів
художньої самодіяльності та майстрів народного мистецтва, присвячений 20-й
річниці прийняття Конституції України та 25-й річниці Незалежності України до
уваги членів оглядової комісії було представлено 15 місцевих елементів НКС,
зокрема: «Степове розспівування» (носій – учасники народного фольклорного
ансамблю «Веснянка» Данило-Іванівського сільського будинку культури
Мелітопольського району); «Чеське обрядове весільне дійство «Чижба» (носій
– народний самодіяльний ансамбль чеської пісні «Чехоградська гудба»
Новгородківського центру чеської національної культури Мелітопольського
району); «Весільний обряд «Бгання короваю» (носій – учасники фольклорного
колективу

«Берегиня»

Остриківського

сільського

будинку

культури

Токмацького району); «Ручне художнє кування та металопластика» (носій –
Ракшевський Олександр Олегович, м. Токмак); «Пологівська кераміка» (носій
– родина Нагурних, м. Пологи); «Пісенна спадщина с. Мала Білозерка
Василівського району Запорізької області» (носій – учасники народного
фольклорного

колективу

«Хуторяночка»

комунального

закладу

«Малобілозерський сільський будинок культури» Василівської районної ради
Запорізької обл.); «Народне мистецтво болгар Приморського району
Запорізької обл.» та ін. Водночас було виявлено, що представлені елементи
потребують дослідження, експертизи та відповідного фінансування на
проведення цих робіт. А також акцентовано увагу на стан збереження
фольклорної

спадщини,

розвиток

декоративно-ужиткового

мистецтва,

традиційних народних ремесел у містах і районах області. Зазначено, що у
складі фольклорних колективів переважають люди літнього віку (60–70 років),
молоді дуже мало, дитячих фольклорних колективів також мала кількість. У
молоді немає зацікавлення до участі у фольклорних колективах. Ці показники
викликають

занепокоєння.

Серед

представлених

виробів

декоративно-

ужиткового мистецтва у переважній більшості поширені копійовані та авторські
вироби. Автентичних та відтворених елементів НКС традиційних видів
мистецтва, притаманних Запорізькій області, виявлено незначна кількість і ті
потребують експертизи.
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Підтвердженням того, що є загроза для збереження нематеріальної
культурної спадщини й Сумщини, бо її носіями є люди поважного віку.
Наведені дані, де зазначено вік учасників фольклорних колективів, а саме: із
34 фольклорних колективів, у яких 233 учасники – 1924–1939 років (77–92
роки – 30 осіб); 1940–1949 років (67–76 років – 54 особи); 1950–1959 років (57–
66 років – 30 осіб); 1960–1963 років (53–56 років – 2 особи). Як бачимо,
переважно це носії, яким 67–76 років (див. табл.1 та гістограму 1).
Таблиця 1
Носії нематеріальної культурної спадщини
фольклорних колективів Сумщини

1.
2.
3.
4.

Роки народження
1924–1939
1940–1949
1950–1959
1960–1963

Вік носіїв НКС
77–92
67–76
57–66
53–56

Кількість носіїв НКС
30
54
30
2
Гістограма 1

Тож така тенденція спостерігається не тільки в зазначених областях, але
й по всій Україні.
Зазвичай фольклорні колективи, народні майстри 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,
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козацькі балади, звичайну лірику, святково-обрядову та побутову ігрову
культуру, традиційне народне вбрання тощо) України, передають знання та
вміння про народні ремесла та промисли. Завдяки їх участі у фестивалях,
конкурсах, виставках й інших культурно-мистецьких заходах місцевого,
обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів її популяризують.
Обласні центри народної творчості науково досліджують (традиції,
обряди, практики), сприяють збереженню та популяризації нематеріальної
культурної

спадщини,

яка

відображає

самобутність

певного

регіону.

Працівники Центрів виявляють осередки, де побутують традиції як в усній
народній творчості, так і в народному мистецтві, які передаються від покоління
до покоління. Крім того, описують та інформують громадськість про живі
традиції та їх носіїв. Далі здійснюють обробку, документування НКС.
Насамперед проводиться робота з виявлення елементів НКС, їх фіксації,
дослідження і передачі знань про них наступним поколінням; заохочення
представників спільнот – носіїв спадщини до передачі знань; ідентифікації тих
елементів НКС, які не були до сьогодні ідентифіковані.
Наприклад, з метою вивчення традиційної культури Сумщини, Сумським
обласним науково-методичним центром культури і мистецтва: проведено
фольклорно-етнографічні дослідження в селі Баничі Глухівського району, в
ході яких записано 24 весільні пісні та наспіви, 2 різдвяно-новорічні, 3 побутові
пісні, а також інформацію про традиційне вбрання; досліджено традицію
ремізно-човникового ткацтва в селі Миронівка Шосткинського району (від носія
традиції

Макаренко

Світлани

Василівни

зафіксовано

опис

технології

вирощування та обробки льону, виготовлення сировини та процес ремізночовникового ткання).
У звітних матеріалах надісланих ОЦНТ Українському центру культурних
досліджень упродовж 2016 року, зазначено, що у регіонах на місцевому рівні
складено орієнтовані переліки елементів НКС з подальшим просуванням їх до
Національного реєстру та міжнародних списків, а саме: 1) у Вінницькій
області – «Традиційний орнаментальний розпис бубнівської кераміки.
(Традиційне ремесло Подільського регіону ХІХ ст.)»; «Традиційна техніка
(низь)

клембівської

вишивки»;

«Технологія
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випічки

обрядових

хлібів»;

«Орнаментика та символіка народного килимарства подільського краю»;
«Технологія виготовлення подільської витинанки»; «Орнаментальні мотиви
подільської писанки»; «Обрядові традиції подільського весілля».
2. У Волинській – «Волинська традиційна вишивка в техніці
занизування»; «Волинське ткацтво».
3.

У

Дніпропетровській

–

«Козацькі

пісні

Дніпропетровщини»

(м. Підгородне Дніпропетровський район); «Лялькарство» (Апостолівське
ОТГ); «Дитяче народне малярство» (с.Губиниха Новомосковського району);
«Виготовлення

затірки»

(Межівський

район);

«Петриківська

витинанка»

(Царичанський район); «Пісенні традиції села Кірове» (Томаківський район).
4. У Запорізькій – «Козацький бойовий звичай «Спас»» (носій –
спільнота громадської організації «Козацьке військо Запорозьке низове» та
Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас»;
ареал поширення –- Запорізька обл.); «Запорізький Покровський ярмарок»
(носій

–

територіальна

громада

м. Запоріжжя

та

громади

інших

адміністративно-територіальних одиниць Запорізької обл.; ареал поширення –
м. Запоріжжя); «Плавнева побутова культура» (носій – спільнота Кам’янськоДніпровського, Василівського районів; ареал поширення – Кам’янськоДніпровський, Василівський райони Запорізької обл.); «Мистецтво ткацтва
с. Гусарка» (носій – жінки с. Гусарка віком 50–85 років; ареал поширення –
Більмацький район (ст. н. Куйбишевський) Запорізької обл.); «Степове
розспівування»

(носій

–

учасники

фольклорних

колективів:

народного

аматорського фольклорного ансамблю «Токмачаночка» с. Мала Токмачка
Оріхівського району, фольклорного ансамблю народної української пісні
«Горлиця» с. Мар’янівка Більмацького району, народного фольклорного
ансамблю «Веснянка» с. Данило-Іванівка Мелітопольського району, народного
фольклорного

колективу

«Надвечір’я»

Кам’янсько-Дніпровського

району;

ареал поширення – Запорізька обл.). Наразі триває робота з інвентаризації
елементу НКС «Мистецтво ткацтва с. Гусарка» (Більмацький район) та
просування його до Національного реєстру, тому що цей автентичний
елемент знаходиться під загрозою зникнення.
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4. У Львівській – Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівський державний обласний центр народної творчості і культурноосвітньої роботи» пропонує внести у реєстр унікальне «Мистецтво
коренепластики і дерев’яної скульптури», яким володіють члени Об’єднання
народних майстрів та художників-аматорів при КЗ ЛОР ЛДОЦНТ і КОР (Звіт
НКС І–ІІІ кв. 2016 р.).
5. У Рівненській – «Традиція поліського архаїчного солоспіву»;
«Традиція гри на дудці-викрутці/колянці та майстерність виготовлення
інструменту»; «Обряд «Водіння Куста»; «Традиція ткацтва серпанкових
тканин та виготовлення народного художнього вбрання в с. Крупове
Дубровицького району). Водночас, комісія прийняла рішення доопрацювати
облікову картку елемента «Традиція ткацтва серпанкових тканин та
технологія виготовлення народного художнього вбрання в с. Крупове
Дубровицького району Рівненської області» та направити матеріали до
Українського центру культурних досліджень з метою подальшого включення
його до Національного реєстру.
6. Сумська область пропонує внести до Переліку на місцевому рівні –
«Традиційну культуру «горюнів»»; «Традицію ручного ткацтва в селі
Миронівка Шосткинського району»; «Весільний обряд «завивання вільця» в
селі

Береза

Глухівського

району»;

«Весільні

пісні

села

Ямне

Великописарівського району»; «Весільні пісні села Паліївка Ямпільського
району»; «Весільні пісні села Усок Ямпільського району»; «Традицію
виготовлення гончарних виробів у селі Шатрище Ямпільського району»;
«Календарно-обрядовий фольклор поліського регіону Сумщини». А також
підготовлено документацію елемента нематеріальної культурної спадщини
«Кролевецьке

переборне

ткацтво»

з

подальшим

внесенням

його

до

Національного реєстру.
Цього року Національний реєстр має поповнитися деякими номінаціями:
«Технологія

виготовлення

решетилівської

вишивки

«білим

по

білому»

«Традиційний кримськотатарський орнамент» і «Караїмська кухня: синтетичне
мистецтво довжиною у століття», «Пісенна традиція села Лука» тощо.
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Варто відзначити активну діяльність Дніпропетровщини, яка вдруге
презентувала Україну на світовому рівні. А саме, 29 листопада 2016 року,
українські

козацькі

пісні

дніпропетровських

ансамблів

«Криниця»,

«Богуславочка» і «Первоцвіт» було внесено до Списку нематеріальної
культурної спадщини людства, що потребує термінової охорони.
Нагадаємо, що у п.29 Оперативного керівництва з виконання Конвенції
про охорону нематеріальної культурної спадщини надано пояснення відносно
Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.
Кожна оцінка номінацій включає аналіз життєздатності даного елемента, а
також обґрунтованості та ефективності плану заходів з охорони. Вона включає
також оцінку ризиків, пов’язаних з можливим зникненням елемента в
результаті, серед іншого, або брак коштів для його охорони та захисту, або
процесів глобалізації і соціальних, або екологічних перетворень [ICHOperational_Directives-6.GA-RU.doc].

Оскільки

козацькі

пісні

виконуються

літніми жінками (70–80 років), то виникла потреба внести їх до Списку негайної
охорони. Доцільно додати, що це сімейна традиція міжпоколінної передачі
козацьких пісень. Але через старіння населення виникають ризики щодо
подальшої безперервності цих пісень.
Продовжимо моніторинг діяльності ОЦНТ упродовж 2016 року щодо
проведення низки обласних культурно-мистецьких заходів (фестивалі,
круглі столи, тематичні заходи та ін.) з метою збереження, популяризації,
забезпечення поваги й підвищення ролі НКС, а саме: Запорізьким ОЦНТ –
Обласні культурно-мистецькі акції «Запорізькі обереги» (м. Запоріжжя),
«Патріотична

весна»

(м.

Запоріжжя,

Запорізька

обл.),

Всеукраїнський

етнофестиваль «Гетьманщина», VIІ Всеукраїнський козацький фестиваль
«Покрова на Хортиці» (м. Запоріжжя), Всеукраїнський молодіжний фестиваль
національних культур «Віра. Надія. Любов» (м.Мелітополь), фестиваль
караїмської кухні «Усе найкраще для гостя дорогого» (м.Мелітополь) тощо.
Вінницьким ОЦНТ – всеукраїнські свята «Великодня писанка» і
«Українська витинанка», Обласне свято обрядових хлібів і дідухів «Народу –
вічний оберіг», фестивалі-конкурси автентичних колективів на приз Гната
Танцюри і кобзарського мистецтва «Струни вічності», симпозіум народного
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малярства «Мальована хата», обласний конкурс «Народні музики Поділля». У
рамках традиційного фестивалю народної творчості «Мамину сорочку
пригорну до серця», шляхом проведення майстер-класів з традиційної
вишивки в с. Клембівка відбувалась передача знань, вмінь, навичок про
клембівську вишивку та її популяризація.
Закарпатським
фестиваль

центром

традиційного

проведено

Міжнародний

фестивалю-ярмарку

гуцульський

«Гуцульська

бриндзя»

(4 вересня 2016 р., м. Рахів), Обласний фестиваль «Лемківська ватра»
(13 серпня 2016 р., м. Перечин), фольклорно-туристичний фестиваль «На
Синевир трембіти кличуть» (14 серпня, озеро Синевир, Міжгірський район)
тощо.
Центри проводять багато виставок, майстер-класів. Зокрема, Вінницьким
ОЦНТ проведено виставки традиційних обрядових хлібів у м. Вінниці та
м. Києві. Для майбутньої книги про «Хліби до свят і на пошану» здійснено
фотофіксацію обрядових хлібів й господинь, чиї вироби та інформація про них,
потраплять на сторінки книги; зібрано інформацію про народні звичаї, обряди,
повір’я, пов’язані з виготовленням і використанням хліба та про значення
символіки, якою прикрашають святкову випічку, а також рецепти обрядових
хлібів та зразки автентичного фольклору про хліб. Обласна виставка
декоративно-прикладного мистецтва і всеукраїнський пленер каменотесного
мистецтва «Подільський оберіг», які мають найдавнішу історію.
ОНМЦКіТ Прикарпаття проведено – обласне свято народної творчості
«Розколяда»; X обласний відкритий фольклорний фестиваль «Писанка-2016»
(м.Коломия); Обласний відкритий етнофестиваль «Великдень у Космачі»;
Обласний відкритий фестиваль народного танцю «Арканове коло».
У виставковій залі навчально-методичного Центру культури і туризму
Прикарпаття

експонувались

виставки:

обласна

традиційна

виставка

малярства «Різдвяний вернісаж» (17 грудня 2015 р. – 31 січня 2016 р.);
персональна виставка ткацтва та художньої вишивки заслуженого майстра
народної творчості України Марії Стефак (с. Рунгури Коломийського району,
лютий

– квітень

2016 р.); виставка
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майстрів

декоративно-ужиткового

мистецтва в рамках проведення Міжнародного мистецького фестивалю країн
Карпатського регіону «Карпатський простір» травень тощо.
Не можемо лишити осторонь і Тернопільщину, яка 18 вересня 2016 року
у

м. Борщів

провела

фольклорно-мистецький

фестиваль

«Борщівська

вишиванка». У його рамках відбулась етнографічна виставка з фондів
Борщівського обласного краєзнавчого музею «Борщівська народна сорочка»
та майстер-клас з технології крою, техніки шитва та вишивки борщівської
сорочки за участю авторів книги «Борщівська народна сорочка» Людмили та
Олексія Покусінських, а також, виставка вишиванок та виробів майстрів
народних художніх промислів району. Тож, саме майстри займаються
відродженням мистецтва ткацтва, вишивки, ліплення з глини, плетення з
соломи, створення ляльки-мотанки тощо.
ОЦНТ проведено ряд семінарів-практикумів та круглих столів для
новопризначених директорів СБК, працівників клубів-бібліотек, художніх
керівників СЗККТ, директорів міських і сільських клубів-бібліотек та будинків
культури, де працівниками обговорювалося питання щодо збереження НКС.
Культурно-мистецькі заходи щороку об’єднують творчих особистостей
різного віку, статі, покликання, реалізуючи свою головну мету – збереження,
популяризацію і подальший розвиток традиційного народного мистецтва та
нематеріальної культурної спадщини. Зазвичай у них чільне місце займають
народні традиції, звичаї та інші культурно-побутові елементи. Доцільно
додати, що ці заходи є містком єднання різноманітних етнічних груп,
збереження культури і мистецтва свого народу.
Популяризують Центри нематеріальну культурну спадщину таким
чином, наприклад, упродовж року проведено, для учнів початкових класів
Сумської приватної гімназії «Просперітас», Обласним науково-методичним
центром культури і мистецтв з популяризації нематеріальної культурної
спадщини 11 заходів культурно-освітнього проекту «Традиційні животоки». Тут
діти опановували календарні та родинні свята, ритуали, розучували обрядові
пісні, грали в народні ігри, брали участь у показах-дефіле традиційного
вбрання, виготовляли ляльки-мотанки, обрядове печиво «жайворонки»,
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різдвяні атрибути, розмальовували писанки в спеціально створеній книжці
розмальовок «Писанковий сад Сумщини» тощо.
Всі види мистецтва України, які репрезентують носії живих традицій –
фольклорні колективи, народні майстри – на різних культурно-мистецьких
заходах, висвітлюють на сайтах – КЗ Обласних рад, ОЦНТ, Управлінь
культури і туризму ОДА; РДА; місцеві ЗМІ (телебачення, радіомовлення,
преса). На регіональному рівні популяризують нематеріальну культурну
спадщину у збірниках сценаріїв до календарних народних свят та збірниках за
матеріалами фольклорно-етнографічних досліджень, конференцій тощо.
Упродовж 2016 року ОЦНТ в межах своїх повноважень, кадрового
потенціалу та фінансових ресурсів провели ряд організаційних заходів по
досягненню цілей Конвенції. А саме: у соціальній мережі «Фейсбук» створили
контактні групи для висвітлення та обговорення елементів НКС, які заноситися
до обласних переліків. На сайті Запорізького ОМЦКіМ створили вкладку НКС за
посиланням: http://zomc.org.ua/nematerialna-kulturna-spadhina/docs, Харківського
ОЦНТ

–

http://www.cultura.kh.ua/uk/

activities/pro-jects/intangible-cultural-heritage/

documents/4427-metodichni rekomenda tsiy-izizboruj-obrobki-elementiv-nemate rialnoyikulturnoyi-spadschini; http://www.cultura.kh.ua/uk/activities/projects/ intangible-culturalheritage/4429-vjazannja-vinikiv-na-slobozhanschini-pershij-obekt-nematerialnoyi-kulturikraju; http://www.cultura.kh.ua/uk/materiali/2673-kulturno-dozvilleva-dijalnist; https://ukua.facebook.com/permalink.php?story_fbid=25086 4591767404&id=226923514161512,
де можна ознайомитись з протоколами засідань комісій, переліками елементів
НКС, методичними матеріалами. Вінницький ОЦНТ оприлюднює і популяризує
актуальні питання збереження і популяризації нематеріальної культурної
спадщини на сторінці https://ru-ru.facebook.com/Вінницький-обласний-центрнародної-творчості 15238188 412624 93.
За результатами науково-дослідної діяльності Центрами друкуються
науково-методичні журнали: «Джерела творчості», «Культурологічні джерела»,
«Закарпаття: філософія культури», «Гуцули», «Світлиця». Надруковано
історичний нарис «Караїми Мелітополя».
Закарпатським

центром

заплановано

на

2017

рік

видання:

«Музикознавчо-фольклористична думка першої половини та середини
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XX століття про українську народну музику Закарпаття» (упорядник, автор
передмови та коментарів В.В.Мадяр-Новак).
Варто акцентувати увагу й на труднощах, які виникають у діяльності
обласних центрів народної творчості під час виявлення, ідентифікації та
відбору елементів НКС відповідно до критеріїв Конвенції. Наприклад, у
Запорізькому ОМЦКіМ немає: обласної Програми з охорони та збереження
нематеріальної культурної спадщини, що не дає можливості здійснювати
наукові, технічні, мистецтвознавчі дослідження елементів НКС в містах і
районах області; кваліфікованих працівників у сфері НКС (фольклористів,
джерелознавців, мистецтвознавців тощо), тому неможливо якісно провести
моніторинг елементів нематеріальної культурної спадщини на місцевому рівні.
На

етапі підготовки

інвентарної

картки

на

елемент

НКС

деякі

представники місцевих науково-освітніх установ та інші експерти не мають
бажання безкоштовно співпрацювати; сільські заклади культури, які завжди
були осередками розвитку народної творчості та збереження народних
традицій, перебувають у кризовому стані, не мають необхідних технічних
засобів (Інтернету, оргтехніки), приміщення не опалюються в осінньо-зимовий
період;

неспроможність

сільських

закладів

культури

утримувати

високопрофесійних спеціалістів (низька заробітна плата, відсутність житла з
опаленням) є причиною відпливу кваліфікованих кадрів в інші галузі.
Водночас неодноразово співробітниками Центру піднімалось питання
перед місцевою владою про створення на базі Запорізького ОМЦКіМ
лабораторії з дослідження НКС. Така лабораторія сприяла б вирішенню низки
завдань щодо імплементації положень Конвенції про охорону нематеріальної
культурної

спадщини,

зокрема

ефективному

виявленню,

ідентифікації,

документуванню, збереженню, відтворенню, популяризації НКС в містах і
районах області.
Серед зазначених проблем Обласними центрами народної творчості
виявлено і загрози щодо збереження фольклорної спадщини, розвитку
декоративно-ужиткового мистецтва, традиційних народних ремесел у містах і
районах областей. Зокрема ці загрози простежується у фольклорних
колективах, де займаються переважно люди похилого віку, молоді дуже мало,
33

дитячих фольклорних колективів також мала кількість. У молоді немає
зацікавлення до участі у фольклорних колективах. Ці показники викликають
занепокоєння.

Серед

представлених

виробів

декоративно-ужиткового

мистецтва у переважній більшості поширені копійовані та авторські вироби.
Автентичних та відтворених елементів НКС традиційних видів мистецтва,
притаманних локальному поширенню, виявляється незначна кількість і ті часто
потребують експертизи.
Нагадаємо, що у Конвенції (2003) серед головних пріоритетів мова йде
про «забезпечення життєздатності нематеріальної культурної спадщини»
[2]. Це, перш за все, дослідження її багатогранних аспектів, збереження для
майбутніх поколінь, пропаганда її витворів, що відбуваються шляхом
формальної та неформальної освіти.
Отже, за результатами моніторингу діяльності Обласних центрів
народної творчості щодо збереження та популяризації нематеріальної
культурної спадщини, можемо зробити оцінку:
• Упродовж 2016 року Обласними центрами народної творчості
проводилась низка культурно-мистецьких заходів. Була проведена робота по
створенню науково-методичних рад та комісій зі збору, обробки та складання
орієнтованого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Для
оприлюднення і популяризації актуальних питань щодо збереження та
популяризації НКС розпочато Центрами створення інтернет-сторінок на сайтах
ОЦНТ та Facebook. Друкуються науково-методичні журнали, збірки матеріалів
конференцій, круглих столів, семінарів тощо. Така діяльність Центрів сприяла
першим

етапам

нематеріальної

інвентаризації,

культурної

ідентифікації

спадщини.

Виявилось,

та
що

документуванню
для

реалізації

актуальних проблем щодо збереження та популяризації НКС є потреба у
професійній підготовці кадрів та фінансуванні науково-дослідної діяльності
залучених працівників до цього процесу.
• Для імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної
спадщини необхідна, нормативно-правова база, програма поетапних дій
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини й належне
фінансування її реалізації на державному рівні.
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• З метою продовження спадковості живих традицій нематеріальної
культурної спадщини, виникає потреба залучення молодого покоління до
процесів виявлення, документування, популяризації цієї спадщини, а також
різних видів заохочення, на всіх рівнях, як молоді, так і її носіїв тощо.
Необхідно додати, що порушене питання не є вичерпним і потребує
подальших досліджень.
Використані джерела
1. Звіти ОЦНТ за 2016 рік. — Архів УЦКД, 2016.
2. Конвенція ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини.
Конвенція, Міжнародний документ: від 17.10.2003 р. [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69.

Горський Сергій Віленович,
кандидат соціологічних наук, доцент,
доцент Київського національного
університету культури і мистецтв
СОЦІАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Нині у непростий період державотворення велика роль відводиться
політиці держави в сфері культури. Розвиток сучасної української культури є
складовим елементом процесу становлення громадянського суспільства, який
неможливий без залучення традиційної культури. Залучення елементів
традиційної культури дозволяє підкреслювати самобутність і безперервність
розвитку Української держави.
Сучасна філософія та соціологія доволі переконливо довели, що звичні і
прості бажання та вчинки людей у своїй основі мають фундаментальні
потреби які відображаються через колективне підсвідоме у вигляді архетипних
комплексів та міфологічних структур. Частіше за все цей підхід застосовують
для пояснення межових станів та критичних ситуацій, перехід з одного
соціального стану в інший, травматичний досвід, перебування на межі життя
та смерті. Але цей підхід можна розповсюдити на весь життєвий світ сучасної
людини, на всі буденні і звичні дії людини.
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Французький філософ-екзистенціаліст Габріель Марсель стверджував,
що людина відзначається тим, що вона виходить за межі безпосередньо
даного, що їй властива здатність до безперервного руху як в плані
просторового переміщення, так і в плані духовного зростання. Це дало йому
підставу визначити людину як «Homo viator».
Кліфорд Ґірц писав «Між тим, що говорить нам наше тіло, і тим, що ми
повинні знати, щоб функціонувати, знаходиться вакуум, який ми повинні самі
заповнити, і ми заповнюємо його інформацією (або дезінформацією), що
поставляється нашою культурою. Кордон між тим, що в поведінці людини
контролюється

вродженими

механізмами,

і

тим,

що

контролюється

механізмами культури, – це межа невизначена і нестійка» [1, 62].
Наша матеріальна і нематеріальної культурна спадщина вплітаючись у
сучасну культуру суспільства формує стандарти поведінки соціальної групи,
до якої належить людина, допомагаючи їй інтегруватися. Але чи завжди
культурна спадщина точно відображає минуле? Ми не були свідками
минулого, це не наш досвід. Це тільки наше уявлення про минуле, наша
інтерпретація минулого. Тут, також, постає питання: Який період треба
вважати минулим? Суспільство неоднорідне, наша культура це мозаїчне
поєднання субкультур різних груп, а тому – яку субкультуру взяти в якості
базової, домінуючої? Що взяти з минулого, що не брати?
Ми створюємо міф про минуле базуючись на сьогоденних потребах і це
минуле може мати дуже мало спільного з історичною дійсністю.
Культурна спадщина це не просто передача продукту минулого, який
колись був створений, це зв’язок між старим і новим змістом, який створює
вигляд безперервності нашого соціуму.
Виходячи з цього збереження культурної спадщини це не просто
збереження історичної правди, а процес міфотворення образу минулого
націленого в майбутнє. Для міфу минулого на перший план виходить
майбутнє. Культурна спадщина тільки відштовхується від минулого і формує
віртуальну історію.
Це

процес

формування

нового

бачення

історичного

процесу.

Міфотворення відбувається весь час, постійно задовольняючи мінливі
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інтереси суспільства. Суспільство не стоїть на місці, воно постійно змінюється,
міняються орієнтири та потреби хочемо ми цього чи ні, це призводить до
рухливості суспільства. Одні елементи культурної спадщини висуваються на
перший план стають домінантами, інші змінюються адаптуючись до вимог
сьогодення.
Відомий сучасний вчений Бенедикт Андерсен, наприкінці двадцятого
століття, висунув концепцію так званої «уявної спільноти» [2]. На думку
Б. Андерсена, нація за своєю суттю реальна спільнота, але виникає не
внаслідок причин «природного» порядку, а в наслідок процесу в уяві членів
цих спільнот про свою єдність. Ці спільноти поєднані переважно не
персональними зв’язками чи кровними і, навіть, ні лінгвістичними, а головним
чином усвідомленням приналежності до певного великого колективу, нації. На
його думку нація та формування її кордонів виникають у процесі переміщення
(pilgrimages) від периферії до центру та назад всередині певного окресленого
кола. Це пілігримство може бути різноплановим – освітнім, коли люди
географічно переміщуються до центрів освіти, підвищуючи свій освітній рівень;
бюрократичним, коли молоді фахівці отримавши диплом їдуть працювати в
провінцію, а потім за рахунок службового росту переміщуються до центру. Під
час такого переміщення на буденному людському досвіді формується почуття
приналежності до певної спільноти. За концепцією Андерсена, в межах
окресленого кола йде циркуляція (pilgrimage) не тільки людей, а й наборів
текстів на мові, яка не співпадає з розмовним діалектом, але зрозуміла всім
членам спільноти. Процес циркуляції відбувається і в культурному просторі –
від артефактів культурної спадщини до елементів сучасної культури. За
рахунок цього культурна спадщина набуває нового змісту, перетворюючись в
елемент сучасної культури. Це з часом формує почуття належності до певного
простору де «всередині» поєднане все.
Процес збереження культурної спадщини це процес створення нового
змісту, актуального на даний момент історичного шляху країни. Формування
нового змісту культурної спадщини може відбуватися цілеспрямовано в межах
соціальної політики, а може проходити стихійно поза її межами. Система
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освіти разом із засобами масової інформації можуть відіграти активну роль у
процесі адаптації культурної спадщини до сучасних викликів.
Використані джерела
1. Гирц К. Интерпретация культур / К. Гирц. — М. : «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 560 с.
2. Anderson В. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism: Verso. — London, 1991.

Гусак Раїса Дмитрівна,
доцент, в.о. професора кафедри бандури
та фольклору КНУКіМ, заслужена артистка України
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ,
ДОСЛІДЖЕННІ, ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ПРОПАГАНДІ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
На

сучасному

етапі

ми

все

частіше

звертаємось

до

термінів

«глобалізація», «трансформаційні перетворення», «новітні зміни» тощо. Ці
процеси належать до всіх аспектів життя людства, торкаються і культурної
спадщини України. Поряд з її позитивними ознаками помічаємо й деякі
негативні, що порушують цілісність сприйняття культурного минулого країни:
загроза погіршення сучасного стану культурної спадщини або взагалі її
зникнення чи руйнування, що потребують особливої уваги у вирішенні
проблем з боку суспільства.
Це стосується нематеріальної культурної спадщини, як головного
джерела

культурного

різноманіття,

зокрема,

традиційного

музичного

мистецтва. Вона включає в себе шедеври усної народної творчості, що, як
підкреслено у «Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини»,
передаються від покоління у покоління та постійно відтворюються гуртами чи
окремими особистостями, відповідають певним етапам історії, взаємодіючи з
оточуючим середовищем [1].
У тій же статті «Конвенції» серед головних пріоритетів мова йде про
«забезпечення життєздатності нематеріальної культурної спадщини». І, перш
за все, дослідження її багатогранних аспектів, збереження для майбутніх
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поколінь, пропаганда її витворів, що відбуваються шляхом формальної та
неформальної освіти.
Сьогодні це численні аспекти нематеріальної культурної спадщини,
презентують і багату скарбницю традиційного музичного мистецтва, яке
характеризується різноманіттям жанрів, що функціонують. Хоча серед їх
зразків перевага надається традиційному вокальному виконавству, ми, у свою
чергу, спробуємо розглянути зразки неформальної освіти при ознайомленні,
відродженні, дослідженні та пропаганді традиційної інструментальної музики,
яка тісно взаємодіє та функціонує із самобутнім традиційним виконавством,
традиційними музичними інструментами, тобто, матеріальною культурною
спадщиною:
1.

Ознайомлення

з

традиційною

інструментальною

музикою

в

дошкільних дитячих закладах;
2. Свідомий початок неформальної освіти з питань ознайомлення з
традиціями музично інструментальної культури у шкільних закладах;
3. Продовження неформальної освіти цього аспекту у вищих навчальних
закладах;
4.

Постійна

неформальна

освіта

в

автентичних

сільських

інструментальних гуртах.
1. У статті №1 «Конвенції» серед її цілей мова йде про повагу до
нематеріальної культурної спадщини. Дійсно, є безліч прикладів, коли діти
дошкільного віку, здебільшого й несвідомо, знайомляться з прикладами
нематеріальної культурної спадщини, часто поєднуючи їх з матеріальною.
Разом з батьками, які можуть надати пояснення, певні коментарі, вони
відвідують концерти, фестивалі традиційного музичного мистецтва. Під час
міських свят на Андріївському Узвозі, Співочому полі можна побачити багато
дітлахів, зокрема, біля майстрів з музичними інструментами. Кожна дитина
намагається потримати в руках маленькі керамічні свистунці, дримбу, деркач,
послухати звучання телинки, окарини, дитячої Флейти Пана.
На нашу думку, повага до традиційних музичних інструментів та
інструментального звучання повинні формуватись із дошкільного віку.
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У рамках планових концертів у жовтні місяці 2016 року в дошкільному
закладі «Сонечко» Печерського району був організований концертний виступ
студента VI курсу КНУКіМ, фольклориста-інструменталіста Дмитра Кокошка
(сопілка) з концертмейстером кафедри бандури та фольклору Н.М. Остапчук
(акордеон). Для соліста-сопілкаря це була участь в одному з чергових
концертів. Проте наша увага більше була прикута до глядачів-слухачів – дітей
різних вікових груп дошкільного дитячого закладу: це і реакція на звучання
українського музичного інструменту сопілки (соло), в ансамблі разом із
акордеоном, реакція на зміну темпів та характеру музичних творів. Це
виявлялось у ритмічних рухах голови, рук, оплесках. Дітям детально
пояснювали репертуар, який складався з обробок народних пісень і танців та
музичного матеріалу, що записаний у фольклорних експедиціях.
Так, це ознайомлення з давнім українським музичним інструментом і
інструментальною музикою було ще несвідомим, проте заклало основи
розуміння звучання сопілки з акордеоном, і що музику, яка звучала, колись
грали старі музиканти, яких під час експедицій записали студенти. На це
неодноразово робив наголос ведучий.
Ми також звернули увагу на Статтю 14 «Конвенції», що присвячена
освіті. «Забезпечення визнання, поваги до ролі нематеріальної культурної
спадщини в суспільстві відбуваються завдяки освітнім, інформаційним
програмам та програмам підвищення обізнаності, спрямованим на широку
громадськість,

зокрема

молодь;

конкретним

освітнім

програмам,

неформальним способом передачі знань».
2. Друге знайомство, вже школярів, із традиційними інструментами було
проведено у середній загальноосвітній школі № 322. Цього разу з нами поїхав
скрипаль, який грав соло та в ансамблі. Увага також була звернена на
сприймання дітьми невідомих до того традиційних українських музичних
інструментів. Можливо діти вперше побачили та почули звучання телинки,
дримби, окарини. Мабуть, і не всі дорослі знають ці назви. Сопілку діти
молодших класів знають, бо під час подовженого дня тричі на тиждень вони
мають заняття з гри на сопілці та беруть участь у невеликих ансамблях.
Керівник ансамблю сопілкарів – Суровикіна-Чебан О.П., яка використовує для
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дітей здебільшого традиційний матеріал (колискові, ігрові, жартівливі, народні
пісні, часто, на 2 голоси), розповіла, що діти займаються добровільно, за своїм
бажанням, та зауважила, що такі заняття дуже змінюють їх на краще у
багатьох аспектах.
Якщо діти спочатку уважно слухали концерт, пояснення ведучого,
слухаючи різноманітні музичні інструменти, то під кінець – вони трохи
розслабились, цьому спонукав, звичайно, репертуар. На закінчення нашого
концерту студенти у невеликому складі ансамблю (скрипка, сопілка, акордеон)
зіграли кілька танцювальних веселих мелодій. Діти з перших рядів швиденько
повставали зі своїх місць та почали, хто як міг, танцювати. І це природне
явище.
Відзначимо директора цієї школи та керівника ансамблю сопілкарів за
розуміння важливої справи – залучення дітей до освітянської програми з
ознайомлення з нематеріальною та матеріальною культурною спадщиною.
3. Неформальна освіта відбувається й у вищому навчальному закладі:
згідно Конвенції, «беручи до уваги необхідність поглиблювати усвідомлення,
особливо серед молодих поколінь, важливості нематеріальної культурної
спадщини та її охорони», у ВУЗі існують програми підготовки кадрів,
управління багатоаспектними науковими дослідженнями, серед яких є й
нематеріальна культурна спадщина. Відбувається сприяння освіті з питань її
захисту.
До цього напряму можемо віднести також курсові, дипломні роботи
студентів,
фестивалях

проведення
традиційної

фольклорних
музичної

експедицій,

культури,

участь

концертах,

у

численних

під

час

яких

студентська молодь пропагує і свої власні здобутки, і знайомиться з
традиційним репертуаром та виступами ідентичних колективів.
4.

Постійна

неформальна

освіта

відбувається

й

у

традиційних

фольклорних інструментальних гуртах, які відтворюють автентичний матеріал,
зберігають, пропагуючи його. Саме така освіта формує у них почуття
самобутності, сприяючи повазі до культурного різноманіття України.
Підводячи підсумки, беручи до уваги неоціненну роль нематеріальної
культурної спадщини як чинника, що сприяє активізації освіти, ми підтримуємо
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свої колег із Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка і також
хочемо звернутись до «відповідних Міністерств про необхідність відкриття
освітніх програм із дослідження фольклору, надання бюджетних тем цій сфері,
бо ідеологічні питання мають бути оплачувані державою».
Рекомендуємо:
1. Як приклад нематеріальної культурної спадщини, що потребує значної
уваги держави – врятувати від руйнації та зберегти музично-інструментальні
традиції (мається на увазі з традиційними музичними інструментами),
відродити

вже

зруйновані

традиційні

жанри,

інструменти

(проводячи

ретельний відбір), внести до репрезентативного списку нематеріальної
культурної спадщини людства зразки традиційного музично-інструментального
мистецтва.
2. Сприяти та підтримувати наукові мистецтвознавчі дослідження, а
також розробку методик дослідження для ефективної охорони нематеріальної
та матеріальної культурної спадщини, бо вони розглядаються у тісній
взаємодії, доповнюючи одна одну.
3. Проводити обмін дослідницьким досвідом та впроваджувати у
публікаціях результати наукових досліджень.
4. Продовжувати обговорення з даної проблематики та знаходити
оптимальні рішення з актуальних проблем реалізації культурної політики в
Україні.
Використані джерела
1. «Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини». – Загальні
положення. Статті 1, 2, 14. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_d69.

Кравченко Ірина Олександрівна,
магістр Київського університету культури
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ МУЗЕЙНОГО БРЕНДІНГУ
(НА ПРИКЛАДІ НКПІКЗ)
Поняття «бренд» було запозичене і адаптоване сферою культури з
економічної галузі. Якщо в рекламі та маркетингу бренд – це сукупність ознак
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та асоціацій, пов’язаних з товаром, послугою чи іншим суб’єктом, які уособлені
у візуальному образі та гаслі, то у музейній сфері акцент переноситься зі
створення товарного бренду на бренд організації [3, 94]. У музейній сфері
бренд – це не просто логотип музею, який можна побачити на сувенірній
продукції та в рекламі, це перш за все образ музею, який починає
формуватися із знайомства відвідувача з сайтом, сторінками в соціальних
мережах, зовнішньої реклами, і закріплюється під час відвідування музейної
будівлі чи території, експозиційних приміщень, участі у музейних програмах,
контакту з музейними працівниками та співробітниками екскурсійного бюро чи
квиткових кас, якості музейного сервісу. Поетапне формування бренду
називають брендінгом. Бренд автоматично сигналізує про якість, особливість
та популярність [1; 3]. Сильні бренди, і це стосується як країн, так і музеїв,
здатні ефективніше розвиватися, будувати свою економічну вартість, залучати
інвестиції, туристів та кваліфікований персонал [6, 129].
Українська

музейна

галузь

лише

знайомиться

з

механізмами

менеджменту та маркетингу. У випадку з київськими музеями на їх відомість в
суспільстві, популярність та відвідуваність часто впливає образ створений ще
за радянських часів. Сучасне розуміння своєї ролі в суспільстві, місії, цілей і,
як наслідок, відповідна робота з аудиторією, присутність в інформаційному
просторі та власний сучасний бренд присутні не завжди. На прикладі
Національного

Києво-Печерського

історико-культурного

заповідника

розглянемо перспективи та проблеми створення власного музейного бренду.
В центрі дослідження ті точки контакту між музеєм і відвідувачем, завдяки
яким складається особливий образ музею, а саме: місія музею; музейний сайт,
його візуальний ряд, актуальність; сторінки у соціальних мережах; наявність та
розкрученість музейного логотипу, наявність та якість рекламної та друкованої
продукції; якість музейного сервісу, стан і комфорт будівель, якість екскурсій,
ступінь цікавості експозицій для пересічного індивіда.
Відправною точкою для створення бренду є місія організації в контексті,
що її оточує [3, 94]. Місія музею, в свою чергу, визначає його цільову
аудиторію, потреби якої дозволяє музею сконцентруватися на пропагуванні
певних цінностей. Ці цінності мають бути обов’язково пов’язані з тією чи іншою
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базовою функцією музею: вивченням, збереженням культурної спадщини, її
популяризацією і т.д. За Радянських часів НКПІКЗ був, безперечно, одним з
найпопулярніших

музеїв

республіки

з

відповідним

ідеологічним

навантаженням. На сьогодні НКПІКЗ вказує лише на напрямки своєї
діяльності:

«колектив

Заповідника

займається

науково-дослідницькою,

експозиційною, науково-просвітницькою діяльністю» [5], тобто мова йде лише
про базові функції будь-якого музею, зазначені у законі України «Про музеї та
музейну справу» [4]. З чого можна зробити висновок, що за часи незалежності
України в НКПІКЗ на організаційному рівні не відбулося переосмислення
цінностей, певного позиціонування себе у суспільстві, чи формулювання
власної місії. Вирішення цих питань дозволить заповіднику розпочати процес
власного брендінгу на якісно вищому рівні. Певні кроки в цьому напрямку вже
було зроблено. Наприклад, у 2015 р. було розроблено новий сайт музею –
http: //kplavra.kiev.ua/, який справляє приємне враження. У ньому міститься
великий масив інформації про пам’ятки Лаври, гарні ілюстрації, відомості про
музейні послуги, видання. Недоліком є відсутність зовнішніх контактів
(партнери, «друзі музею», меценати) та інформація про НКПІКЗ зі сторонніх
джерел (відгуки відвідувачів, «лінків» на інші інформаційні туристські сайти
(єдине виключення – TripAdvisor). Сторінка музею у соціальних мережах
(facebook, twitter, instagram, youtube, flikr та ін.) повністю дублює інформацію з
офіційного сайту, хоча мусить містити найсвіжіші дані порівняно з статичним
сайтом. Відео-канал youtube містить лише 5 відео. Загалом позитивне
враження від сайту НКПІКЗ майже повністю нівелюється його «невидимістю»
пошуковими системам. Потенційні відвідувачі шукають інформацію про
заповідник, музейні програми чи екскурсії через слова «лавра» або «КиєвоПечерська лавра» і потрапляють на сайт Києво-Печерського монастиря. Сайт
заповідника можна знайти через слова «Національний Києво-Печерський
заповідник». Рекламну та друковану продукцію можна побачити чи придбати
тільки на території НКПІКЗ, що значно зменшує її вплив на публіку та
можливості її продати. В музейній практиці прийнято розміщувати на
рекламній, друкованій та сувенірній продукції логотип організації. В ідеалі
логотип бренду – це його символ. Він є центральною частиною ідентифікації,
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ключовим фактором для її сприйняття людьми [2]. Музейний логотип має
натякати на цілі закладу, його аудиторію. НКПІКЗ не розробив власний
логотип, символіку, чи гасла і користується логотипами UNESCO, хоча має
власний шрифт для написання назви. Відповідно логотип UNESCO присутній
на сувенірній продукції разом з краєвидами лаври.
Музейний сервіс. Каси музею знаходяться дещо віддалено від входу, що
зумовлено формою самої архітектурної пам’ятки. Екскурсійне бюро міститься
одразу за воротами в заповідник. Територія музею – 24 га і відвідувачам
доводиться багато ходити. Якщо літом туристи можуть перепочити на лавах
на відкритому повітрі, то в зимово-осінній час опції перепочинку під дахом не
існує. Камера схову відсутня. Туалет на всю територію лише один. Не
створено умов для людей з обмеженими можливостями та відвідувачів з
дитячими візочками – пандусів, зручних місць відпочинку бракує. Музейна
крамничка розташована далеко від головної музейної вулиці, її функції
частково виконують невеликі музейні кіоски на центральній вулиці. Ні
крамничка, ні кіоски не мають терміналів. На території є один банкомат, що не
в змозі задовольнити потребу у готівці, особливо в туристичний сезон. Обміни
валют є лише біля головного та монастирського входів. По музею видано
кілька путівників українською та іноземними мовами і певна кількість карт, які
продаються. З позитивних моментів відзначимо якісне прибирання території
цілорічно, наявність квітників.
Музей володіє чудовою колекцією творів мистецтва, церковного вжитку
та ін. Для кожної виставки розроблено відповідний ТЕП. Використовуються
відеоматеріали, вітрини різноманітно оформлені. Проте, на жаль, не було
проведено жодних опитувань музейної аудиторії стосовно якості чи цікавості
експозицій НКПІКЗ. Виставки створюються спеціалістами своєї справи, але без
орієнтування на запити аудиторії. Етикетаж предметів наявний, в частині
постійної експозиції є і описи, але вони часто задовгі і не читаються. Загалом
інформації про унікальність, особливість того чи іншого предмету, його вжиток,
матеріали для його створення чи будь-яких супутніх даних про нього небагато.
Переклади на іноземну мову (і це є виключно англійська) присутні не завжди,
що робить виставки німими для іноземців. Місця для відпочинку відсутні.
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Аудіогідів по виставкам немає. В музеї проводяться класичні екскурсії
(оглядова та тематичні) для індивідуальних та збірних груп українською та
іноземними мовами. Екскурсію можна замовити по телефону. Можливий
безготівковий розрахунок.
Висновки. Вирішення розглянутих нами проблем є ключовими для
якісного брендінгу НКПІКЗ. Створення особливої атмосфери в заповіднику,
його впізнаваного образу в інформаційному просторі допоможе залучити
підтримку меценатів, розширити музейну аудиторію, сформувати прошарок
постійних учасників музейних акцій та програм. Наразі музейний потенціал
НКПІКЗ лишається нерозкритим. Заповідник володіє чудовою колекцією творів
мистецтва, проте вона «мовчить» для відвідувача. Останній у більшості
випадків є лише пасивним спостерігачем чи, якщо мова йде про екскурсії,
слухачем. НКПІКЗ майже не представлений в київському інформаційному та
рекламному просторі. Друковані видання лаврських науковців можна придбати
лише на території. Музейний сайт є функціональним і виглядає привабливо,
але слабо відстежується пошуковими системами, що великою мірою нівелює
пророблену роботу. Музейний сервіс не створює умов для комфортного
відвідування. Популярність заповідника наразі є спадком попередніх епох.
Відвідувачів привертає чудовий архітектурний ансамбль, незвичність печерних
комплексів, образ святого місця, що був сформований сотні років тому і
зберігається у свідомості й досі. Брендінг НКПІКЗ допоможе реорганізувати
інституцію на сучасному і якісно новому рівні.
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Мельник Мирослав Тарасович,
кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач
кафедри художнього текстилю і моделювання костюма
Київського державного інституту декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Ми живемо в час, коли більшість науковців навчалися і проводили свої
грунтовні дослідження в доінтернетну епоху. Це визначає дещо легковажне
ставлення до мережі Інтернет як засобу збереження та популяризації
нематеріальної культурної спадщини.

Завдяки відкритості та мінливості

сайтів, інтернет-ресурси сприймаються як нестабільні й несерйозні. Ми звикли,
що всі наукові речі повинні бути надруковані на пронумерованих паперових
сторінках. Але паперові носії вже давно не конкурентоспроможні ні за
швидкістю доступу, ні за охопленням аудиторії. В зв’язку з цим завданням
даної розвідки є акцентувати на можливостях та правилах популяризації
української культури за допомогою Інтернет-ресурсів.
З

поширенням

еволюціонувала:

Інтернету

з’явилися

більшість

нові

напрямки

сфер

культури

діяльності

та

суттєво
форми

функціонування. У мережі інформація транслюється на увесь світ миттєво,
митці й науковці можуть без посередників розмовляти з різними аудиторіями.
Завдяки інтерактивності, джерелом інформації стає не стільки її автор, скільки
самі реципієнти: коментарі, здебільшого, викликають більше інтересу та
оцінюються пошуковими системами вище, ніж саме повідомлення. Також,
завдяки пошуковим системам, у реципієнтів з’явилася «розширена пам'ять».
Тобто, Інтернет кардинально змінив сприйняття багатьох явищ культури.
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Соціальні мережі на зразок Facebook, Twitter чи Instagram стали
засобами формування смаків та вірусного поширення інформації у багатьох
сферах

культури.

самовираження

Віртуальні

профілі

надали

можливості

публічного

кожному – реципієнти отримали змогу транслювати свої

думки та впливати на широкі кола підписників. Це кардинальним чином
змінило циркулювання інформації і породило ряд важливих проблем.
Серед головних недоліків Інтернету, як як засобу збереження та
популяризації

культури,

–

профанація

змісту

і

неадекватна

оцінка

інформаційних повідомлень. За принципом «снігової лавини» мережею
ширяться найбільш обговорювані, вподобані та «розшерені» повідомлення. На
цьому легко спекулювати. Крім того, значення текстів та раціональних
аргументів, цінність обґрунтованих думок експертів знижується на користь
зростання ролі тих, хто має більше послідовників у соціальних мережах.
В Інтернеті реципієнти більш чутливі до наочних візуальних образів, і
особливості сприйняття матеріалу на інтернет-ресурсах формують нові вимоги
до оформлення повідомлень: здатність привертати увагу та викликати
зворотну

реакцію

натисканням

віртуальної

кнопки

«подобається»

(лайкабельність) і «поділитися» (шерабельність).
Лайкабельність та шерабельність дозволяють швидко і з мінімальними
витратами охопити широку аудиторію по всьому світу. Також «новою цінністю»
повідомлень в мережі стає постійне оновлення контенту: суб'єкти вимушені
функціонувати за правилами мас-медіа, тобто генерувати і поширювати
інформацію, яка залучає і втримує увагу реципієнтів. Таким чином, Інтернет і
соціальні мережі зокрема, орієнтують на поетапне висвітлення роботи, замість
оприлюдення кінцевого цілісного результату (статті і розділи книг, окремі
картини замість виставок, пісні замість музичних альбомів тощо).
Тобто, можемо зробити висновки, що Інтернет відкриває широкі
можливості для популяризації української культури як в національному, так і в
світовому масштабі, але для ефективного використаня інтернет-резурсів
необхідно:
- популяризувати

високохудожні

зразки

перевірену, обгрунтовану наукову інформацію;
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української

культури

та

- оформляти повідомлення відповідно до особливостей сприйняття
інформації

в

Інтернет-мережі,

застосовуючи

візуальні

матеріали

та

інфографіку;
- викликати зворотню активність реципієнтів у формі коментарів, лайків
та шерів.
Оскільки Інтернет-присутність та он-лайн активність українців продовжує
зростати, то подальші наукові дослідження доцільно зосередити на специфіці
оформлення і поширення наукової інформації різних галузей української
культури.
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Українського центру культурних досліджень
УКРАЇНА І ЄВРОПА: НОВІ КОНТЕКСТИ
КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ У ПРОСТОРІ МИСТЕЦТВА
Сьогодні нам вкрай важливо через активний діалог у просторі мистецтва
здійснювати пошук, вивчення, збереження та примноження національних
духовних цінностей, виховання культури, формування естетичного світогляду
суспільства, сублімацію історії українського народу. Вкрай важливими стають
заходи, які спрямовані на об`єднання людей навколо краси та світу мистецтва.
Ключовими словами мого виступу є – інформація, мистецтво, єдність,
світ. Ми поставили слово інформація першим, у зв`язку з тим, що ця
найважливіша функція суспільства виявилась в Україні не на належному рівні.
І цим скористались. На український народ і на світове демократичне
співтовариство обвалився потік дезінформації, який має ось такий негативний
наслідок, який ми сьогодні спостерігаємо.
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Не випадково в народі говорять: слово не горобець, вилетіло – не
впіймаєш. Україна програла на інформаційному полі і тепер ми дорого за це
розраховуємось. Нам доводиться багато що наздоганяти. Саме через поступ
мистецтва Україна бере сьогодні участь у діалозі в ім`я миру, коли не мають
значення ні віросповідання, ні соціальний стан, ні мова спілкування, ні
економічний рівень чи особливості культури. Головне – загальнолюдські,
гуманні пріоритети, як стверджував великий Кобзар: Тоді «…і буде син, і буде
мати, і будуть люде на землі».
Гуманістами не народжуються, ними стають. Це результат виховання,
освіти, культурного розвитку людини. Це величезне трудомістке поле
діяльності, але ж в народі кажуть: «Що посієш, те й пожнеш».
Сила великого Тараса Шевченка – в об’єднанні людей. Це ми відчули під
час відзначення його 200-річних роковин, під час цьогорічної резонансної акції
–

проекту-конкурсу

«Тарас

Шевченко

єднає

народи»,

підтриманому

Міністерством культури України, який випестувала, викохала і дала йому
крила велика патріотка і громадський діяч, народна артистка України і Посол
Миру Галина Яблонська.
Чому міжкультурний діалог сьогодні є таким потрібним і важливим? Чому
сучасна цивілізація перебуває в постійному пошукові нових і досконаліших
стратегій безконфліктного співіснування полікультурних спільнот?
Питання культурного та релігійного різноманіття на нинішньому етапі
розвитку людства набувають дедалі більшої значимості в політичному порядку
денному на всіх міжнародних рівнях, в тому числі і мистецьких.
Якщо проаналізувати причини конфліктів у світі, то приблизно дві
третини з них мають так званий культурний вимір. Наприклад, у минулому –
2015 році – за даними ЮНЕСКО з 1434 конфліктів у світі 108 мали суто
гуманітарне підґрунтя. Отож, справа, якою ми з Вами переймаємось, набуває,
як бачимо, все більшої ваги і значимості.
Причинами цього є: постійні міграційні потоки, які змінили склад
населення багатьох країн світу; нові засоби комунікації та відповідне
розростання медіа контенту; збільшення протиріч і дискусій щодо системи

50

цінностей та питань ідентичності; зростання рівня дискримінації, расизму;
глобалізація та геополітичні зміни у світовій політиці.
Особливо

цікавими

є

сучасні

напрацювання

у

визначенні

концептуального змісту міжкультурного діалогу в контексті інформаційної
парадигми самоорганізації суспільства.
Передусім хочу зазначити, о нині змінюється вся парадигма сприйняття
сучасною людиною культури. Якщо з початку ХХ століття культура зміщується
в епіцентр людського буття та до кінця 80-х років цього ж століття ще активно
підтримується тенденція синтезу взаємодіючих культур, то вже у другому
десятилітті ХХІ століття можемо відзначити, що міжкультурний діалог
концептуально інтерпретується як вимога реального різноманіття (плюралізму)
культур.
Коротко зупинимося на головних концептуальних підходах до нинішнього
осмислення міжкультурного діалогу як фактору привнесення та розвитку
інновацій (оновлення, нововведення) у різні сфери життєдіяльності народів.
Основоположними принципами такої платформи, на думку багатьох
учених, є:
- визнання сторонами необхідності соціокультурного плюралізму;
- спільність цілей;
- горизонтальна (суб’єкт-суб’єктна) логіка міжособистісних взаємин;
- певна лімінальність (це від латинського – поріг, порогова величина –
позначення «порогового» або перехідного стану між двома стадіями розвитку
людини чи спільноти);
- толерантність і взаємоповага, прагнення до згоди та взаєморозуміння;
- довіра та взаємний інтерес;
-

спрямованість

на

взаємозбагачення

та

реалізацію

свого

культуротворчого потенціалу;
- визнання «лінгва франка».
Якщо розглядати нинішній світ як світ культури різних народів, які дедалі
більше взаємоінтегруються, концепція діалогу дозволяє інтерпретувати
міжкультурний діалог як ефективний інструмент соціалізації та інкультурації
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представників різних культур, які проживають в одній державі (на одній
території).
Діалог культур, і ми цього хотіли б, може виступати як миротворчий
фактор, що запобігає виникненню воєн і конфліктів. Він може знімати
напруженість, створювати довіру та взаємну повагу. Але є й інша сторона
взаємодії культур різних народів – протистояння. Із ним пов`язані сучасні
прояви фундаментальних проблем. Їх вирішення, на думку філософа
А. Гордієнко, «допускає таку глобалізацію взаємодії культур у просторі й часі,
при якій реальністю стає самореалізація всіх і кожної культури через
взаємодію всіх із кожною та кожної з усіма іншими». Міжкультурний діалог – це
показник загальної культури суспільства. Бути – значить спілкуватися
діалогічно. «Коли діалог закінчується, усе закінчується» – писав свого часу
філософ М. Бахтін. Він справедливо вважав, що кожна культура живе тільки у
взаємодії з іншою культурою, і що великі явища в культурі народжуються
тільки в діалозі різних культур. Лише в точці їх перетину.
Досвід України в міжкультурному діалозі є досить великим і цікавим.
Хоча при цьому, як і

інші держави, Україна стикається з проблемою

ефективного управління культурним різноманіттям, але ця проблема не є
предметом нашого виступу і варта окремої розмови.
Нового ж контексту міжкультурному

діалогу

надають міжнародні

театральні імпрези і участь вітчизняних театрів у діалозі з Європою у просторі
сцени. Це показово. Спершу трохи статистики. Вона, як відомо, річ
переконлива. Так, за 2010-першу половину 2016 року – 38 театральних
колективів з 15 країн брали участь у міжнародних театральних фестивалях в
Україні, ще 42 зарубіжних виконавця виступили на українських фестивалях
моно-вистав. У свою чергу, 27 театрів України представляли нашу культуру на
міжнародних театральних фестивалях у Франції, Росії, Білорусії, Австрії,
Німеччині, Польщі, Ізраїлі, Болгарії, Туреччині, Чехії, Словаччині. За останні
п’ять років чотири рази був у Страсбурзі Київський академічний театр на
Подолі, двічі з великим успіхом там представили Україну Київський театр
«Золоті ворота» та Львівський академічний театр «Воскресіння». Рівненський
академічний музично-драматичний театр у 2010 та у 2012, 2015 роках брав
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участь у міжнародному театральному фестивалі у м. Зволен (Словаччина), у
2013-му – в Днях української культури в м. Бєльськ-Подляски (Польща), у
2012 році отримав Гран-прі на ХVІІ-му міжнародному театральному фестивалі
«Біла Вежа» в Бресті (Білорусь). Студенти Національного університету театру,
кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого брали участь у фестивалях
драматичний шкіл «Театр для всіх» у м. Манілі (Філіппіни) та в Баден-Бадені
(Німеччина), а також самі провели два міжнародних фестивалі драматичних
шкіл «Натхнення».
Окрім того, 15 наших виконавців-акторів взяли участь і отримали
визнання на міжнародних фестивалях моно-вистав. Це, зокрема, народні
артисти України Михайло Мельник (моно-театр «Крик», м. Дніпропетровськ) та
Володимир Смотритель (моно-театр «КУТ», м. Хмельницький), заслужена
артистка України Лідія Данильчук («Театр у кошику», м. Львів) та інші.
Чи може театральне мистецтво України бути «конкурентноспроможним»
за кордоном? На наш погляд, може! І це доводить досвід згаданих вище
мистецьких акцій, а також приклади публікацій і постановок за кордоном п’єс
Неди Нежданої, Олега Миколайчука, Валентина Тарасова, Олександра Вітра,
Олександра Ірванця, Сергія Щученка, Оксани Танюк, Наталі Ворожбит та
інших. А ще – остання міжнародна акція, яка рік тому відбулась в Києві.
Так, у жовтні-грудні 2015 року Європейська Театральна Конвенція (ЄТК),
провідна мережа європейських державних театрів, ініціювала разом з
Лейпцігським Театром нову програму «Театр. Свобода. Діалог: Інтеграція в
європейську мережу театрів з України». Завдяки цій програмі ми не тільки
розвинули та поглибили вже існуючі зв’язки, створені в рамках успішного
пілотного проекту 2014 «Європейська мережа українських театрів та
театральних діячів», який викликав великий резонанс, але й посилили через
театри суспільну свідомість про демократичні структури та зміцнили стосунки з
європейськими сусідами для мирного майбутнього. Програма відбувається на
території України, Німеччини та інших європейських країн та складається з
декількох різних частин проекту:
1) Український театральний шоу кейс в Києві, який 6 грудня минулого
року закінчився: на ньому були запропоновані впродовж чотирьох днів його
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напруженої роботи перегляди 8 театральних спектаклів державних театрів та
вільної сцени, (зокрема, це були дві вистави Національного академічного
драматичного театру імені Івана Франка, дві вистави Київського Академічного
Молодого театру, вистави київських театрів «Золоті ворота» і Нового
драматичного театру на Печерську, Львівського академічного театру імені
Леся Курбаса та вистава Театрального центру «Bilyts Art Centr» вільний проект
режисера Макса Голенка «Вій 2.0»), відбулися також воркшопи та дискусії, які
не лише були покликані, але й відчутно поглибили уявлення професійної
театральної публіки, представників ЗМІ та інших зацікавлених груп про
сучасний український театр, міжнародну співпрацю в Україні та з Україною,
Успіх шоу-кейсу перевершив всі наші найоптимістичніші сподівання;
2) 10 стипендіальних програм для українських театральних діячів на базі
європейських театрів, які були започатковані і реалізовані в жовтні-листопаді
2015 року. Вони містили в собі інтенсивну програму стажування, яка зробила
успішну спробу інтегрувати цю групу стипендіатів у щоденну творчу рутину
театрів та надала їм унікальний шанс (час покаже, як вони ним скористались,
це вже інше питання!), за цей час вони познайомитися зі структурою роботи та
творчим процесом іншої країни. Як всі відзначили, вони ознайомилися з
новими методами роботи, отримали, звісно ж, нові знайомства та розвинули в
такий спосіб свої професійні зв’язки. 24–26 жовтня вже ц.р. в Лейпцигу, містіпартнері Києва, відбулась зустріч всіх стипендіатів, це, на нашу думку,
сприятиме ще більшому поглибленню обміну.
3) За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини
програма «Театр. Свобода. Діалог: Інтеграція в європейську мережу театрів з
України» розвиває неурядові структури взаємодії між країнами Східного
Партнерства, а саме шляхом розвитку спільних творчих проектів через тісний
культурний діалог з європейськими та німецькими партнерами.
У нинішніх реаліях міжкультурних контактів таким важливим фактором
розвитку

міжкультурних

контактів

є

якраз

неформальне

спілкування.

Нещодавно в Україні відбулось декілька панельних дискусій, які були
присвячені ситуації з державними та недержавними театрами в Україні, їхній
співпраці та конфронтації і сесія обміну контактами з європейськими театрами.
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У формі ось таких своєрідних «швидких побачень» сесія дозволила
українським театральним діячам налагодити прямі контакти з європейськими
театральними діячами та представниками різних запрошених культурних
інституцій. Адже коли зустрічаються функціонери, що представляють якісь
офіційні організації, культурні контакти часто підміняються адміністративними.
Тому дуже важливо на сьогодні розширювати саме неформальні контакти і
наше спільне завдання – забезпечити оптимальну взаємодію, діалог народів і
культур в інтересах кожної зі сторін цієї взаємодії та в інтересах суспільства,
держави, світового співтовариства.
Отож, на завершення, ще раз наголошуємо на тому – сьогодні нам вкрай
важливо через активний діалог у просторі мистецтва здійснювати пошук,
вивчення, збереження та примноження національних духовних цінностей,
виховання

культури,

формування

естетичного

світогляду

суспільства,

сублімацію історії українського народу. І тому вкрай важливими стають заходи,
спрямовані на об’єднання людей навколо краси та світу мистецтва.

Нестеренко Олена Володимирівна,
провідний методист народної творчості
відділу інформаційно-аналітичної роботи, народної творчості
та аматорського мистецтва комунальної установи
«Обласний методичний центр культури і мистецтва»
Запорізької обласної ради
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ: ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
Запорізька область є органічною складовою великого географічного та
соціокультурного регіону з непересічною історією та оригінальною культурною
спадщиною. Особливості духовної культури нашого краю привернули увагу
вже у 18 ст.: деякі легенди та перекази запорожців були записані
С. Мишецьким, обряди та пісні – монахом Яценко-Зеленським, на межі 18–
19 ст. в Росії та Німеччині друкуються перші записи історичних пісень Нижньої
Наддніпрянщини [1, 4].
Одна зі специфічних рис нашого регіону – поліетнічний склад населення,
а відповідно, і наявність фольклору різних народів. На цю особливість
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звернули увагу ще дослідники 19 ст. Одним із перших звернувся до вивчення
культури та побуту представників різних етносів на досліджуваній території
відомий історик А. Скальковський [1, 5].
У лабораторії фольклористики та художнього перекладу Запорізького
національного університету накопичена значна кількість записів, зроблених під
час

проходження

фольклорної

практики

студентами

та

викладачами

філологічного факультету, а також учнями шкіл області – членами обласного
відділення Малої академії наук. Багато матеріалів зібрано впродовж тривалої
роботи

старшим

науковим

співробітником

обласного

центру

народної

творчості Н. Г. Поляковою [1, 6].
З

метою

досягнення

цілей

Конвенції

ЮНЕСКО

«Про

охорону

нематеріальної культурної спадщини» (2003), збереження «живої» автентичної
культури, починаючи з 2015 року в Запорізькій області розпочато роботу над
створенням так званого обласного переліку елементів нематеріальної
культурної спадщини та просування виявлених елементів до Національного
реєстру та міжнародних списків. Координацію роботи здійснює уповноважена
особа – комунальна установа «Обласний методичний центр культури і
мистецтва» Запорізької обласної ради (далі – ОМЦКіМ), яку очолює
в.о. директора Герман Оксана Миколаївна.
За рішенням обласної комісії з формування обласного переліку
елементів нематеріальної культурної спадщини від 20.09.2016 № 2 до
обласного Переліку внесено перші п’ять елементів НКС: «Козацький бойовий
звичай «Спас» (носій – спільнота ГО «Козацьке військо Запорозьке низове» та
ВГО «Всеукраїнська федерація «Спас»; ареал поширення – Запорізька обл.);
«Запорізький Покровський ярмарок» (носій – територіальна громада м.
Запоріжжя

та

громади

інших

адміністративно-територіальних

одиниць

Запорізької обл.; ареал поширення – м. Запоріжжя); «Плавнева побутова
культура» (носій – спільнота Кам’янсько-Дніпровського, Василівського районів;
ареал поширення –Кам’янсько-Дніпровський, Василівський райони Запорізької
обл.); «Мистецтво ткацтва села Гусарка» (носій – жінки с. Гусарка віком 50–
85 років; ареал поширення – Більмацький район (ст. н. Куйбишевський)
Запорізької обл.); «Степове розспівування» (носій – учасники фольклорних
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колективів: народного аматорського фольклорного ансамблю «Токмачаночка»
с. Мала Токмачка Оріхівського району; фольклорного ансамблю народної
української пісні «Горлиця» с. Мар’янівка Більмацького району; народного
фольклорного ансамблю «Веснянка» с. Данило-Іванівка Мелітопольського
району;

народного

фольклорного

колективу

«Надвечір'я»

Кам’янсько-

Дніпровського району та ін.; ареал поширення – Запорізька обл.).
Наразі триває робота з інвентаризації елементу «Мистецтво ткацтва
села Гусарка» та просування його до Національного реєстру та міжнародних
списків, тому що цей автентичний елемент знаходиться під загрозою
зникнення і потребує охорони. Елементом опікується місцевий краєзнавчий
музей (директор музею Красик Валентина Петрівна). У музеї налічується
близько 40 ткацьких виробів та 90 експонатів ткацтва. З метою збереження
ткацького мистецтва в одному із залів музею розгорнута постійнодіюча
експозиція ткацьких виробів (килими, доріжки та ін.), представлені ткацькі
інструменти, два діючих ткацьких верстата тощо. У музеї проводяться
тематичні екскурсії, уроки для учнів шкіл, виховні заходи, творчі зустрічі з
місцевими майстрами. Періодично організовуються майстер-класи до яких
залучаються як доросле населення, так і учнівська молодь. Ткацьке мистецтво
представляється на щорічному Покровському ярмарку (м. Запоріжжя),
міжрегіональному фестивалі «З прабатьківських криниць» (смт. Більмак,
Запорізька

обл.),

міжнародному

фольклорно-етнографічному

фестивалі

білоруської культури «Гусарська бульба» (с. Гусарка). У 2016 році с. Гусарка
зайняло, серед 20 учасників, третє призове місце у Всеукраїнському конкурсі
«Незвичайні села України». У 2017 році планується провести презентацію
цього елементу на обласному рівні.
Заслуговує уваги відтворений елемент НКС «Козацький бойовий звичай
«Спас». Сучасне відродження козацького бойового мистецтва «Спас» в
Україні розпочалось на початку 90-х років ХХ ст. У м. Запоріжжя виникла
ініціативна група під керівництвом Олександра Притули, яка розпочала процес
пошуку, вивчення і апробації козацьких методів ведення бою, зокрема
розпочався пошук носіїв, які зберегли козацьке бойове мистецтво «Спас». З
1992 року по 1996 рік проводились експедиції з пошуку носіїв козацьких
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прийомів бойового мистецтва по селах України, Кубані [2]. У серпні 1997 року
в м. Запоріжжя було проведено І Всеукраїнський фестиваль козацьких
бойових та традиційних мистецтв. Фестиваль було засновано школою
традиційного козацького бойового мистецтва «Спас» та Запорізькою міською
радою. На сьогодні близько 1200 учнів Запорізької області та їх батьки
вивчають цей прадавній козацький звичай.
ВГО

Осередками

«Всеукраїнська

федерація

«Спас»,

відроджене

святкування народних свят, які проводяться за річним календарем. Щороку
проводяться фестивалі народного творчості та бойових мистецтв, які внесені в
плани Запорізької ОДА і Запорізької міськради. Організовуються численні
семінари і майстер-класи від майстрів бойового звичаю «Спас», проводяться
лекції про бойову традицію запорозького козацтва. Співпраця із Запорізьким
академічним

обласним

українським

музично-драматичним

театром

ім. В.Г. Магара та Запорізькою обласною філармонією надала можливість
включити елементи звичаю «Спас» у театральні вистави: «Тарас Бульба»,
«Мамай»,

оперу

«Запорожець

за

Дунаєм»,

вистава

Запорізького

муніципального театру «VI Іродова морока» та інші. Також спасівці брали
участь в організації проекту посольства США в Україні у хореографічній
постановці

«Як

Джона

Пола

Джонса

у

козаки

приймали»,

де

була

продемонстрована техніка «Спасу». Створені спеціальні освітні програми у
загальноосвітніх та спортивних школах. У ЗНУ на факультеті фізичного
виховання

відкрита

спеціалізація

«Український

рукопаш

«Спас»»,

де

викладається предмет «Історія і духовні основи «Спасу»». При ВГО
«Всеукраїнська федерація «Спас»» (президент Олександр Притула) створена
науково-методична рада, завданням якої є залучення науковців різних
спеціальностей

до

вивчення

звичаю

«Спас»

та

розробка

методик

впровадження в системи освіти і фізичної культури України. З 2002 року ВГО
«Всеукраїнська федерація «Спас»» щорічно організовує і проводить науковопрактичні конференції, круглі столи, на яких розглядаються витоки і розвиток
цього козацького звичаю, за результатами конференцій випускаються збірки
наукових

статей.

Про

козацький

звичай
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«Спас»

створено

багато

документальних

і

науково-популярних

фільмів,

як

українськими

так

і

закордонними телестудіями та телеканалами.
У

2016

році

за

підтримки

Департаменту

культури,

туризму,

національностей та релігій Запорізької ОДА проведено ряд обласних
культурно-мистецьких заходів з метою популяризації, забезпечення поваги й
підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини. Завдяки культурним
акціям пропагуються духовні надбання нашого краю, стверджується ідея
національного патріотизму.
Обласний методичний центр культури і мистецтва плідно співпрацює із
Асоціацією національно-культурних товариств Запорізької області (президент
Науфаль Хамдані), національно-культурними товариствами, які мешкають на
території області. Так, 22 жовтня у Мелітополі у ПК ім. Т. Г. Шевченка було
презентовано Всеукраїнський молодіжний фестиваль національних культур
«Віра. Надія. Любов». Чехи, німці, татари, болгари, євреї та представники
багатьох інших національностей представляли «родзинки» своїх культур.
Свято

завершилося

дегустацією

національних

страв

у

гостинному

караїмському центрі «Кале».
Налагоджено зв'язки із Мелітопольським караїмським національнокультурним

товариством

«Джамаат»

та

Мелітопольським

державним

педагогічним університетом (кафедра географії України та краєзнавства) у
напрямку вивчення і збереження культури караїмів. На сьогодні триває робота
по оформленню заявки щодо внесення караїмської кухні до Списку
нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.
Культурно-мистецька

акція

«Запорізькі

обереги»

щороку

об’єднує

творчих особистостей різного віку, статі, покликання, реалізуючи свою головну
мету – збереження, популяризацію і подальший розвиток традиційного
народного мистецтва. Близько 215 майстрів Запорізького краю взяли участь у
цьогорічній акції, зокрема: обласний осередок Національної спілки майстрів
народного мистецтва України, творче об’єднання майстрів української
народної

вишивки

«Цвіт

калини»,

ГО

«Запорізький

колорит»,

творче

об’єднання «Самоцвіти Запоріжжя» та інші провідні майстри з міст і районів
області та інших регіонів України.
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У травні на території Центрального парку культури та відпочинку
«Дубовий гай» проведено презентацію першого туристичного фестивалюярмарку та Всеукраїнського етнофестивалю «Гетьманщина».
14 жовтня за підтримки Міністерства культури України на о. Хортиця
(м. Запоріжжя) проведено VIІ Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова
на Хортиці». Основним завданням фестивалю є розвиток козацьких традицій,
популяризація національних культурних здобутків серед широких верств
населення. В рамках фестивальних заходів був проведений художньо-творчий
проект «Національне подвір’я», програма якого була насичена ідеями
духовного відродження та європейської інтеграції: 40 національно-культурних
товариств Запорізького краю, близько 50 творчих колективів та окремих
виконавців представляли перлини національних культур, традицій, звичаїв,
кращих зразків народної творчості та кухні.
12 листопада в рамках святкування 128-ї річниці від дня народження
ватажка повстанського руху на Півдні України Нестора Махна в м. Гуляйполе
відбувся традиційний обласний фестиваль народного мистецтва «Вольниця».
У фестивалі взяли участь 84 колективи художньої самодіяльності з міст і
районів області.
У 2016 році фольклорні колективи Запорізької області взяли участь у
телепроекті «Фольк-music» (м. Київ). За попереднім відбором на зйомки
програми були відібрані шість колективів Запорізької області.
Отже, попереду великий пласт організаційної, творчої і наукової роботи
пов’язаний зі збереженням нематеріальної культурної спадщини, яка повинна
донести до наступних поколінь живу історію Запорізького регіону.
Використані джерела
1. Духовні скарби нашого краю: фольклор Бердянського району
Запорізької області // Збірник фольклорних творів / Укладачі Павленко І. Я.,
Полякова Н. Г. Редагування, примітки та вступна стаття Павленко І. Я. —
Запоріжжя, 2005. — 71 с.
2. Історія ВГО «Спас» / Електронний ресурс. — Режим доступі :
http://spas.zp.ua/вго-спас/history.
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Олійник Наталія Петрівна,
аспірант Харківської державної академії культури
ВЕРБАЛЬНИЙ КОД ТРАДИЦІЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ
КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ
Традиційна культура постає перед нами як семіотична система, у якій за
допомогою знаків закодовано певні символи. Невід’ємною складовою будьякого обрядового дійства календарного циклу є вербальний текст. Селянин
використовував його з метою забезпечення багатого врожаю, сімейного
достатку та добробуту, збереження здоров’я. У кожному тексті було закладено
певний код. Як правило, словесні формули виголошувалися під час великих
календарних свят. Саме в ці дні використання вербальних кодів давали надію
на їх здійснення.
Дослідженню вербальних кодів у календарній обрядовості свої праці
присвятили: Т.О. Агапкіна, А. К. Байбурін, Л. М. Виноградова, О.В. Курочкін,
О.Є. Левкієвська, О.О. Пашина, С.М. Толстая, М.І. Толстой, В. В. Усачова та ін.
Задля сакраментальності й таємничості, вербальні тексти могли
виголошувати пошепки, щоб ніхто не чув, а також уголос однією особою або
гуртом, надаючи йому гучного звучання. Текст-прохання та молитви мали
звучати негучно. Гучно могли запрошувати чи кликати мороза на святу
вечерю, лякати дерева, щоб плодоносили. Для підсилення дії, тексти
виголошували в декілька голосів або гуртом (виганяли кутю із покутя тощо).
Мова в обрядовій дії багатофункціональна, і разом з тим покликана
передавати конкретний зміст. Найбільш важливою в обряді є функція
вербального тексту, як закодованого повідомлення, що несло глибокий
символічний зміст.
Застосовувати вербальні коди починали з Різдвяних свят. Зранку
вносячи сіно, щоб постелити під горщик із кутею, господар стукав у двері й
запитував господиню: «А де вам тут прядіво посіяти?», господиня відповідала:
«Де посієш, там і вроде». Такий діалог повторювався тричі. Ймовірно це мало
на меті забезпечити гарний урожай конопель, що давало змогу виткати багато
полотна.
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Щоб підсилити вербальний код, застосовували дію. Господар кидав сіно
на долівку і наказував дітям качатися по сінові, щоб був гарний приплід
худоби. Діти качались, а батько приказував: «Качайтеся, щоб худоби було, як
накачано». Коли господиня клала сіно на покуть, то смикала дітей за чубчики і
приказувала: «щоб курчата чубатенькі були». Діти при цьому пищали, імітуючи
звуки маленьких курчат.
Перед святою вечерею господар набирав ложку куті й підкидав до стелі.
Рахували, скільки прилипло зерняток, стільки мало бути і кіп зібраного збіжжя
під час жнив. Ритуально-магічні практики мали на меті забезпечити добробут
родини у новому році.
Великі морози взимку могли нести загрозу озимим посівам. Для
задобрення природної стихії, господар мав запросити «мороза» до святої
вечері. Він насипав у миску кутю, стукав у шибку чи виходив на ґанок і
запрошував до хати

гостя. «Морозе, Морозе, іди

до нас

вечеряти

(повторював тричі). А як не йдеш, то не приходь і не поморозь нам жито,
пшеницю і всяку пашницю, ні телят, ні гусят (перелічував усе господарство),
ні нас у дорозі». У цій промові одночасно вербальний текст поділено як на
запрошення, так і на погрозу, коли гість не прийде. Особливо у дні великих
свят спільну трапезу всієї родини розпочинали молитвою. Богові дякували і
зверталися з проханням забезпечити всілякими гараздами.
Із

використанням

імітативної

магії

відбувався

своєрідний

обряд

«лякання» дерев, які не плодоносили. На Новий рік господар виходив у садок,
підходив із сокирою до дерева, що не приносило плодів, і промовляв тричі:
«Як не будеш родити, я тебе зрубаю». Він виголошував текст, а для
підсилення дії, стукав обухом сокири по стовбуру дерева, імітуючи дію
знищення, якщо влітку дерево не принесе плоди.
Сакральним і відповідальним був момент із першими полазниками на
Новий рік, які виголошували тексти із побажанням добробуту та гарного
врожаю. Господарі звертали увагу, хто першим зайде до хати. Якщо це був
хлопчик чи молодий здоровий чоловік, уважалося гарним знаком для родини
на увесь рік. Коли ж зайде літній і хворий чоловік – поганий знак. Жінкам
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узагалі заборонено було ходити по хатах протягом дня, бо це віщувало
хвороби на цілий рік.
На Водохрещі «виганяли» кутю із покутя. При цьому стукали макогоном
по святому кутку з вулиці та приказували: «Геть, кутя, із покутя, узвар – на
базар, а пиріг – на поріг». Іноді кутю виганяти ходили ватагами, при цьому
стукали палицею у ворота, виголошуючи такий же текст. За це господарі
давали частування. Такий вербальний текст мав на меті «вигнати» кутю з
покутя на тривалий час, тобто до наступного року.
Велике значення надавалося певним предметам, які набували значення
сакрального атрибута. Наприклад, на Вербну неділю гілочкою освяченої верби
легенько били домашніх і приказували: «Не я б’ю, верба б’є. Ось недалечко
червоне яєчко». Цією ж гілочкою на Юрія цвьохкали худобу, коли виганяли
вперше на пасовище. При цьому господиня пошепки вимовляла спеціальний
або довільний текст проти уроків. У першому прикладі, тексту надавали
сакрального змісту для забезпечення здоров’ям родини, а в другому – для
збереження корови від пристріту.
У певний сакральний час жінки виголошували конкретні тексти з метою
магічного впливу на ріст рослинності. На свято Пророка Іллі, господиня
присідала на головку капусти і приказувала: «Святий Ілля, роди капусту таку,
як я». Крім вербальної магії, використовували й атрибути, з якими на Купала
виконували конкретні обрядові дії, а по закінченню свята вони набували певної
сакральності. Наприклад, на Слобожанщині віночки зі свята несли та клали на
капусту, «щоб головки великі в’язалися». З метою багатого врожаю городини,
в землю встромляли гілочку із купальського деревця. Слід звернути увагу на
виконання різноманітних магічних дій, які здійснювали з метою гарного росту
городини. А також те, що їх на початку виконували малі діти чи дівки, а згодом
дорослі жінки.
Отже, вербальний код є невід’ємною складовою будь-якого обрядового
дійства календарного циклу. У етнотеатралізованому дійстві важливо звертати
увагу на місце та роль вербальних кодів у обряді. У наш час за допомогою
фольклорно-етнографічних матеріалів, записаних нашими сучасниками, та
записів попередніх поколінь дослідників, можна відродити календарні обряди з
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притаманними їм семіотичними знаками та кодами за допомогою методу
етнотеатралізації.

Павленко Вікторія Вікторівна,
студентка Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, історичний факультет
РОЛЬ УЧНІВСЬКИХ ТА СТУДЕНТСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
У ЗБЕРЕЖЕННІ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
У контексті сучасного постіндустріального суспільства охорона та
збереження

історико-культурної

та

нематеріальної

спадщин,

розвиток

традиційної культури набувають особливо важливого значення, оскільки
стрімкий розвиток суспільства, розширення інформаційного простору, зміна
світогляду сучасної людини безпосередньо впливає на культурний процес,
специфіка та самобутність якого набувають нового значення з точки зору
іміджу країни, зростання регіональної та локальної культурної ідентичності
регіонів, конкурентоздатності та інвестиційної привабливості [6, 58].
Ч. Лендрі, відомий фахівець з теорії культурних індустрій, зазначав, що
культурні ресурси – це сировина, яка прийде на заміну вугіллю, сталі та
золоту. Досвід розвитку провідних країн світу на зламі ХХ – початку ХХІ століть
довів, що культурна політика, яка базується на здобутках історико-культурної
спадщини та традиційної культури, є реальним інструментом у боротьбі з
економічною кризою.
Проблема охорони матеріальної і нематеріальної спадщини має
міждисциплінарний

характер,

вона

досліджується

істориками,

мистецтвознавцями та правознавцями, є актуальною для всіх країн світу. Про
те, що науковий доробок із цього комплексу проблем є вагомий, свідчать
бібліографічні покажчики літератури з даної проблеми [4].
На сьогодні в Україні проблема охорони матеріальної і нематеріальної
активно розробляється науковцями. Різнобічним аспектам міжнародного
захисту та розвитку культурної спадщини присвячують свої праці вчені з
міжнародного права, історики, культури, культурологи, експерти, практичні
працівники ЮНЕСКО та дипломати. Вагомим внеском у цій царині є створення
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збірника документів із правової охорони культурних цінностей [8]. Проблемі
охорони та дослідження етнографічної спадщини присвячений окремий
збірник статей науковців Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнографії НАН України [5]. Створено низку публікацій з проблеми охорони
нематеріальної культурної спадщини в Україні (Л. Троєльнікова) [7], в країнах
СНД (В. Василенко) [1], проаналізовано правовий аспект цієї проблеми
(О. Мельничук) [3].
У 2003 р. ЮНЕСКО ухвалила Конвенцію про охорону нематеріальної
культурної спадщини, яка вступила в силу 20 квітня 2006 р. У Конвенції
«нематеріальна культурна спадщина» потрактовується як звичаї, форми
показу та вираження, знання та навички, – а також пов’язані з ними
інструменти,

предмети,

артефакти

та

культурні

простори,

–

визнані

спільнотами, групами й, у деяких випадках, окремими особами, як частина
їхньої культурної спадщини [2].
Нематеріальна культурна спадщина передається від покоління до
покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами залежно від умов
навколишнього

середовища,

взаємодії

з

оточуючими

народами

та

особливостями історичного розвитку, що формує почуття самобутності,
неповторності й наступності. В Конвенції до уваги береться лише та
нематеріальна культурна спадщина, яка є сумісною з існуючими міжнародноправовими актами з прав людини, з вимогами взаємної поваги між
спільнотами, групами та окремими особами, а також відповідає засадам
сталого розвитку. У Конвенції зазначено конкретні прояви нематеріальної
культурної спадщини: 1) усні традиції форми вираження, в тому числі мова як
носій нематеріальної культурної спадщини; 2) виконавські мистецтва, в тому
числі акторська гра, музикування, спів, танці та інше; 3) звичаї,обряди, свята;
4) знання і звичаї, що стосуються природи та всесвіту; 5) знання і навички,
пов’язані з традиційними ремеслами.
Конвенція зобов’язує держави-учасниці здійснювати наступні кроки з
охорони нематеріальної культурної спадщини: формувати політику держави,
яка підгримує та сприяє розвитку нематеріальної культурної спадщини;
створювати відповідні державні органи, формувати списки об’єктів, сприяти
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науковим, мистецтвознавчим дослідженням, готувати кадри з метою передачі
традиційних знань та навичок, забезпечувати доступ до нематеріальної
культурної спадщини та ін. Конвенцією передбачено створення національних
архівних фондів фольклору, організація музеїв або відділів, підготовка
фахівців

для

збору

фольклорного

матеріалу, архіваріусів, фахівців

з

документознавства, проведення систематизації та копіювання фольклорних
матеріалів тощо.
Наступним кроком щодо захисту нематеріальної культурної спадщини
став

створений

ЮНЕСКО

«Список

проголошення

шедеврів

усної

і

нематеріальної спадщини людства», до якого держави-учасниці вносять
національні об’єкти.
23 грудня 2004 р. Кабінет міністрів України затвердив Державну
програму охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини на
2004–2008 рр. У ній, зокрема, передбачено створити Державний реєстр творів
нематеріальної культурної спадщини, провести перепис збирачів фольклору,
здійснити поглиблене вивчення фольклорно-етнографічних та етнолінгвістичних
особливостей регіонів. В Україні, наприклад, державну підтримку мають такі
міжнародні

фольклорні

фестивалі

як

«Фольклорний

дивосвіт»

(Київ),

«Калинове літо на Дніпрі» (Полтавська обл.), «Лесина весна» (НовоградВолинський Житомирської обл.), «Древлянські джерела» (Рівне), «Поліське
літо з фольклором» (Луцьк) та ін. Україна є членом Міжнародної ради
фольклорних

фестивалів

з

1996

р.,

і

для

пропагування

української

нематеріальної культурної спадщини на міжнародному рівні велике значення
має включення цих фестивалів до календаря міжнародних фольклорних подій
[6, 61–62].
Окрім створення офіційних державних установ для вивчення та
збереження нематеріальної спадщини українців, підготовки фахівців для збору
матеріалу та його дослідження, створюються учнівські та студентські
організації,

які

важливу

роль

віддають

проектам,

що

забезпечують

дослідження нематеріальної спадщини, розповсюдження знань про неї серед
учнів та студентів у вигляді учнівських/студентських семінарів та конференцій,
проведення ярмарок, конкурсів та інших заходів, пов’язаних із тематикою
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українського фольклору задля візуального та практичного ознайомлення з
нематеріальною спадщиною українського народу.
Районна асоціація «Старшокласник» – учнівська організація, до складу
якої входять учнів шкіл Святошинського району міста Києва, створена 1998
року. Доброю традицією стало проведення щорічного заходу – змагання серед
учнівської молоді Святошинського району «Доля моя вишивана», що
передбачає дослідження та вивчення українських традиційних танців, обрядів,
фольклору:

пісень,

традицій,

закликів,

приказок,

–

поєднання

їх

із

матеріальною культурою: костюми, традиційні страви, реманент для обрядів
тощо. Проект кожного учасника заходу передбачає демонстрація досліджень у
вигляді підготовки постановки на основі українського фольклору.
Вбачаємо, що збереженню нематеріальних культурних цінностей
України

сприятиме

цілеспрямована

й

системна

робота

громадських

організацій, зокрема молодіжних. Пропагування серед молоді ідеї збереження
нематеріальних культурних цінностей має йти шляхом зацікавлення. Оскільки
названа асоціація «Старшокласник» є осередком креативної учнівської молоді,
яка у свою чергу доносить до учнів своїх шкіл прогресивні ідеї сьогодення,
впливає на формування зацікавлень шкільного життя, то, на наш погляд,
варто продумати низку заходів, які би були націлені на збереження
нематеріальних культурних цінностей України. З-поміж них: проведення
семінарів, круглих столів, залучення студентів історичних факультетів до
обговорень, дискусій; започаткування етнографічного туризму, майстер класів,
ярмарок тощо.
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імені Тараса Шевченка, лауреат премії імені В.М. Гнатюка за
збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини (2011 р.)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ БАГАТОГОЛОССЯ ЯК МАРКЕР
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПІСЕННОЇ ТРАДИЦІЇ КИЇВЩИНИ
Народні пісні в українській традиційній культурі сформувались у
найдавніші

часи

як

відображення

структури

моральної,

соціальної,

світоглядної, естетичної, пізнавальної діяльності людини. Народнопісенний
пласт українців є частиною загальноєвропейської музики. Її генеалогія
прослідковується до індоєвропейських коренів. Українська народна пісня
формувалась протягом тривалого історичного часу, зазнаючи впливів інших
культур. Проте творчий геній нашого народу створив власний, неповторний
контекст пісенної культури, у якій постає суть української душі, її духовна
велич. Поза усі історичні спроби знищення української мови, саме народна
пісня виступила певним суб’єктом мовного збереження, чим безперечно
заслужила особливого ставлення до себе з боку національної та світової
спільноти як до унікального духовного спадку, гідного для наслідування
прийдешніми поколіннями.
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Це засвідчено в наукових розвідках, коментарях українських і зарубіжних
вчених, видатних митців, філологів, літераторів, виконавців народних пісень
протягом останніх більше як двох століть, зокрема: М. Максимовича,
П. Чубинського, І. Франка, Д. Ревуцького, М. Грінченка; музикознавців і
збирачів пісенного фольклору: М. Лисенка, П. Сокальського, Є. Ліньової,
К. Квітки, Ф. Колесси, К. Стеценка, К. Грушевської, В. Гошовського, наших
сучасників: Г. Нудьги, С. Мишанича, О. Правдюка, О. Дея, В. Бойка, С. Грици,
А. Іваницького. Українська народна пісня живим струменем ввійшла в
український театр, національну й зарубіжні композиторські школи, українську
літературу, зокрема творчість І. Котляревського, М. Гоголя, Т. Шевченка,
Л. Українки, С. Руданського й багато інших світочів світової культури.
Українські народні мелодії трансформувалися у творчість геніїв світового
значення: угорця Ференца Ліста, німця Людвіга ван Бетховена; росіян:
М. Глінки, М. Мусоргського, П. Чайковського та багато інших відомих у світі
митців.
Український хоровий диригент світового значення, він же фольклорист і
композитор Олександр Кошиць звеличив українську народну пісню у виконанні
Української національного хору майже в усіх країнах світу з 1919–1928 рр. Він
писав: «Музична творчість нашого народу огорнула не тільки життя окремої
одиниці з колиски до домовини, але й життя всієї нації у всіх проявах і змінах
від історичних часів аж до наших днів» [2, 7].
Народна пісня – це текст-слово, засіб впливу, засвоєння досвіду, знань
набутих протягом життя поколінь. Людський голос має магічну функцію,
інформативну реакцію на навколишній світ. Саме у співі людський голос
досягає найвиразніших інтонацій інформаційно-магічного змісту, власне є
звуковим кодом, виявом сакрального духу, що поєднує людину з природою, з
космосом та одним із найважливіших засобів комунікації в людському соціумі.
Найтонші вібрації душі відображає символіка поетичного тексту, яка часто
насичена виразами анімістичного світогляду, що й тепер вважається високим
поетичним стилем.
На

сьогодні

помітною

є

тенденція

виникнення

й

активізації

в

українському соціумі фольклористичного руху, зокрема в молодіжному
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середовищі.

Свідченням

тому

є

діяльність

науково-етнографічних

фольклорних колективів, які записують, реконструюють і популяризують
музичний фольклорів [2].
У сучасній фольклористиці, як наголошує А. Іваницький, окреслюються
три

види

ставлення

до

усно-традиційної

культури:

популяризаційний,

структурно-логічний і езотеричний. Популяризаціний – пов’язаний з емоційноестетичним сприйняттям краси співу; структурно-логічний – для наукового
аналізу фольклору; езотеричний – для глибокого усвідомлення традиційної
культури її духовних коренів.
У контексті дослідження й охорони нематеріальної культурної спадщини
пропонується розгляд пісенної традиції 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 і є типовою для ареалу українського
Полісся.
Своєрідність

і

специфіка

цього

регіону

найяскравішим

чином

виявляється в архаїчності обрядових співів. Пісенна культура Київщини досить
різноманітна за стильовими ознаками, що зумовлюється історично, оскільки в
далекому минулому її формували племена різної культури (древляни,
радимичі,

сіверяни

ін.).

Особливого

колориту

на

Поліссі

набувають

календарно-обрядові пісні унісонно-гетерофонічного типу, що виконуються
жіночими (дівочими) гуртами (веснянкові, обжинкові). Найоригінальнішими за
змістом та інтонаційними особливостями є русальні пісні, сконцентровані в
місцевостях Чорнобильського і Поліського районів. Манера їх виконання
характеризується гучним колоритом грудного звучання з використанням
магічних

«гуканок»

і

затяжних

фермат

та

специфічним

діалектом,

сформованим на пограниччі з Білоруссю. За умов Чорнобильської катастрофи
й переселення жителів цієї місцевості її унікальна традиційна обрядовість
знаходиться на межі зникнення.
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Тому, вкрай необхідні заходи її фіксації фольклористами для, бодай, її
фрагментарної реконструкції, як особливої пам’ятки нематеріальної культурної
спадщини.
Слід зауважити, що пісенний спадок ареалу Київщини відображає всю
палітру українського народного багатоголосся, побутування усіх його типів
(гетерофонії, гомофонії, народно-підголоскової поліфонії, мішаних складів), що
свідчить про жанрове наповнення пісенної традиції. яка на сьогодні,
переважно, репрезентується жіночими фольклорними гуртами.
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 в народній поезії та музиці;
• особливості звукоутворення й використання мелізматики у співі в
контексті художньо-інтонаційного відображення поетичного тексту пісні;
• контрастність виконання полягає у поступовій динамізації пісні у кожній
наступній її строфі, що тим самим виявляє її драматургічну сутність.
Все, вищенаведене, дає підстави сформувати базові дані про традиційну
пісенну культуру Київщини (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 Переліку нематеріальної культурної
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спадщини Київщини та Національного реєстру нематеріальної культурної
спадщини України, а саме:
1. Здійснити опис і відповідні дослідження ліричних і обрядових пісень
Київщини як видатного досягнення української традиційної культури для
подання в Національний реєстр.
2. Створити досьє унікального фольклорного гурту «Червона калина»
села Лука Києво-Святошинського району Київської області і відповідно
оформити як елемент нематеріальної культурної спадщини.
Писемні версії транскрибованих зразків пісенного фольклору Київщини,
відповідно задокументовані в навчальному посібнику «Пісенна традиція села
Лука» (авт. проф. І.Я. Павленко) та задокументовані записи пісень Київщини
іншими збирачами фольклору (наприклад, збірник пісень с. Чапаєвка
Таращанського р-ну «Крізь віки і серця», укладач Н.В. Даценко) та ін.
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 зі 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;
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• створення лабораторій фольклору з відповідно кваліфікованим штатом
фахівців (збирачів, транскрипторів), які здатні готувати матеріали для
публікацій і видання;
• здійснення

підготовки

фольклористів,

експертів

із

реконструкції

фольклорних записів і актуалізованих на сьогодні традиційних обрядів та
фахівців зі збереження нематеріальної культурної спадщини у навчальних
закладах відповідного профілю;
• сприяння розвитку молодіжного фольклористичного руху.
Для

успішної

нематеріальної

реалізації

культурної

програми

спадщини

(завдань)

українців

у

справі

необхідна

охорони

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.
Використані джерела
1. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору 9 з
поясненнями та коментарями: навчальний посібник / А. І. Іваницький. — Вінниця,
2008. — 520 с.
2. Кошиць О. А. Про українську пісню й музику / О. А. Кошиць. — Нью-Йорк,
1970. — 46 с.

Павленко Оксана Миколаївна,
викладач кафедри мовної підготовки іноземців
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»;
Чернищук Лариса Іванівна,
старший викладач кафедри мовної підготовки іноземців
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ВНЗ УКРАЇНИ
Розширення міжнародних контакти роблять особливо актуальними
питання

міжкультурної

комунікації.
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Особливого

значення

набувають

дослідження

в

галузі

міжкультурного

спілкування,

співвідношення

національних культур, виявлення специфіки національного менталітету, що
пояснюється сучасною ситуацією глобалізації і одночасно мозаїчністю
культурного простору, пошуками нових шляхів розвитку та взаємодії культур.
Активізувалися дослідження в галузі національної специфіки. При цьому в
багатьох дослідженнях спостерігається тенденція до інтерпретації мови як
явища національної культури. Все частіше позиціонує думка про те, що мова –
це явище культури чи компонент культури суспільства. Безумовно, це
вплинуло й на розвиток методики вивчення іноземної мови загалом і
оновлення, переосмислення комунікативного методу зокрема. Поряд з
комунікативним дискурсом у методиці викладання іноземних мов з’являється і
культурологічний. Теоретичному

осмисленню

різних

аспектів

проблеми

інтеграції культури у процес викладання іноземної мови присвячена низка
досліджень (І. Бім, М. Біболетова, Є. Верещагін, Н. Гальскова, В. Костомаров,
Є. Пассов, В. Сафонова, С. Тер-Минасова, І. Халєєва, А. Щепілова, В. Фурманова).
Як

зауважує

Ю.

Дмитрієнко

«Осмислюючи

актуальні

проблеми

викладання російської мови як іноземної в контексті культурологічного підходу,
слід

сказати,

що

за

ідеями

багатьох

викладачів-практиків,

саме

культурологічний підхід здатний оптимально враховувати в викладанні
російської мови іноземним громадянам як іноземним студентам не тільки
культурно-історичну специфіку мовної культури і компетенції світового регіону
з усіма його правовими, ціннісними, світоглядними і іншими істотними
компонентами, які в змозі принципово змінювати свідомість, самосвідомість і
правосвідомість студентів-іноземців в бік його ментального розширення …» [1].
Учені-педагоги,

методисти

зосередили

свою

увагу

на

питаннях,

пов’язаних з вивченням такої складної і багатоаспектної проблеми, як
співвідношення мови і культури. Саме в цей період розробляється «Програмаконцепція комунікативного іншомовної освіти» (Є. Пассов) [3, 76]. Є. Пассов
систему освіти розглядає як суспільний інститут розвитку індивідуальності як
суб’єкта культури. Науковець вважає, що не знання, вміння і навички повинні
бути змістом освіти, а саме культура; головною освітньої парадигмою повинна
бути не знанієвоцентричною, а культуродоцільною [2, 12].
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Стрижнем концепції комунікативного іншомовної освіти є те, що процес
навчання іноземної мови як засобу комунікації різних народів і культур
здійснюється у нерозривній єдності вивчення мови і культурного життя народу.
Завдяки цьому розширюється соціокультурний простір людини – відбувається
його розвиток, формуються особистісні позитивні якості, його культура.
З-поміж досліджень, спрямованих на практичну розробку методики
навчання іноземної мови з урахуванням культурологічною складової, можна
назвати також роботи В. Ощепкова А. Богомолової, Т. Попової, П. Сисоєва та ін.
Одним із різновидів культурознавчих підходів, котрі вивчають взаємодію
мови і культури на заняттях з мови, як зауважує П. Сисоєв, є соціокультурний
підхід [5]. З позиції соціокультурного підходу, що розробляється В. Сафоновою
[4] і її послідовниками, головна увага на заняттях приділяється навчанню
культури різних етнічних, соціальних, релігійних та ін.
На наш погляд, нематеріальна спадщина України, як засіб опанування
іноземними студентами мови, через культуру, традиції, поведінку українського
народу, повинна активно впроваджуватися в навчальний процес.
Як показує практика, великий інтерес в іноземних слухачів викликає
український фольклор: народні казки, прислів’я та приказки, замовляння тощо.
Пізнавальними та повчальними для них також є історичні розповіді про
запорозьких козаків, у яких розповідається про турботи і тягар народного
життя, кохання, розлуку, вірність обов’язку, мудрість і кмітливість, хоробрість
козаків, самобутні традиції яких є невід’ємною частиною національного
багатства України.
У процесі мовної підготовки варто залучати нематеріальні цінності як
лінгвокраєзнавчу та лінгвокраїнознавчу інформації впродовж усього етапу
мовної освіти. Зокрема, на фонетичному етапі відпрацювання фонетики
доцільно здійснювати на українських скоромовках, прислів’ях, граматику та
лексику вивчати на текстах, які відображають нематеріальну картину світу
українців.
Отже, для формування комунікативної, краєзнавчої та лінгвокультурної
компетенції у викладанні української мови як іноземної викладач повинен
враховувати культурологічний аспект, що допоможе іноземним слухачам в
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оволодінні української мови, зніме бар’єри у спілкуванні. Використання
лінгвокраєзнавчої та лінгвокраїнознавчої інформації в навчальному процесі
забезпечує підвищення пізнавальної активності студентів, розширює їхні
комунікативні можливості, створює позитивну мотивацію вивчення мови, дає
стимул для самостійної роботи, допомагає вирішенню виховних завдань,
сприяє адаптації студентів до нового соціально-культурного середовища.
Використані джерела
1. Дмитрієнко Ю. М. Спадкоємність в національній самосвідомості: наукова
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Причепій Євген Миколайович,
доктор філософських наук, професор, ст. наук. співробітник
Інституту культурології Національної академії мистецтв України
СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТІВ ПОДІЛЬСЬКОГО РУШНИКА.
Перед вченими, що досліджують традиційну українську культуру, стоїть
завдання розкрити її самобутність, дослідити її витоки і внесок у світову
культуру.
В руслі цього завдання метою моєї доповіді є показ унікальності
орнаментів подільського рушника для розкриття семантики архаїчної
символіки – своєрідного письма первісних людей.
Перш ніж переходити до розгляду заявленої теми, розглянемо коротко
проблему Космосу давньої символіки. Дослідники єдині в думці, що за
архаїчною

символікою

(символами

на

археологічних

артефактах)

та

орнаментами приховано уявлення про Космос давніх людей. Про те, що являв
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собою цей Космос думки вчених розбіглись. Одні виділяють в ньому дві сфери
– небо і землю, інші три – небо, підземелля і наземний світ.
На підставі вивчення символіки та орнаментів нами було зроблено
висновок, що Космос первісної міфології (умовного праміфу) містив сім сфер.
Концепцію праміфу викладена у ряді статей, що вийшли в «Культурологічній
думці» за 2009–2015 рр. На наш погляд, по вертикалі Космос ділився на такі
сім сфер (знизу вгору): 1 sph (від лат. sphere – сфера) – підземні води, 2 sph –
підземелля, 3 sph – поверхня землі, гори, 4 sph – сфера життя, 5 sph –
піднебесся, 6 sph – сфера планет, 7 sph – зоряне небо. 1, 3, 5, 7 sph були
чоловічими (допоміжними) сферами, їх втілювали боги, а 2, 4, 6 sph –
жіночими (основними). Так на орнаменті цього трипільського горщика (рис.1)
можна бачити сім сфер. Вузькі – чоловічі, широкі – жіночі.

Рис.1
Космос давні люди ототожнювали з Тілом Великої Богині, яке вони також
ділили на сім сфер. Жіночими сферами Тіла Богині були стегна і вульва (2
sph), живіт і груди (4 sph), та голова, насамперед очі (6 sph). Ноги (1 sph), пояс
(3 sph), шия (5 sph) і череп та волосся на голові (7 sph ) були чоловічими
сферами. Такий поділ Тіла Богині можна бачити на цьому малюнку з Сицилії,
епохи неоліту.

Рис.2
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Отже, пантеон давніх людей складався з сімки богів. Однак ця сімка
дорівнювала вісімці. Восьмим божеством була сама Велика Богиня, яка
ділилась на сімку богів. Звідси парність богів у древньому пантеоні – чотири
боги і три богині, що втілюють сфера, та Велика Богиня.
Іще одна важлива ідея, що проливає світло на світ давніх людей: за кожною
з семи сфер Космосу і Тіла Богині була закріплена одна з семи планет – Меркурій
(1 sph), Венера (2 sph), Місяць(3 sph), Сонце (4 sph), Марс (5 sph), Юпітер (6 sph) і
Сатурн (7 sph). Венера, Сонце і Юпітер втілювали богинь, інші – богів.
Сім сфер Космосу, сім сфер Тіла Богині і сім планет знаходились у
певній відповідності (кореляції), на підставі чого було сформульовано таку
таблицю.
Сфера

Планети

Тіло Богині

Космос

7 sph

Сатурн

коси (череп)

зоряне небо

6 sph

Юпітер

голова (очі і рот) небесні сфери (планети)

5 sph

Марс

шия

піднебесся

4 sph

Сонце

(пупець і груди)

сфера життя

3 sph

Місяць

пояс

гори, верхній шар землі

2 sph

Венера

стегна і вульва

«сира земля», підземелля

1 sph

Меркурій

ноги

підземні води

Так, наприклад, стегна і вульва богині співвідносяться зі сферою
підземелля Космосу. Цим можна пояснити те, що давні люди ховали людей у
сирій землі, а самій могилі іноді надавали вигляду матки. Кореляція Венери і
вульви пояснює те, що Венера стала богинею тілесного кохання. Можна
навести десятки і сотні прикладів, які розкривають суть ряду міфологем і
символів на основі цієї таблиці.
Перейдемо до семантики орнаментів подільського рушника, керуючись
викладеною концепцією Космосу давніх людей. Насамперед слід відзначити,
що

в

орнаментах

цього

рушника

збереглась

модель

традиційного

семичленного Космосу. Так на цьому рушнику (рис. 3) зображено три умовних
дерева, які по вертикалі діляться на сім сфер. Чотири представлені щаблями
(елементами драбинок) і три умовними-квітами. Це чоловічі і жіночі сфери
Космосу.
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Рис.3
Прикметно,

що

символом

чоловічих

сфер

виступають

елементи

драбинок, які і на трипільському горщику символізують чоловічі сфери.
Модель космосу, представлена на цьому рушнику, є площинною. Так давні
люди зображали космос на скалах чи на стінах печер
Слід зазначити, що площинна
модель

Космосу

домінує

в

орнаментах цього рушника. Це єдина
модель, яка притаманна рушникам з
інших

регіонів

України,

а

також

білоруським та російським рушникам.
Однак крім неї серед орнаментів
подільських

рушників

є

кілька

десятків, таких, що мають форму
прямокутників (квадратів, ромбів), що
вписані один в одного (рис. 4).
Рис.4
Ці прямокутники поділені хрестом, що проходить через центр на чотири
сектори. На відміну від попередніх орнаментів, в яких дерево росло знизу
вверх, тут чотири дерева ростуть з центру в чотири боки. Це унікальний
орнамент, який зустрічається дуже рідко.
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На наш погляд, цей орнамент також моделює Космос, але на відміну від
площинної дана модель є об’ємною. Вона появилась із виникненням
гончарства, коли Космос стали моделювати на об’ємних предметах –
горщиках.
Цікаво порівняти даний орнамент подільського рушника з моделлю
Космосу, яку являє собою ця посудина з Луки Врубливецької (рис. 5).

Рис.5
Нижня частина посудини складає спільну площадку для чотирьох ніг
богинь (1 sph). В середній розміщені стегна і животи богинь, які передають 2 і
4 sph. На даній посудині підкреслені стегна, на інших такого типу виділено
також груди, тобто жіночі сфери Космосу. Верхня частина посудини, яка
уособлює голови всіх чотирьох богинь, а водночас і небо (5, 6 і 7 sph) передані
суцільною чашею. Якщо порівняти орнамент рушника (мал..4) і структуру цієї
посудини, то можна помітити їх повну аналогію. На рушнику в центрі
орнаменту міститься хрест з гребінцями на кінцях променів. Гребінець –
символ бога 1 sph (ніг, підземних вод). Всі чотири гребінці зосереджені на
одній «площадці», як і ноги богинь на посудині. Дальше 2,3,4 sph передані
кожна в своєму секторі. Це відповідає осібності ту ловищ богинь. І 5,6 і 7 sph
зображені у вигляді суцільної смуги, що обрамляє орнамент. Це відповідає
суцільній чаші, утвореній з голів богинь.
Даний тип орнаменту цікавий тим, що він відкриває перспективу
ідентифікації символів (їх прив’язки до певних сфер Космосу) і проникнення в
їх семантику. Так в першій сфері, яку ми ідентифікували як підземні води,
зображено щось на зразок гребінця, тороків, мітли чи тризуба. Можна гадати,
що вони є символом води. Підземелля, що знаходиться вище, зображене
трьома шарами, які є боками ромбу. Це три жіночі сфери з семи сфер
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підземелля (чоловічі сфери випущені). Третя сфера Космосу – гори, поверхня
землі – представлена рогами бика. Це пояснюється ототожненням ріг бика з
Місяцем, який припадає на цю сферу. Вище міститься квітка (дерево життя),
що символізує сферу життя. Ну і зірки, що містяться в 6 sph символізують
сферу планет, включно з Сонцем і Місяцем. (Смужки маленьких ромбиків
знизу і зверху зірок є чоловічими 5 і 7 sph (піднебесся і зоряне небо).

Рис. 6.
Для демонстрації важливості орнаментів цього типу, для проникнення в
семантику символів розглянемо іще один такий орнамент (рис. 6). Тут темна
квітка в центрі символізує підземелля. Вона до речі, містить сім сфер, вище –
дерево життя. І в сфері, яка символізує небо і голову Великої Богині містяться
голівки. Вони цікаві тим, що підказують значення черепів на кілках баби яги, які
світились вночі. Ці черепи є не чим іншим, як символом того, що дана яга є
богиня неба. Адже небо – це голова богині. Таким чином даний тип орнаменту
подільського рушника відкриває цікаву перспективу розкриття семантики
первісної символіки.
Крім цього, геометричний стиль цих орнаментів дозволив нашим давнім
предкам передати за їх допомогою сакральні множини. До них відносяться такі
множини – 28 (передає цикл Місяця і фізіологічний цикл жінки), 32 (32х7=224),
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цикл Венери, 40 (40х7=280) – цикл вагітності жінки, 52(52х7=364) – цикл
Сонця. Є й інші множини, але обмежимось цими.
Розглянемо під цим кутом зору цей орнамент (рис. 7).

Рис. 7
Він являє собою ряд концентричних ромбів (кругів), поділених на
чотиричленну структуру. В центрі орнаменту розташований хрест, на
променях якого містяться зубці, що часто виступають в якості кількісних знаків.
Їх кількість на одному промені -11+11=22. На чотирьох – 88. Це цикл Меркурія.
Таким чином, і за логікою розташування сфер і за кількістю знаків цей хрест
можна ідентифікувати з 1 sph.
Між променями хреста розміщено по два трикутники. Їх 8 і на кожному 4
гачки. Кількість гачків на трикутниках – 32 (8х4). Так передано цикл Венери
(32х8=224). Отже, і за місцем розташування і за кількісними значків ромб,
утворений цими вісьмома трикутниками, є підстава ототожнити з 2 sph.
Кількість чорних зубців, що розміщені дальше на верхній частині
орнаменту – 11+11, на нижній – 10+10. Слід гадати, що на верхній частині
вишивальниця допустилась помилки. Кількість значків там також мала бути
10+10. Разом вони мали позначати цикл вагітності (40).
Наступна широка сфера утворена з рядів паралелограмів. В кожному з
чотирьох боків ромбу їх кількість дещо відрізняється. У верхній частині
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орнаменту їх 7+ 7 (без двох трикутників при вершині), в нижній частині їх число
7+7 ( враховуючи трикутники). Слід вважати, що в такий спосіб прагнули
передати 28-денний місячний цикл.
Із зовнішнього боку цієї сфери відходять зубці, які разом з вищими
зубцями утворюють ромби. Їх кількість на кожному з чотирьох відрізків
приблизно по 13. Загальне число – 52. Воно передає водночас і великий цикл
Місяця і річний цикл Сонця (364 дні).
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що даний тип орнаментів
подільського рушника можна розглядати як оригінальне надбання традиційної
культури України. Цей орнамент подібно до Стоунхенджа Англії і мандали
Тібету передає структури Космосу і сакральні множини, органічно поєднавши
їх в єдине ціле. Він заслуговує подібної ж уваги як і згадані артефакти. До того
ж він відкриває перспективу тлумачення ряду символів та множин.

Пурига Ірина Олексіївна,
головний зберігач фондів РКЗ «Музей кролевецького ткацтва»
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ТКАНИЙ РУШНИК – НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА
СПАДЩИНА СУМЩИНИ
Кролевецький тканий рушник є невід’ємною частиною нематеріальної
культурної

спадщини

Кролевеччини

та

загальновпізнаваним

брендом

Сумщини, візитною карткою України.
Кролевецькі рушники відрізняються від інших тканих виробів своєрідною
ритмікою узорів, значно різноманітними орнаментальними мотивами, їх
самобутніми формами і характером трактування. Все це надає неповторності і
виділяє їх в окрему стильову групу. Кролевецькі майстри досягли у
виготовленні орнаментованих тканин високої досконалості, створивши зразки
справжнього мистецтва.
Кролевецькі ткані рушники – це мистецький виріб традиційного
народного промислу українців Північно-Східного Полісся XVIІ–XXI століть.
Нагадаємо, що ткацтво побутувало в Кролевці ще з часу заснування міста, але
найбільшого розвитку набуло у період Хрестовоздвиженських ярмарків (кінець
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ХІХ – початок ХХ століть)
Тчуться такі рушники у складній техніці ручного перебору (переважно
однобічного) у поєднанні з ремізно-човниковим ткацтвом бавовняними (до
середини ХІХ століття використовувалося лляне прядиво) нитками червоного
та білого кольорів.
Багатий геометризований орнамент кролевецьких тканих рушників
складається з унікальних елементів, де переважають солярні та апотропейні
знаки, за допомогою яких майстри відтворюють архаїчні уявлення про
навколишній світ. Стилізовані візерунки, перемежовані горизонтальними
смугами

різної

ширини,

створюють

неповторний

композиційний

ритм,

притаманний тільки кролевецьким червоно-білим святковим рушникам, які
стали носіями родового коду українців та символами духовності народного
мистецтва.
Кролевецький рушник – це обрядовий святковий предмет. Особливу
роль має такий рушник в обряді весілля – це головний та важливий атрибут.
Поступовий занепад визначних осередків народного мистецтва України,
зникнення

з

повсякденного

користування

предметів,

які

вироблялись

народними майстрами, вивели традиційне вжиткове начиння в ряд мистецьких
раритетів, призвели до широкого їх колекціонування як приватними особами,
так і музеями, а також до намагання та практичних спроб відродити їх
виробництво.
У

контексті

нинішніх

процесів

в

Україні,

що

супроводжуються

відродженням українського народного декоративного мистецтва та охороною
нематеріальної культурної спадщини України, стає актуальним збереження
елемента «Кролевецьке переборне ткацтво (кролевецькі ткані рушники)».
Носіями елементу «Кролевецьке переборне ткацтво (кролевецькі ткані
рушники)» є майстрині, члени Сумського обласного осередку національної
спілки народних майстрів України, які живуть та підтримують багатовікову
традицію ручного переборного ткацтва у місті Кролевець.
Задля охорони, документування, вивчення та дослідження елементу
нематеріальної

культурної

спадщини

України

«Кролевецьке

переборне

ткацтво» відкрито районний комунальний заклад «Музей кролевецького
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ткацтва».
Починаючи з 1994 року і по теперішній час проводиться Міжнародний
літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники», в якому за час
його існування взяли участь понад 120 тис. чоловік. У рамках фестивалю
проводяться виставки тканих кролевецьких рушників ХХ–ХХІ століття, які
виготовлені майстрами ткацтва, кролевецькою фабрикою художнього ткацтва,
Державного професійно-технічного навчального закладу «Кролевецьке ВПУ»,
районного комунального підприємства «Кролевецькі рушники». Майстри
ткацтва – носії елементу проводять майстер-класи по виготовленню рушника з
широким колом аматорів, учасників фестивалю.
Традиції кролевецького переборного ткацтва передаються від майстра –
до учня (ДПТНЗ «Кролевецьке ВПУ»), від покоління – до покоління (сім’ї
Соловйових, Гецевичів, Петрових).
Основи

майстерності

кролевецького

ткацтва

можна

отримати,

відвідавши майстер-класи в Музеї кролевецького ткацтва.
У Кролевці працює комунальне підприємство «Кролевецькі рушники»,
майстрині

якого

сьогодні

виготовляють

ткані

вироби

за

традиційною

технологією ручного перебору нитками червоного та білого кольорів.
Зараз виробництво тканих кролевецьких рушників зосереджено в
м. Кролевець, Сумської області.
Ініціативна група Кролевецького осередку національної спілки народних
майстрів України Сумської області, яка створена на базі Музею кролевецького
ткацтва і виступає від імені громади Кролевеччини, тісно співпрацює з
місцевими

органами

самоврядування

та

працює

над

створенням

документальної бази елемента НКС «Кролевецьке переборне ткацтво».
Протягом цього року розроблена облікова картка НКС, відзнято фільми
та програми про Кролевецькі ткані рушники, з якими можна ознайомитися в
мережі Інтернет, проведені виставки «Кролевецький тканий рушник –
нематеріальна культурна спадщина Сумщини».
Розроблена

програма

«Збереження

та

розвитку

нематеріальної

культурної спадщини «Кролевецькі ткані рушники» на період 2016–2017 років,
що затверджена рішенням Кролевецької районної ради, в рамках якої
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відбувається популяризація

та

збереження

кролевецького

переборного

ткацтва, як елементу культурної ідентифікації територіальної громади
Кролевеччини.
Реалізація передбачених Програмою заходів дозволить стимулювати
створення правових, економічних та організаційних умов для збереження,
відродження та розвитку нематеріальної культурної спадщини «Кролевецький
тканий рушник» – одного з головних надбань мистецько-культурної спадщини
Кролевеччини. У свою чергу злагоджена робота сучасної інфраструктури
народних ремесел нашого краю дасть поштовх для розвитку туризму.
Передбачена Програмою пропаганда та широка популяризація народних
мистецьких традицій краю шляхом лекційних та практичних занять із
керівниками гуртків, вчителями образотворчого та декоративного мистецтва,
майстер-класів аматорами та майстрами народного мистецтва, шляхом
виставкової роботи, придбання до музейних колекцій кращих творів видатних
народних майстрів дасть поштовх духовному збагаченню різноманітних верств
населення.
Створення сприятливих умов для нині діючих осередків майстрів
народного переборного ткацтва в місті Кролевець сприятиме подальшому
розвиткові та успішній діяльності цих промислів у сучасних економічних
умовах.
Результатом виконання заходів Програми та активної роботи громади
Кролевеччини в даному напрямку буде відродження традиційного народного
мистецтва Кролевеччини – ручне переборне ткацтво.

Румко Жанна Петрівна,
заступник директора Київського міського центру народної творчості
та культурних досліджень Департаменту культури Київської
міської державної адміністрації, здобувач НАКККІМ
РОЛЬ ЦЕНТРІВ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ЗБЕРЕЖЕННІ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
У

розвитку

народної

творчості,

опануванні

багатств

фольклору,

збереженні нематеріальної культурної спадщини на теренах України основне
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місце займають Центри народної творчості. У зв’язку з цим на особливу увагу
заслуговує їх вплив на культуротворчий процес розвитку регіонів України.
Подальший розвиток української національної культури неможливий без
глибокого вивчення традиційного народного мистецтва, його регіональних
особливостей. Не зважаючи на зміни часів у творчому просторі, культурні
процеси завжди будуть важливою цариною аналізу, узагальнення та
формування нових стратегій розвитку суспільства. Центри народної творчості
у розвитку рідної культури завжди опираються на свої семидесяти п’яти річні
досягнення, досвід і вміння щодо діяльності клубних закладів регіонів,
аматорських колективів усіх жанрів, початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, майстрів народного мистецтва, національно-культурних
товариств,

культурного

життя

України.

Дослідження

Центрів

народної

творчості як суб’єктів культурного розвитку регіонів України дає змогу вперше
розглянути

їх

вплив

на

формування

творчих

здобутків

українського

суспільства.
До розгляду питань щодо функціонування Центрів народної творчості та
їх

регіональних

особливостей

звертались

історики,

мистецтвознавці,

культурологи а також науковці. Вчені у культурологічних працях регіонального
напрямку та культурної політики: (М. Ясінський, О. Кузьо, В. Личковах) було
проведено наукові дослідження.
Отже аналіз ступеня дослідженості Центрів народної творчості як
суб’єктів культурного розвитку дозволяє зробити висновок що впродовж
семидесяти

п’яти

років

існування

цих

державних

інституцій,

відсутні

комплексні системні дослідження та маловивчені їх форми роботи. Саме
Центри народної творчості є основними та багатовекторними суб’єктами
культурного розвитку регіонів України, завдяки яким створюються можливості
для розв’язання сучасних питань українського сучасного державотворення.
Український центр культурних досліджень у 2016 році за дорученням
Міністерства культури збирає інформацію щодо складання та створення
місцевих переліків нематеріальної культурної спадщини та вжиті заходи щодо
збереження

та

популяризації

нематеріально

культурної

спадщини.

Вищезазначену інформацію в регіонах збирають та створюють Центри
87

народної творчості.
Володимир Сушко – директор Тернопільського обласного методичного
центру

народної

творчості

зазначив:

–

«для

України

усна

народна

нематеріальна традиційна культура завжди відігравала вирішальну роль у
збереженні мови, духовності, національної ідентичності й перспективи
існування. Чудові самобутні зразки народної культури витікають із давніх
чистих джерел, відтворюють історію, побут, життя народу, його душевні
переживання і є неоціненним колоритним скарбом рідного краю.
У суспільстві постійно йде пошук шляхів відтворення культурних
традицій як в побуті, так і в народній свідомості. Традиційні форми фольклору
варіюються, оновлюються. Це надає їм другого життя, вони відповідають
новим естетичним, етичним і моральним цінностям сучасного суспільства.
Сьогодні ведеться полеміка, а отже, існують різні точки зору на методи і
способи збереження сільської традиції в місті. Індустріалізація й урбанізація
створюють нові економічні умови, в які не укладається традиційний фольклор.
Важливо розуміти: носій традицій тепер не тільки селянин, мешканець
села, а й художник або майстер, переважно – городянин, що вносить
виправлення в теорію, яке не дозволяє народне мистецтво ототожнювати
винятково тільки із селянською творчістю. Однак, це аж ніяк не означає, що
народне мистецтво втратило колективне начало у творчості, розсипалося на
різноманіття індивідуальностей. Завдяки школам традицій, народне мистецтво
функціонує як цілісна система. І це нове, що визначилося зі змінами у житті
держави, дозволило народному мистецтву стати самим собою. Все це являє
культурну цінність, що виходить за межі національної культури – у
загальнолюдський рівень культурних цінностей.
У культурній політиці важливо виходити з розуміння народного
мистецтва, як особливого типу традиційної культури, що зберігає у своєму
розвитку цілісність шкіл традицій й при цьому плідно взаємодіє з іншим типом
творчості – індивідуальним. Залишаючись самим собою, воно, як жива
традиція, не перестає бути сучасним і потрібним».
На сьогодні Центри народної творчості усіх областей провели комісії зі
збору, обробки та складання орієнтовного переліку елементів нематеріальної
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культурної спадщини. Також розроблені Стратегії збереження та популяризації
елементів нематеріальної культурної спадщини, обговорюється перелік
елементів, які можуть бути внесеними до списків регіональних та місцевих
рівнів, підготовлено облікові картки. На регіональному рівні Центри народної
творчості проводять фольклорно-етнографічні дослідження, відшукують носіїв
нематеріальної культурної спадщини і звичайно займаються її популяризацією.

Святненко Анна Василівна,
кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри
публічного управління та гуманітарних наук
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ Г.П. ГАЛАГАНА
Григорій Павлович Галаган (1819–1888), відомий діяч культурногромадського життя України, українофіл, меценат, нащадок старшинськодворянського роду. Він очолював різні громадські й культурні організації,
благодійні комітети: був членом Тимчасової комісії з розбору давніх актів та
редактором етнографічної секції Комісії з вивчення губерній Київського
навчального
географічного

округу;

головою

товариства,

Південно-Західного

віце-президентом

відділу

Київського

Російського
слов’янського

благодійного товариства.
За Г. Ґалаґаном рахується ціла низка реальних добрих справ. Його
діяльність у Прилуцькій земській управі сприяла пожвавленню освітнього
розвитку Полтавщини. Очоливши повітову училищну раду Г. Ґалаґан розробив
1875 р. план її розвитку, домігся збільшення бюджету на народну освіту,
підвищення платні вчителям. У ході реалізації цього плану Прилуцький повіт
за кількістю учнів, оснащеністю шкіл, викладацьким складом у 70–80-х рр.
XIX ст. був найкращим на Полтавщині.
У селі Сокиринці, де був родовий маєток, Г. Ґалаґан заснував
допомогово-ощадне товариство, перерахувавши йому для стартового капіталу
три тисячі карбованців і віддавши для нього гарний кам’яний будинок. У
Прилуцькому повіті 1876 р. Г. П. Ґалаґан пожертвував власний маєток в селі
Дегтярях для ремісничого училища й інтернату.
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Завдяки Г.П. Ґалаґану у Прилуках були відкриті жіноча гімназія та
чоловіча прогімназія, яка згодом стала повним середнім навчальним
закладом. Як почеснийпопечитель чоловічої гімназії, Г.П. Ґалаґан виділив
кошти для заснування учнівської стипендії. Окрім того, він опікувався багатьма
народними училищами, яким надавав значну матеріальну допомогу.
1 жовтня 1871 р. у Києві була відкрита на його кошти Колегія Павла
Галагана. Заклад мав загальноосвітній характер і був закритим; навчалися в
ньому хлопчики 14–16 років. Мета Колегії – «готувати молодих людей до
університету».
Статут починається так: «Навчально-виховний заклад, заснований у
Києві землевласником Чернігівської і Полтавської губерній, дійсним статським
радником Григорієм Павловичем Ґалаґаном, іменується в пам’ять покійного
його сина Колегією Павла Ґалаґана і перебуває у віданні Міністерства
народної

освіти

під

найближчим

покровительством

університету

св.

Володимира...». У примітці до статуту зазначено також дуже істотний момент:
«...засновник жертвує на вічні часи для розміщення й утворення Колегії дім у
Києві на Фундуклеївській вулиці, що належить йому, і нерухомі маєтки в
Чернігівській та Полтавській губерніях у такому розмірі й такої цінності, за яких
забезпечується для Колегії щорічний прибуток не менше дванадцяти тисяч
карбованців».
Колегія мала багатий природничий музей, театр, церкву, фізичні
лабораторії, рідкісну книгозбірню, спортивні зали, їдальню, спальні для учнів,
кабінети для спеціальних занять.
Згідно зі статутом, в Колегії навчалися стипендіати Павла Ґалаґана і
своєкоштні пансіонери. До складу тих, і тих, могли бути зараховані молоді
люди без будь-якого обмеження соціального стану, включно і з тими, хто
народився в Галичині (вона входила тоді до складу Австро-Угорської імперії),
але тільки православного або греко-католицького віросповідання. Стипендії
Павла Ґалаґана надалися особливо здібним, але бідним юнакам, які
підтверджували це відповідними документами про майновий стан батьків, а
також про свої успіхи в навчанні та про відмінну поведінку.
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Вихователі Колегії обиралися з осіб православного віросповідання, які
закінчили курс навчання в університеті, або ж особливо відомі своєю
педагогічною діяльністю. Вихователів набиралася така кількість, щоб на
кожного з них припадало не більше 15 вихованців.
До Колегії прийшли справді видатні педагоги. Тут з’явився відомий
історик літератури, згодом редактор «Киевской старини» В. Науменко, славіст
А. Степович, філософ Я.Колубовський, поет І. Анненський. Малювання
викладав спершу М. Мурашко, потім – М. Пимоненко.
Колегія не мала від держави ані копійки. Кошти для її існування давала
виручка від зданих в оренду ґалаґанівських маєтків, платня тих, хто навчався
за власний кошт, а також відсотки від недоторканого капіталу. Дослідники
підрахували, що за своє життя подружжя Ґалаґанів на утримання Колегії
витратило один мільйон сто двадцять тисяч карбованців. Утримання кожного
учня коштувало в межах 840 карбованців. Багато коштів забирала бібліотека.
Сюди закуповувалися всі новинки, передплачувалося понад два десятки
періодичних видань. Бібліотека Колегії налічувала понад 11000 томів.
Чимало видатних людей вийшли з Колегії: А. Кримський, В. Липський, М.
Марковський, Н. Котляревський, В. Грабар, М. Драй-Хмара, П. Филипович, Д.
Петрушевський...
Колегія існувала до 1917 р. Нині – Національний музей літератури
України.

Семенюк Алла Віталіївна,
науковий співробітник Українського центру культурних досліджень
ФОЛЬКЛОРНІ ФЕСТИВАЛІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Актуальність порушеного питання визначається культурною політикою
України щодо імплементації положень Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини (2003 р.), зокрема, вивчення питання фольклорних
фестивалів як чинника її збереження та популяризації.
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На теренах сучасної України організовується і проходить ціла низка
фольклорних

фестивалів

та

мистецьких

проектів

як

міжнародного,

всеукраїнського, так і регіонального рівнів, які популяризують та зберігають
місцеві елементи живої традиції – усні традиції, звичаї і обряди, святкування,
виконавські мистецтва, традиційні ремесла тощо.
На

Дніпропетровщині

дбайливо

бережуть

багатовікові

традиції

автентичного петриківського розпису, який внесено у 2013 році від України до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства
ЮНЕСКО. Щорічно, з 2008 року у селищі Петриківка, організовується і
проходить обласний етнофестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт», на
якому свої експозиції представляють кожне місто та район Дніпропетровщини.
Також, у рамках етнофестивалю традиційно проходить конкурс молодих
виконавців

«Пісенний

дивоцвіт»,

фестиваль

декоративно-ужиткового

мистецтва «Творчі традиції – веселка Дніпропетровщини», виставка-ярмарок
«Містечко

майстрів»,

різноманітні

майстер-класи

та

дегустація

страв

української кухні. Збереженню та популяризації давніх традицій козацького
співу сприяє обласний фестиваль козацької пісні, музики, танцю та народних
ремесел «Звідси воля розлилася», організований Управлінням культури
Дніпропетровської ОДА, відділом культури, туризму, національностей та
релігій м. Нікополь [1].
Вінниччина представлена відомими брендами світового значення –
місцевими елементами нематеріальної культурної спадщини «Традиційний
розпис бубнівської кераміки» та «Гаптування низзю клембівської традиційної
вишивки» (Ямпільщина і Гайсинщина). Інформація про ці елементи регіону
поширюється широкому загалу громадськості проведенням фольклорних
фестивалів Вінниччини. Зокрема, обласний мистецький фестиваль «Мамину
сорочку пригорну до серця» с. Клембівка Ямпільського району презентує
самобутню

культуру

подільської

вишивки,

зберігаючи

міжпоколінний

взаємозв’язок з етносом регіону передачею знань, вмінь та навичок про це
мистецтво.

Безперервні

традиції

розвитку

гончарного

мистецтва

презентуються в обласному пленері гончарів «Освячені горном», ініційований
обласним центром народної творчості, управлінням культури Вінницької
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облдержадміністрації, Гайсинською райдержадміністрацією, районною Радою
та Бубнівською сільською радою [1].
На увагу заслуговують фестивалі, що популяризують обряди та традиції,
пов’язані з хліборобським циклом – щорічний фестиваль народної творчості
«Скарби Поділля», який проходить з 2008 року в місті Вінниця та обласне
свято обрядових хлібів та дідухів «Народу вічний оберіг», яке проходить у
«Музеї хліба» села Білопілля Козятинського району. В рамках зазначених
заходів

майстрині-коровайниці

проводять

майстер-класи,

дотримуючись

спадковості з виготовлення короваю, зокрема, долучаючи до процесу своїх
онучок [1].
Рівненська область славиться своїми давніми ткацькими традиціями, що
побутували на теренах історичної Волині. Збереженню та реконструкції
серпанкового одягу сприяє фестиваль ткацтва «Волинський серпанок», який
організовує та проводить ГО «Центр дослідження та відродження Волині» за
підтримки Обласної державної адміністрації у м. Радивилів. У рамках
фестивалю проходять майстер-класи з ткацтва, прядіння, із фарбування
тканин природніми фарбниками, з виготовлення традиційної дерев’яної
іграшки, гончарства, ковальства тощо [2].
Донині на Рівненському Поліссі побутує традиційний обряд «Водіння
Куста», який має тисячолітню історію й сягає своїм походженням у
дохристиянську епоху. Однак він побутує тільки локально у с. Сварицевичі
Дубровицького району, де з 1998 року проходить традиційний обласний
фестиваль народного мистецтва «Водіння Куста», організований управлінням
культури і туризму Рівненської ОДА, адміністрацією Дубровицької РДА та
Рівненським обласним центром народної творчості. У рамках фестивалю
проходить виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва місцевих
майстрів та майстер-класи з народних танців [1].
На Тернопільщині, в м. Борщів проходить традиційний

обласний

фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка», метою якого є
відродження техніки вишивки борщівської сорочки, збереження автентичності
українського

національного

костюма.

Програма

фестивалю

включає

етнографічну виставку «Борщівська народна сорочка» з фондів Борщівського
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обласного краєзнавчого музею, майстер-класи з технології крою, техніки
шитва та вишивки борщівської сорочки, виставку вишиванок та виробів
майстрів народних художніх промислів району. Окрім того, в рамках
зазначеного заходу традиційно проходить фестиваль борщу «Борщ-їв» та
фольклорно-мистецьке дійство «Чорна борщівська сорочка – краю мого оберіг
[3].
На Полтавщині, у селищі Решетилівка, з 1995 року проводиться
традиційне обласне свято народної творчості «Решетилівська весна» за
підтримки управління культури Полтавської обласної державної адміністрації,
Решетилівської райдержадміністрації та Решетилівської районної ради. У
рамках фестивалю проходить виставка вишиванок від відомих полтавських
майстринь, членів Національної спілки майстрів народної творчості України: Н.
Н. Бабенко, О. О. Бабенко, Н. В. Вакуленко, С. В. Вакуленко, Н. І. Іпатій, Р. І.
Коляка, В. М. Кріль, П. П. Шевчук, А.І. Литвиненко та інші. Також, у рамках
заходу

проходить

виставка-ярмарок

«Містечко

майстрів»,

різноманітні

майстер-класи із ручного килимарства, вишивки та гончарства. Окрім того, на
святі гідно представлені вироби Решетилівської майстерні художніх промислів
та Решетилівського художнього професійного ліцею [4].
На

особливу

увагу

заслуговують

самобутні

ремесла

гуцулів.

Збереженню та популяризації гуцульського ліжникарства сприяє обласний
фестиваль «Барвограй», село Яворів Косівського району Івано-Франківської
області. У рамках зазначеного заходу проходять виставка та майстер-класи з
виготовлення ліжників, ярмарок-продаж виробів художніх народних промислів,
засідання круглого столу з питань збереження та розвитку давнього
гуцульського ремесла [5].
Серед цікавих регіональних інноваційних проектів на Прикарпатті –
відкритий

фестиваль-конкурс

«Мальований

дзбаник»,

організований

Косівською регіональною організацією Національної спілки художників України,
Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,
відділом культури національностей і релігій РДА, Вербовецькою сільською
радою за сприяння благодійного фонду «Автентика Гуцульщини». В рамках
фестивалю змістовно проходить цілий ряд заходів, а саме: гончарський
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пленер «Гончарство в Косові», наукова конференція «Історичні реалії та
сучасний портрет косівської мальованої кераміки», виставка «ретрокераміки»
в Косовському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, конкурс на
кращу дитячу іграшку з глини, майстер-класи та дегустація страв традиційної
гуцульської кухні (куліш, гулянка тощо) [6].
Таким чином, регіональні фольклорні фестивалі є вагомим чинником
збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини України,
сприяють формуванню у молодого покоління духовності, національної
ідентичності й самосвідомості.
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Сінельніков Іван Григорович,
доцент кафедри бандури та фольклору
Київського національного університету культури і мистецтв
заслужений працівник культури України
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (ДІЯЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ СІВЕРСЬКОГО КРАЮ)
На сучасному етапі побутування і трансформації традиційної культури,
як ніколи, стає зрозуміло, що неоціненні надбання нематеріальної духовної
спадщини українського народу потребують невідкладного втручання щодо
їхнього збереження. Фольклорні експедиції, що

проводяться

у

селах

Чернігівщини з 2000-го року студентами та викладачами секції фольклору
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кафедри

факультету

музичного

мистецтва

Київського

національного

університету культури і мистецтв, дають право впевнитися в тому, що наша
національна культура не зникне, а залишиться для майбутніх поколінь, як
неоціненний скарб, який впливатиме на становлення національної свідомості
як сьогоднішніх, так і прийдешніх поколінь.
Збереженню нематеріальної духовної спадщини України сприяє також
те, що випускники секції фольклору, які пройшли фахову підготовку в КНУКіМ,
продовжують працювати у цій царині, гуртуючи навколо себе все більшу
аудиторію фольклористів – аматорів, які допомагають у збиранні, опрацюванні
та популяризації традиційного фольклору. Очолюючи обласні навчальнометодичні центри культури і мистецтв: Київський – директор Тіна Василівна
Гресько, та Чернігівський – директор до середини 2000-х рр. (сьогодні
директор департаменту

культури і туризму. національностей та релігій

Чернігівської ОДА) Олександр Володимирович Левочко (обидва випускники
КНУКіМ 1998 року), продовжують співпрацю з фольклористами КНУКіМ. Ці два
осередки культури не стоять осторонь проблем духовності української нації:
головними напрямками їх роботи є дослідження та пропаганда етнокультурної
спадщини України, а також визначення перспектив збереження і примноження
духовних цінностей українського народу.
Чернігівський

обласний

навчально-методичний

центр

культури

і

мистецтв є на сьогодні одним із провідних закладів культури області по
збереженню та розвитку національної нематеріальної духовної культури,
реалізації політики в галузі народної творчості і культурно-дозвільної
діяльності.

У

центрі

надається

методична,

практична,

інформаційна

допомога

керівникам

народних

фольклорним

ансамблям,

народним

майстрам.

організаційна,

хорових
Одним

колективів,
із

потужних

чернігівських осередків народної культури є центр народних ремесел для дітей
та юнацтва, в якому з року в рік близько 100 дітей опановують традиційну
майстерність
лозоплетіння,

–

вишивки,

різьблення

бісероплетіння,

по

виготовлення

інструментів.
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дереву,
та

ліплення

реставрації

з

глини,

музичних

Багато проектів Чернігівського обласного навчально-методичного центру
культури і мистецтв отримали схвальну оцінку фахівців та громадськості і
сьогодні стали традиційними. Як, наприклад, вже традиційний Міжнародний
фольклорний фестиваль національних культур «Поліське коло», який щовесни
відбувається в місті Чернігові, що має на меті відродження, збереження та
популяризацію багатонаціональної духовної спадщини Чернігівського краю, а
також розвиток міжнародних культурних зв’язків: учасниками цього творчого
заходу, окрім автентичних фольклорних колективів області, є представники
національних меншин Чернігівщини, а також гості із сусідніх Білорусі, Польщі
та інших європейських країн.
Окрема розмова про фольклорний фестиваль – конкурс ім. В. Полевика,
що проходить в с. Займище Щорського району і проводиться з метою
відродження й збереження пісенної музичної спадщини Чернігівщини та
вшанування пам’яті відомого фольклориста, лауреата обласних премій
ім. Г. Верьовки,

Б.

Грінченка

і

премії

українського

Фонду

культури,

Заслуженого працівника культури України Василя Івановича Полевика. Автор
цієї розвідки кілька разів очолював журі цього конкурсу, тому з власного
досвіду хочу підкреслити, що основним завданням цього творчого заходу є
широке залучення населення, особливо молоді, до участі в народній
творчості, практичне знайомство з джерелами автентичного фольклору,
вивчення, дослідження, популяризація фольклору на базі діяльності науководослідницьких

гуртів

та

окремих

збирачів

нематеріальної

культурної

спадщини.
Та не тільки організація фестивалів, виставок, концертів є головним
напрямком роботи Чернігвського ОНМЦКіМ. Працівники центру продовжують
славну традицію вивчення та популяризації фольклору Чернігівщини, яку
започаткував наприкінці 1980-х років в навчально-методичному центрі
культури і мистецтв відомий на Чернігівщині фольклорист Василь Полевик, що
зібрав і записав понад тисячу народних пісень Чернігівщини: за результатами
цієї дослідницької роботи центром було видано більше 20 збірок народних
пісень. У 2019 році Центр відзначатиме своє 80-річчя. Він насправді став
улюбленим місцем аматорів народної творчості, де збираються всі, хто віддає
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свою душу традиційній народній культурі. На сьогоднішній день одним із
головних напрямків діяльності Центру є збереження і розвиток самодіяльної
народної

творчості,

збір,

опрацювання

та

популяризація

фольклору

Чернігівщини, підтримка творчих колективів і самобутніх талантів шляхом
організації і проведення фестивалів, конкурсів, свят, виставок, – програма, у
якій визначальним пріоритетом є не тільки збереження, а й розвиток
традиційної культури, проведення фольклорно-етнографічних обрядових свят,
фестивалів-конкурсів за традиційними напрямками, створення умов для
збирацько-дослідницької роботи нематеріальної духовної культури. Адже всі ці
заходи зумовлені гострою потребою у пропаганді народних традицій та
етномузикологічного обстеження регіону.
Протягом 2000–2010 років, у співпраці з Чернігівським обласним
навчально-методичним центром культури і мистецтв та фольклористами
Київського Національного університету культури і мистецтв були проведенні
фольклорно-етнографічні
Білошівська

Слобода,

експедиції

в

Наумівка,

селах:

Крюківського

Рейментарівка,

району

Казилівка,

–

Савенки;

Щорського району – Займище, Смяч, Камка; Ічнянського р-ну – Бережанськ,
Гмирянка, Іржавець, Хаєнки, Монастирище; Прилуцького району – Ряшки;
Талалаївського

району

–

Липове,

Скороходове,

Заруддя,

Березівка;

Срібнянського району – Гнатівка, Горобіївка, Олексіївці, Дейменівка, Гурбенці,
Діхтярі, Іванківці; Козелецького району – Берлози, Часнівці, Бригінці, Максим,
Соколівка, Ставиське. Головною метою фольклорних експедицій було
визначення ступеню збереженості й форм побутування жанрів пісенного
фольклору, як компоненту традиційної етнічної культури України, а саме
Чернігівщини, адже пісенна творчість Сіверського краю є складовою єдиного
загальноукраїнського фольклорного процесу із певними закономірностями
розвитку, на тлі яких особливо помітні регіональні й локальні риси.
Особливості розташування Чернігівського регіону в смузі міжетнічного
білорусько-російського прикордоння, тривала приналежність до різних сусідніх
держав, постійна погроза бути поглиненими й асимільованими, викликали
захисну

протидію

насамперед

у

відстоюванням

власного

культурного

простору. Такою протидією була самоізоляція, що значною мірою обмежило
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вплив чужорідних елементів і сприяло збереженню багатої й самобутньої
народної

творчості,

що

дотепер

окремими

реліктами

зберігаються

в

чернігівських селах.
Дослідження зібраного фольклорного матеріалу в наш час, порівняно з
60–80-ми роками ХХ століття, демонструє розгорнуту картину всіх змін, що
відбулися

в

українській

соціально-економічних,

традиційній

інтеграційних,

культурі

під

впливом

глобалізаційних

історичних,

процесів.

Цінним

доповненням до фольклорних матеріалів останньої чверті ХХ століття є
сучасні експедиційні матеріали, які допомагають простежити динаміку
згасання тих чи інших народних традицій, обрядів, а також сприяють
дослідженню культурних зв’язків, що склалися з іншими народами, та їх вплив
на динаміку розвитку народної культури Сіверського краю.
У результаті експедиційної роботи нами було зафіксовано на фотоплівку
компоненти народного одягу, предмети побуту, декоративно-ужиткового
мистецтва. На відео були записані цікаві пісенні зразки у виконанні гурту села
Вовчок (керівник – знавець народного співу, традицій та звичаїв Галина Гніда),
а також зразки весільних обрядів у селі Соколівка та розгорнутий, повноцінний
обряд весілля у селі Ставиське Козелецького району. Зауважимо, що кожен
колектив, з яким спілкувалися учасники фольклорно-етнографічної експедиції,
представляв традиційну культури свого села. Та інколи керівники ансамблів,
не зрозумівши завдання нашої експедиції, намагалися демонструвати народні
пісні, які, завдячуючи Українському народному хору імені Г. Верьовки та
Кубанського козачого хору, давно стали загально популярними. Ці, та деякі
інші популярні пісні, ми не залишали поза увагою, адже під час пошуководослідної роботи необхідно звертати увагу не тільки на традиційний
фольклорний матеріал, а й на сучасний стан фольклорної традиції. Поряд з
творами давнього походження ми записували сучасні пісенні зразки, а також
фіксували нові елементи фольклору, які породжені сучасністю: оповідання,
спогади, анекдоти. Адже проникнення сучасних мотивів у різні жанри народної
творчості, казку, бувальщину, переказ – це і є трансформація фольклору.
Відрадно відмітити великий творчий потенціал вокального колективу
села Смяч Щорського району. Від цього чудового колективу нами було
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записано значну кількість стародавніх українських пісень, серед яких 8
побутових, 1 рекрутська, 1 русальна, 16 весільних, 15 частушок, – а також
унікальну етнографічну інформацію про фрагменти русального та весільного
обрядів. Не менш цікавий співочий гурт був досліджений нами у селі Займище,
учасники якого ознайомили нас із фрагментами весільного та русального
обрядів, заспівали нам 36 пісень; з них 17 побутових, 2 купальських,
2 русальних, 4 веснянки та 11 весільних. Ці колективи дали змогу долучитися
до справжньої традиційної автохтонної культури своїх сіл.
Не можливо оставити поза увагою репертуарну палітру учасників
автентичного співацького колективу села Камка. Пісні, що прозвучали у
їхньому виконанні, були різні за жанром, а також за місцем побутування, так як
учасниці колективу переїхали до цього села в певний період, з різних причин.
Як завжди буває, у таких колективах панують популярні пісні, та на диво ми з
цим не зустрілися. У Корюківському районі привернули увагу до себе учасники
фольклорного ансамблю села Рейментарівка. Від учасників цих колективів
були записані частушки, 11 побутових пісень, 1 жартівлива, 26 весільних та
великий інформаційний блок до весільного обряду.
Надзвичайно талановитим і багатим на ліричні, соціально-побутові пісні
виявився гурт села Ряшки Прилуцького району: глибокі за змістом та
неповторні за мелодикою, ці пісні стали одним із кращих експедиційних
надбань в розділі побутових пісень. В Ічнянському районі справжню
традиційну музичну культуру Сіверського краю ми почули від учасників
ансамблю сіл Гмирянка, Іржавець. У селах Срібнянського району було
записано 147 зразків народнопісенної творчості: справжня традиційна пісенна
культура, притаманна саме своєму середовищу, була виявлена в селах
Іванківці, Гурбенці, Дейменівка та Гнатівка.
У фольклорних експедиціях, що були організовані Чернігівським
обласним навчально-методичним центром культури і мистецтв на чолі із
тодішнім директором О.В. Левочко, неодноразово брав участь автор цієї
розвідки у якості наукового керівника – консультанта, разом зі своїми
студентами,

учасниками

фольклорного

ансамблю

«Кралиця»

КНУКіМ.

Відрадно зазначити, що традиційна культура, в деяких селах, що нам
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довелося обстежити, не згасла, а продовжує своє існування. Хочемо
наголосити, що сеанси запису музичного фольклору, які проходили в
зазначених селах, були як розвідка для подальшої роботи. На кожне село
було витрачено всього 2–3 години експедиційного часу, що не завжди
вистачало для проведення більш детальнішого обстеження. Та не зважаючи
на такий щільний графік, нам вдалося записати у зазначених районах
Чернігівської області понад 1000 різних за жанром пісень, оповідань,
етнографічної інформації, більша частина з яких опрацьована для подальшого
випуску

аудіо-

та

відеодисків.

Пісенний,

музичний

та

інформаційно-

етнографічний матеріал Сіверського краю сьогодні знаходиться також у стані
активного доопрацювання та підготовки нотного й етнографічного матеріалу
до друку. Кращі з кращих зразків народної пісенної творчості вже увійшли до
репертуару студентського фольклорного ансамблю «Кралиця» КНУКіМ, що
дозволяє нам говорити про продовження й безперервність української
музичної традиції.

Сінельнікова Валентина Володимирівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри бандури та фольклору,
заступник декана факультету музичного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв
СОЦІАЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
На перший погляд тема, винесена в назву нашої розвідки, а також
поєднання

слів

«Інтернет»

і

«фольклор»

є

парадоксальними.

Адже

«фольклор», як правило, асоціюється з архаїкою, традиціями, збереженням
стародавньої

селянської

духовної

культури.

Інтернет,

в

свою

чергу,

поєднується в нашій свідомості із новаціями, новітніми технологіями, міським
життям. Разом із багатьма дослідниками [2] констатуємо, що на сучасному
етапі розвитку, збереження і трансформації традиційної культури фольклор в
Інтернеті, так званий «Інтернет-фольклор», вже є досить досліджуваним
явищем. (Під Інтернет-фольклором розуміємо як традиційні фольклорні жанри,
котрі розміщені в Інтернеті і присвячені, зазвичай, комп’ютерній тематиці; так і
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лише ті фольклорні форми, які існують і розповсюджуються переважно (а
інколи – виключно) в мережі Інтернет [2]).
У дослідженнях соціальних Інтернет-мереж [3], зазвичай, основними
визначаються такі функції названих спільнот: комунікативна, інформаційна,
функція

збереження

соціальних

зав’язків,

нормотворча,

функція

самопрезентації та самовираження, розважальна та інші. Характерними
ознаками цього нового типу соціальних мереж є: спілкування у реальному часі
без

просторових

обмежень;

локалізація

цих

мереж

за

певними

спеціалізованими чинниками; існування певного характерного типу мовлення
(скорочення слів, широковживані фрази в середовищі користувачів цих
мереж); створення віртуального образу власного «я» завдяки графічним та
текстовим засобам; можливість формування власної громадянської позиції
учасників цих мереж завдяки активному поширенню інформації або ж
маніпулюванню нею [3].
Зосередимося на ролі і функціях соціальних (переважно молодіжних)
Інтернет-мереж

у

справі

збереження

і

популяризації

традиційної

нематеріальної культурної спадщини українського народу. Українські групи в
соцмережах з фольклорної тематики умовно розподілимо на кілька напрямків:
- групи

загального

фольклорно-етнографічного

спрямування,

наприклад: «Український фольклор та етнографія» (на 6.12.2016 р. понад
7700 підписників,

режим

доступу:

https://vk.com/ethnofolklor),

«Козак

–

характерник / Міфологія / Етнографія» (на означену дату – понад 5600
підписників, режим доступу: https://vk.com/cossack_characternik), «Українські
народні

пісні»

(близько

5000

підписників,

режим

доступу:

https://vk.com/club3478056), «Українські народні пісні та музика» (близько
2100 учасників, режим доступу: https://vk.com/club18070331), «Культурницьке
українство» (понад 5500 підписників, режим доступу: https://vk.com/kultur_ua)
та ін. Основною метою таких Інтернет-суспільств вбачаємо загальне
поширення і популяризацію фольклорно-етнографічних знань і народномузичних зразків серед користувачів Мережі.
- групи певних фольклористичних, історичних, етнографічних установ та
закладів; наприклад: «НЦНК «Музей Івана Гончара» (близько 4800 підписників,
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режим доступу: https://vk.com/ivan_honchar_museum), «Національний музей
декоративно-прикладного мистецтва» (407 учасників, https://www.facebook.
com/groups/254559477937808/?fref=ts),

«Національний

музей

українського

гончарства в Опішному» (https://www.facebook.com/MuseumOfPotteryIn Opishnya/
?fref=ts) та ін. Завданням таких спільнот в Мережі є мобільне поширення
інформації про державні і комерційні заклади, метою яких є збереження і
популяризація матеріальної і нематеріальної культури українського народу.
- спільноти фольклорно-етнографічних музичних колективів (маємо на
увазі увесь спектр – від автентичних, аматорських до науково-етнографічних,
напівпрофесійних – вторинних і професійних (театри, ансамблі, хори, солісти
народного співу і музики і т.ін.), наприклад: фольклорний «Ансамбль «Кралиця»
(Київський національний університет культури і мистецтв, близько 1800 учасників,
режим

доступу:

https://vk.com/club7282630),

(3600 підписників,
академічний

етно-хаос

гурт

«ДахаБраха»

https://www.facebook.com/...406715854/?fref=ts),

театр

українського

фольклору

«Берегиня»

(450

«Київський
підписників,

https://www.facebook.com/folkbereginya/?fref=ts), фольклорний гурт «Рожаниця»
(680 учасників, https://vk.com/rozhanytsya) та ін. Такі інтернет-спільноти об’єднують,
зазвичай, прихильників певних солістів-виконавців, гуртів, що працюють у
народномузичному напрямку, і є трансляторами і популяризаторами традиційної
культури українського народу.
Свідомо обмежуємося посиланнями лише на дві соціальні інтернетмережі – «В Контакті» і «Facebook»: «В Контакті» на сьогодні є єдиною
європейською мережею, що увійшла, за даними Укрінформу, до першої
десятки рейтингу популярності у світі і за кількістю користувачів посіла на
восьмому місці; «Facebook» сьогодні стоїть на першому місці за популярністю і
нараховує понад 1,6 млрд. зареєстрованих користувачів [1]. Саме ці дві онлайнові соцмережі є найпопулярнішими серед молоді України, активне
спілкування

в

них

дозволяє

групуватися

молоді

за

уподобаннями,

обмінюватися думками, поширювати аудіо- і відеозаписи і т. ін.
Аналізуючи вплив Інтернет-мереж на популяризацію і трансляцію
нематеріальної культурної спадщини українського народу, наголошуємо, що
сучасні технології дозволяють значно спростити шлях автентичного твору в
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його первинному виконанні до його дослідження, вивчення і відтворення у
сценічних

умовах

вторинними

виконавцями,

зокрема,

студентами

–

фольклористами. При цьому необхідно підкреслити, що успішне проходження
цього шляху студентами цілковито залежить від того матеріалу, який
публікують на своїх сторінках в соцмережах досвідчені (або не дуже
досвідчені) дослідники – фольклористи, які несуть повну відповідальність за
матеріал, що виставляється на публічний огляд і, що зрозуміло – у випадку
опублікування у соцмережі, вже для публічного використання.
Необхідно також окреслити ще один аспект визначеної проблематики:
спілкування підписників соцмереж вузькоспрямованої тематики (у нашому
випадку – музично-фольклористичної, етнографічної, історичної тощо) не
можливо уявити без обміну певними літературними джерелами. Це є
надзвичайно

позитивним

моментом,

адже

фольклористи

і

етнографи

публікують у Мережі різноманітні матеріали із означеної тематики, цікаві і
оригінальні наукові джерела тепер мають змогу розповсюджуватися за
надзвичайно короткий термін часу незалежно від місця знаходження на земній
кулі користувача і автора (або володаря) цього джерела. Як негативний
момент визначимо знову ж таки неможливість перевірити справжність цих
матеріалів, а отже, за умов використання таких псевдо-наукових матеріалів,
результати власних досліджень можуть бути також псевдо-науковими,
хибними.
Визначимо ще один аспект окресленої в назві розвідки теми. Сучасні
фольклористи – дослідники вже звикли використовувати Інтернет у своїй
збирацькій діяльності: наприклад, у пошуку, інколи – накопиченні і порівнянні
різних фольклорних жанрів (про використання сучасних музичних технологій в
обробці і збереженні матеріалів фольклорно-експедиційних досліджень зараз
не йдеться, хоча на сьогоднішньому етапі розвитку фольклористичної науки ця
тема є досить актуальною; як, наприклад, метод створення і використання
«Інтернет-хмари» для накопичення, збереження і подальшого вільного
доступу в Мережі до великих за об’ємом файлів матеріалів музичнофольклорних експедицій). Сьогодні майже завжди збирання і використання в
роботі фольклорних матеріалів із Інтернету ведеться, зазвичай, безсистемно і
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хаотично. Вважаємо, що одним із завдань сучасної фольклористики є
створення методологічної бази для збирання, систематизації і комплексного
опрацювання фольклору (зокрема, міського) в Інтернеті.
Використані джерела
1. Топ-10 найпопулярніших соцмереж світу / [Електронний ресурс]. —Режим
доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-society/1603187-top_10_ naypopulyarnishih_
sotsmereg_svitu_1898508.html.
2. Алексеевский М. Д. Интернет в фольклоре или фольклор в Интернете?
(Современная фольклористика и виртуальная реальность) / М. Д. Алексеевский /
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mdalekseevsky.narod.ru/ alekseevskycongress.pdf.
3. Вахула Б. Я. Соціальні інтернет-мережі: їхні функції та роль у формуванні
громадянського суспільства / Б.Я. Вахула // Вісник Львівського університету. Серія
соціологічна. — Львів, 2012. — Вип. 6. — С. 311–319 / [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Vlnu_sociology/2012_6/34.pdf.

Слобода Валентина Володимирівна,
директор Дніпровського будинку мистецтв
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ФОЛЬКЛОРУ
УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ
У період становлення та розвитку України як самостійної держави на
початку ХХІ століття надзвичайно важливою і актуальною є проблема
формування системи виховання особистості молодого громадянина. При
вирішенні цієї проблеми важко переоцінити значення традиційної народної
культури. Кожна нація, кожен народ мають свої традиції, звичаї, обряди та
свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть.
У більшості регламентуючих документів Міністерства культури України
та органів місцевого самоврядування збереження і розвиток народного
мистецтва визначено пріоритетом. З усвідомлення цього в 2002 році нами і
був започаткований авторський проект «Фольклорні скарби передмість
Дніпропетровська» (керівник проекту В.В. Слобода), метою якого стало
виховання в сучасного покоління юних містян відчуття причетності до свого
народу, відродження та розвиток національних традицій. А це можливо було
лише за умови активної участі дорослих, які можуть виховати у юних душах
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паростки народного слова, мелодії, танцю, свят, обрядів. Адже як відомо
народна культура живе доти, поки її вивчають і розвивають діти та молодь.
Місія трансляції мистецьких традицій покладається сьогодні у першу
чергу на викладача та керівника гуртка, якому потрібна відповідна підготовка.
Тому було проведено цілий ряд семінарів, частіше із значною практичною
складовою, у яких брали участь педагоги дитячих музичних шкіл, шкіл
естетичного виховання, фольклорних гуртів клубних закладів, керівники
аматорських колективів, що виховують підростаюче покоління у дусі поваги і
любові до культури власного народу.
Предметом вивчення стала обрядово-звичаєва сфера як ті прикмети і
ознаки, за якими розпізнається народ, оскільки вона охоплює різні ділянки як
суспільного, так і особистого життя кожної окремої людини. Кожне нове
покоління засвоює, застосовує, розвиває та передає далі наступному
поколінню свої знання, матеріальні і духовні цінності. Зважаючи на це, ми
враховувати дві складові у вихованні молоді:
•

ознайомлення та освоєння створених минулими поколіннями духовних

скарбів;
•

залучення дітей і молоді до активної громадської діяльності по збору і

популяризації фольклорної скарбниці та до процесу творення духовних
цінностей.
У реалізації проекту беруть участь учні дитячих шкіл естетичного
виховання, гуртківці позашкільних закладів, учасники фольклорних гуртків
клубних закладів. Кількість і розмаїття учасників підтверджують актуальність
проекту.
Авторський проект передбачав поступове знайомство з календарними
святами українців. Почали з того, що так чи інакше ще зустрічалось в житті
міста: з грудня 2002 до 2010 року тривало вивчення та спроби повернення у
побут традиційних для Придніпров’я новорічних обрядодій. За цей час виросло
покоління вихованців початкових мистецьких закладів, які брали участь у
втіленні проекту, тому у липні 2008 вперше була здійснена спроба відродити
свято Івана Купала.
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Аналіз проведеної роботи свідчить, що, безумовно, зроблено крок
уперед по залученню молоді до осягнення фольклорної спадщини свого краю.
Від простих виїздів у різні мікрорайони міста для участі в святкуванні
Нового року з традиційними піснями (2002 рік) до вивчення фольклорних
зразків, записаних збирачами (Іван Манжура, Яків Новицький, Дмитро
Яворницький) у попередній час, і виконання їх в дитячих і дорослих закладах
освіти та культури (2003 р.) починалась копітка робота.
Більша частина педагогів, підготовлених під час семінарів, формувала у
дітей

стійкий

інтерес

до

пошуку

фольклору,

спираючись

на

основи

етнопедагогіки. Організовувались виїзди у сільські райони. Діти зацікавились
пошуком матеріалів. Колективи, які брали участь в проекті 4-ий та 5-ий роки,
звертались до родичів, які проживають у сільській місцевості, до людей
старшого віку.
Обов’язковими

складовими

проекту

стали

величальні

обходи

й

поздоровлення мешканців різних мікрорайонів міста: Таромського, Чаплі, ЛоцКамянки, Краснопілля, Мандриківки, Підгороднього, сел. Шевченка, Північного,
виїзди в сільські райони. Ці дії спонукали і пересічних мешканців згадувати,
спиратись на свою генетичну пам’ять і ставати співучасником традиційних
обрядодій.
Через 6 років реалізації проекту вже виконувались різні жанри: колядки і
щедрівки, дитяча мелодекламація, «водіння Кози», меланкування, засівання,
що допомогло створювати щороку цілісну картину традиційної новорічноріздвяної обрядовості Придніпров’я. З’явились театралізовані сценки «святвечора» з традиційним сюжетом і елементами сьогоднішньої дійсності.
Долучились ми і до участі у Всеукраїнському фестивалі «Від Різдва до
Різдва», що проводиться в Дніпрі, і у колективів з’явились церковні колядки з
філософією християнської моралі.
Переходячи до вивчення весняного циклу, ми продовжили життя зразків
фольклору

новорічного

циклу,

започаткувавши

фольклорне свято.
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у

Будинку

мистецтв

На Щедрий вечір тут збираються «мешканці Мистецького кварталу»
Дніпра: актори і письменники, журналісти і художники, режисери і музиканти,
майстри народного мистецтва та кінематографісти.
Вже 5 років у цей день ми проводимо фольклорний перегук «Несу
щедрівочку!» як веселе дійство, під час якого намагаємось відтворювати
святкування Різдвяних свят так як це було притаманно саме нашому краю.
Зібрані колективами зразки звучать у виконанні нових поколінь учнів, дають
можливість зануритись у казковий світ різдвяно-новорічної обрядовості,
побажати щедрого року та довгого віку митцям міста, створити піднесений
настрій. Кожен гурт прагне виконувати твори по-своєму, намагаючись
зберігати регіональні особливості народної скарбниці Придніпров’я.
Цікаво (і смачно!) проводяться щорічно етнографічні вечори «Щедра
кутя», де відвідувачі не тільки дізнаються секрети приготування традиційної
української новорічної куті, а й болгарської традиційної страви – банниці.
Особливе захоплення викликає виступ фольклорного гурту «Берегиня
Січеславська» під керівництвом подвижника-фольклориста і співачки Раїси
Юцевич, яка щороку незмінно очолює журі фольклорного огляду.
З 2011 року в рамках авторського проекту у травні був вперше
проведений фестиваль обрядів зустрічі весни у якому взяли участь понад 400
юних фольклористів із шкіл мистецтв, музичних шкіл, клубних закладів.
Весняні календарно-обрядові пісні були завжди пов’язані з певними
рухами на відкритих майданчиках. Це спонукало нас проводити весняні свята
у природних умовах: на зелених галявинах парку ім. Богдана Хмельницького.
Оскільки для учнів найближчими і зрозумілими є весняні хороводи у
супроводі весняних обрядових пісень, нове свято назвали «Придніпровські
гаївки». Запропоновані для загального виконання жанри були легкі для
наслідування і уже наступного року всі виконували і «Зайчика-чеберяйчика», і
«Подоляночку», і різноманітні заклички. Більшість вивчених дітьми зразків
нагадують своєрідний театралізований хоровий діалог або драматизовану гру.
До свят долучились дорослі аматорські колективи «Берегиня Січеславська»,
«Родослав», «Горлиця», «Чорнобривці» Які діляться набутим досвідом з
молодими виконавцями.
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З 2015 року учасники проекту приступили до вивчення фольклору
літнього календарного циклу. Літній календарний цикл, як і весняний, в народі
завжди був заповнений хліборобськими турботами. В основі літніх свят лежить
культ рослинності та магія заклинання майбутнього врожаю. 26 травня у парку
ім. Богдана Хмельницького відкрився фольклорний фестиваль «Ой зав’ю вінки
на Зелені святки!», що проводиться в рамках авторського проекту «Фольклорні
скарби передмість Дніпропетровська».
Програма нашого фестивалю дуже розмаїта: організатори залучають
учасників крім вокально-хореографічних дій до плетіння вінків, виготовлення
вузлових ляльок, розучування народних танців та ігор, а відвідувачів парку до
участі у народних обрядодіях та виконанні пісень і хороводів. Випробовуються
художні здібності учасників – вміння співати, танцювати, перевтілюватись в
інших осіб. Діти з радістю виконують твори, які здається втратили свою
функцію у бутті громади міста і зберігаються у розряді фольклорних зразків.
Але живе виконання закличок, народних ігор, хороводів, весняних перегуків на
зеленій поляні парку виявляє яскраві емоційні враження, створює умови для
народження життєвих і художніх асоціацій, розширює і збагачує світ
естетичних переживань дитини, допомагає глибокому розумінню української
національної культури.
Два колективи виконали в рамках свята відновлені «уламки» обрядного
дійства «Водіння куща», що свідчить про бажання більш глибокого осягнення
традицій наших пращурів.
Активно в процес збереження народних традицій включились батьки
учнів, майстри народного мистецтв, бо без підтримки колег, батьків,
громадських організацій реалізація складної системи залучення учнів до
народної спадщини буде недостатньою.
Тож маємо надію на збереження різних видів народного мистецтва у
нашому краї, враховуючи і наші спільні зусилля, і бажання долучатись до
спільної роботи та осмислення процесів відродження традиційної української
культури. Від нас із вами залежить яким змістом ми наповнимо наш життєвий
простір і, чи будуть наші онуки пам’ятати традиції своїх пращурів.
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Постійне удосконалення навичок практичної організаторської та виховної
роботи в реалізації проекту є запорукою високого рівня ознайомлення
підростаючого покоління з народною скарбницею.

Снігирьова Лілія Михайлівна,
кандидат філологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу культурної політики
Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури України
НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЄСТР ЕЛЕМЕНТІВ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Потужним фактором дестабілізації суспільства у світі, стає втрата в
процесі глобалізації різними етносами та етнічними групами етнокультурної
ідентичності, забуття мови і традицій своїх предків. Формування впорядкованої
системи елементів нематеріальної культурної спадщини сьогодні є однією з
пріоритетних загальносвітових задач.
На виконання Конвенції кожна держава-учасниця «з урахуванням своєї
ситуації складає один чи більш ніж один перелік нематеріальної культурної
спадщини, наявної на її території» (ст.12, п. 1, Конвенція 2003), ідентифікує й
визначає відповідні елементи нематеріальної культурної спадщини «за участю
спільнот, груп та відповідних неурядових організацій» (ст. 11 (b), Конвенція
2003). Національний реєстр у будь-якій державі є основним інструментом
державної інвентаризації елементів нематеріальної культурної спадщини, але
це не лише інформаційно-довідкова база даних, він сприяє регуляції
культурної політики у сфері діяльності зі збереження нематеріальної
культурної спадщини в країні, передачі знань для нащадків унікальних
елементів нематеріальної культурної спадщини і широкого доступу світової
спільноти до даних елементів.
Тому на сьогодні для України нагальним питанням є удосконалення
Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини (Далі –
Реєстр) і створення електронної версії цього Реєстру. Оскільки, електронна
база даних – це уніфікована система інформаційних даних про елементи
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нематеріальної

культурної

спадщини

відповідно

галузевих

напрямків

Конвенції, 2003, ст. 2, п. 2.
Не заперечуємо, в Україні існує з 2012 році Список елементів
нематеріальної культурної спадщини (Наказ Міністерства культури України
№ 1521 від 14.12.2012 «Про затвердження примірного зразка форми облікової
картки об’єкта (елемента) нематеріальної культурної спадщини України та
визначення об’єктів нематеріальної культурної спадщини» [3], до якого
ввійшли: «Петриківський розпис» – смт. Петриківка, Дніпропетровська область
(центральна частина України), 2012 р., який від України внесений до
Репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини
ЮНЕСКО у 2013 р. [4]; «Козацькі пісні Дніпропетровщини» – Дніпропетровська
область, 2014 р.; «Косівський керамічний промисел» – місто Косів, ІваноФранківська обл., 2014 р. Елементи, що тільки просуваються до Національного
Реєстру: «Волинський серпанок» – Волинь, Рівненська обл., Радивилівщина,
2015 р.; «Опішнянська кераміка» – смт. Опішне, Полтавська обл., 2015 р.;
«Кролевецькі ткані рушники» – м. Кролевець, Сумська обл., 2015 р.; «Культура
хліба (Хлібна культура і традиції)» – м. Вінниця, Вінницька обл., 2015 р. [1].
Однак, активна робота щодо збереження та популяризації розпочалася з
моменту, коли відповідно до Наказу Міністерства культури України № 548 від
27.07.2015

року

«Про

уповноваження

Українського

центру

культурних

досліджень на науково-методичне забезпечення реалізації Конвенції про
охорону нематеріальної культурної спадщини» Український центр культурних
досліджень (Далі – УЦКД) став уповноваженою науковою організацією, яка
збирає, обробляє, та складає орієнтовні Переліки елементів НКС для
внесення до Списків національного, регіонального (обласного) та місцевого
рівнів; подає пропозиції для внесення елементів нематеріальної культурної
спадщини до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини
та до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової
охорони; готує звіти про законодавчі, регулятивні та інші заходи, вжиті для
виконання Конвенції про охорону елементів нематеріальної культурної
спадщини;

забезпечує

науково-методичний

та

просвітницький

супровід

реалізації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини. З 2016
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року на базі Українського центру культурних досліджень виконуються науководослідні та проектно-конструкторські роботи «Нематеріальна культурна
спадщина в контексті культурної політики України» та «Методологія створення
Національного реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини».
Так у 2015 р. заявили про себе такі елементи, як «Решетилівська
вишивка «білим по білому» та килимарство – скарби Полтавщини» (пмт
Решетилівка Полтавської обл.), «Караїмська кухня: синтетичне мистецтво
довжиною у століття» (Центр караїмської культури «Кале» (Мелітополь)),
«Традиційний кримськотатарський орнамент» (Центр кримськотатарської
культури «Танга» (Київ)), два останні елементи просуваються до Списку
ЮНЕСКО термінової охорони елементи нематеріальної культурної спадщини
від України. У 2016 році відбулася репрезентація елемента «Пісенна традиція
села Лука» Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.». Документальна
фіксація матеріалу ведеться поки вручну, але, сподіваємося, зі створенням
електронної

версії

Національного

реєстру

елементів

нематеріальної

культурної спадщини України ця проблема буде вирішена.
В Україні існує Центральний державний електронний архів України
(ЦДЕА України) (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007
р. № 279-р), який виконує завдання та функції держави з управління архівною
справою та діловодством, забезпечує облік, збереженість електронних
документів Національного архівного фонду та електронних інформаційних
ресурсів і використання їх інформації. На сайті цього архіву презентується
онлайн-виставка архівних копій веб-сайтів «Світова спадщина ЮНЕСКО в
Україні». Поряд із важливими культурними і природними об’єктами там
розміщена інформація і про елемент Петриківський розпис, або «Петриківка»,
що внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [5].
Подібний веб-сайт повинен з’явитися в Україні для фіксування елементів
у Національному реєстрі елементів нематеріальної культурної спадщини
України. Необхідність створення такого Реєстру виникає тому, що записи
зразків нематеріальної культурної спадщини офіційно ніде не декларуються,
не каталогізуються. Кожний заклад або організація (інститути Академії наук
України, навчальні заклади, обласні, районні організації культури, музеї,
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консерваторії тощо), приватні особи, які збирають елементи нематеріальної
культурної спадщини, зберігають ці зразки народної культури у себе і не
публікують їх. Виникає ситуація, коли реально зібрані зразки нематеріальної
культурної спадщини побачити, використати, доторкнутися до живої історії
країни, може лише обмежена кількість спеціалістів. Проблема доступності до
елементів нематеріальної культурної спадщини для широкої аудиторії
залишається актуальною дотепер. У газетній статті Ярослава Музиченка
«Податок»

на

пісню»

вже

піднімалося

питання

про

доступність

до

фольклорних записів. «Будь-які обмеження для наукового використання
державних архівних фондів просто неприпустимі, – переконана викладач
кафедри етнології КНУ ім. Шевченка Наталя Терес. – Ми всі роки незалежності
долаємо наслідки обмежень радянської доби, це гальмувало розвиток
багатьох напрямів української етнології та фольклористики». Петро Гончар
наголошує, що в державних архівах до фонозаписів має бути вільний доступ:
«бо

це

державна

інституція,

вона

збирала

пісні

на

кошти

народу,

фольклористам платили зарплату, видавали техніку. Вони збирали у народу і
мають йому й повернути». А от приватникам-фольклористам, які збирали
фольклор за свiй кошт, потрібно надавати певну компенсацію. «Записати і
заховати від усіх — це аморально», – переконаний директор Музею Івана
Гончара, архів якого є у вільному доступі. «У Латвії й Казахстані всі фонди
національного радіо оцифровані й викладені у вільному доступі, – розповідає
фольклорист Ілля Фетисов. – Утім в Україні ні багатющі фонди Інституту
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського
НАНУ, ні фонди національного радіо на сьогодні не доступні [2].
Отже, досвід показує, що при відсутності державної підтримки та
охоронних захисних заходів традиційний автентичний фольклор переходить у
пасивні форми і гине разом зі старшим поколінням його носіїв. З іншого боку,
при спробах «направити» автентичний фольклор в організоване русло існує
реальна небезпека його переродження в один з численних видів самодіяльної
творчості, яке по відношенню до традиційного фольклору виступає як
вторинна, репродуктивна форма і має принципово інший характер. Орієнтація
автентичного фольклорного колективу виключно на сценічно-концертну
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діяльність призводить до нівелювання особливостей локальної традиції, зміни
її функціонального і смислового навантаження, поповненню репертуару
чужорідним матеріалом, і в кінцевому підсумку руйнує традицію зсередини.
Практика роботи з автентичним фольклором вимагає не енергійного
втручання в його життя, а обережності, такту, професійного зацікавленого
підходу.
На сьогоднішній день, крім вирішення технічних питань зі створення
Національного

реєстру

елементів

нематеріальної

культурної

спадщини

України (створення програмного забезпечення), Український центр культурних
досліджень працює над створенням його методологічних основ (розробкою
критеріїв відбору та визначення значущості, складанням класифікаторів,
стандарту наукового опису, дескрипторів і інших словників, розробкою понять
«локальна» і «регіональна культура», методологічних підходів до їх вивчення).
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НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ:
ЕТНІЧНІ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ВПЛИВИ
Для кращого розуміння сучасних відносин, суперечливих процесів, що
протікають, перспектив їх подальшого розвитку необхідна об’єктивна науково
достовірна, вивірена інформація про національні меншини регіонів України. У
цьому плані виокремлюється історія Півдня України з її неоднорідним
національним

складом

населення.

Слід

зазначити,

що

організаційне

оформлення національних адміністративних одиниць на Півдні України
почалося з виділення німецьких, болгарських, а дещо пізніше єврейських,
грецьких та російських. Процес поступового скасування національного
районування розпочався в 1930 р., коли у зв’язку з ліквідацією округів і
будівництвом Дніпрогесу припинив існування Хортицький німецький район.
Його в 1930 р. приєднали до Запорізької міської ради. На Другій Всеукраїнській
нараді по роботі серед національних меншин секретар Запорізької міськради
Білик повідомив про побажання жителів Хортицького району реставрувати
німецький район [2, 95]. Однак ця пропозиція була відкинута, бо Хортицький
район уже входив у межі міста Запоріжжя та й основна увага урядовців була
повернута в бік Дніпробуду [2, 115]. Перевірка діяльності Запорізької міської
ради ЦКНМ у грудні 1930 р. засвідчила, що вона при всьому бажанні, невзмозі
забезпечити права німецького населення так, як це робили в районі. Звідси й
висновок Комісії про необхідність створення самостійного німецького району,
що не зачіпав би інтереси Дніпрогесу та розвитку промисловості [7, 209].
Новий район мав постати на території колишньої Маріупольської округи. На
думку автора це питання заслуговує на увагу, адже у Проекті постанови
політбюро ЦК КП (б) У про реорганізацію національних районів та сільрад в
Україні від 16 лютого 1938 р. та 7 квітня 1939 р. названо Старо-Каранський
грецький район [4, 289, 293]. У постанові ЦК КП (б) У від 16 лютого 1938 р.
відзначається, що у відповідності з рішенням ЦК ВКП (б), ЦК КП (б) У
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існування

різних

національним

національних

складом

районів

населення

цих

і

сільрад
районів.

не
Тому

виправдовується
було

визнано

недоцільність подальшого існування «особливих національних районів, так і
сільрад», а значить їх потрібно ліквідувати шляхом реорганізації у звичайні
райони та сільради [4, 288].
Таким чином, наприкінці 30-х років ХХ ст. з ліквідацією національних
районів та сільрад було припинено функціонування системи національного
районування як на Півдні України, так і по всій республіці.
Як зазначає В. Гвоздик, на початку XX ст. загальна площа території
Півдня

України

(Херсонська

губернія,

Наддніпрянська

частина

Катеринославської губернії та Північна Таврія), становила близько 140 тис.км2.
За даними Всеросійського перепису 1897 р. тут проживало більше 5 мільйонів
осіб. З них на Херсонщині мешкало 2 млн. 734 тис. осіб [2–3 жовтня], в
Наддніпрянській частині Катеринославської губернії – 1 млн. 100 тис. осіб, і в
Північній Таврії – 1 млн. 200 тис. осіб. Основну масу населення краю, майже 4
млн. осіб, становили жителі села.
Найбільшу етнічну спільноту краю складали українці. Абсолютна
більшість їх проживала на селі, де вони складали 70,9% чисельності
сільського населення. При цьому в Північній Таврії та Херсонській губернії
українське селянство становило 63% населення, а в чотирьох повітах
Катеринославської губернії 86,2%. Лише в селах Тираспольського і Одеського
повітів відсоток українців був нижчий – 50%.
Другими за чисельністю були представники російського селянства, які
складали 13,2% сільського населення регіону. Найбільше їх проживало в
Північній Таврії – 22,6%, а на Мелітопольщині вони становили майже третину
населення повіту. Як в українців, так і в російських селян, що проживали на
Півдні Україні на початку ХХ ст., основним видом роботи залишалося
землеробство. У порівнянні з іншими етнічними групами вони були найменш
захищеними в соціальному плані. Їм у розрахунку на одну сім`ю припадало
найменше землі [3]. 19 єврейських колоній в 1916 р. існували на території
Херсонського повіту. В них проживало 26 138 осіб. Колонії були засновані
переселенцями

із

Волинської,

Вітебської,
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Гродненської,

Ковенської,

Могильовської, Чернігівської губерній. Переселенці, з числа болгар, винороби
отримали від царського уряду колоністські права, статус і пов’язані з цим
пільги (аналогічні пільгам західноєвропейських колоністів). Це сприяло
припливу

нових

партій

переселенців,

які

освоювали

південні

землі,

перетворюючи степи в родючі поля, сади, прибуткові економії.
Етнічний склад населення міст Півдня України був іншим. Основну масу
населення тут складали росіяни та євреї. Згідно з переписом 1897 р. росіяни
складали 66,3% населення Миколаєва, 49,1% – Одеси, 46,9% – Херсона [6, 5–
23]. Значна частина росіян проживала також і в Північній Таврії: у Мелітополі
вони складали 47,3% всього населення; в Бердянську – 56%, а в Олешках –
навіть 69% [1, 15–16].
Таким чином, важливою особливістю регіону була поліетнічність його
населення, що стала наслідком цілеспрямованої колонізаційної політики
царизму на південноукраїнських землях. При цьому слід зазначити, що
порівняно з українськими селянами рівень життя та забезпеченості землею
був у колоністів значно вищим, внаслідок чого вони досить стримано
сприймали й революційні зміни в Росії.
Перша

половина

ХХ

століття

характеризувалася

інтенсивними

процесами урбанізації, що стало наслідком докорінних змін традиційного
способу життя. У свою чергу, як зазначає Р. Шарібжанов, урбанізація, яка
супроводжується динамікою урбанізаційних процесів з села до міста, з
аграрних регіонів до промислових, з малих до великих міст, – має свої
відповідні етнодемографічні та етнокультурні наслідки.
Відмінним є і перебування, влаштування та мешкання етнічних спільнот
у місті. Виникаючи в певному етнічному середовищі, місто з самого початку
піддається впливу навколишнього сільського населення. Цей вплив особливо
вагомий в тих випадках, коли місто гомоетнічне навколишньому не міському
середовищу, коли в ньому переважає корінний, місцевий етнос. Але і міста,
гетероетнічні навколишньому середовищу, засновані серед іноетнічного
населення, виявляються з ним у тісному контакті. Етнічні та етнокультурні
впливи тут бувають взаємними. З подальшим економічним і культурним
розвитком міста, воно починає вже в свою чергу підпорядковувати навколишнє
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населення, сприяти розвитку економічних та культурних зв’язків, прискоренню
етнічних процесів [8, 121].
Цивілізаційно-еволюційні процеси, що проходять в Україні, на думку
дослідників, представляють собою цивілізаційний розлом, який автоматично
перетворює її в країну з невизначеною, гібридною і фрагментарною
ідентичністю, що фактично позбавляє формування нації в класичному –
«націоналдержавному» розумінні. Адже нація, на відміну від просто спільної
території, створює первинні політичні зв’язки і базову лояльність індивідів, інші
узи і форми солідарності, єдності. То ж бо гендерні, сімейні, регіональні,
релігійні,

класові

ідентифікації

підпорядковані

цій

провідній

відданості

громадянина його національній державі. Глобалізм апелює до простору –
поверх територіальних бар’єрів і поділів. І всі ці процеси не оминули Україну і
її багатонаціональний Південь. Не Захід і не Схід, як пише В. Орел, а
демократично універсальні орієнтації стали для України новим національним і
постнаціональним сенсом. У цьому плані українські реалії формують
спільність політичної долі, ментально укорінюють участь громадян не тільки в
політиці, а в цілому в житті держави, розвитку матеріальної і нематеріальної
культури. Та в ході цих перетворень, особливо на Півдні України, з її
специфічною ментальністю, залишається багато проблем. В Україні ще не
склалась національна ідентичність як цілісна і стабільна структура, немає
колективності, національної солідарності і спільності, і по суті, немає
консолідованої політики, без якої неможлива реалізація цілей і місії країни зі
збереження, передачі духовних цінностей.
І до цього часу ведуться гострі дискусії, які не дали відповіді на питання:
якою має бути українська ідентичність, яким повинен бути український
патріотизм – етнічним, громадянським, лінгвістичним, фольклорним чи
якимось ще. В українському світогляді апеляція до історико-культурної
традиції в більшості випадків призводила і призводить до нових мікро- і
макророзламів суспільства. «Де-факто в Україні немає державно-історичного
міфу, який би однозначно сприймався усім суспільством як базовий,
архетипічний. Львів’ян, тернопільчан, іванофранківців дратують пам’ятники
Леніну в Харкові чи Запоріжжі, в той час як мешканцям Донбасу, Криму
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незрозумілий, а то і неприйнятний культ ОУН-УПА в Західній Україні. Одесити
прагнуть поставити пам’ятник кривавій імператриці Катерині II-й, а галичани –
С. Бандері уже мають давно. Та вони не розуміють одне одного. Для цього
потрібен час» [5, 110]. 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 [5, 113].
Отже, при формуванні культурної політики південного регіону по
збереженню нематеріальної культурної спадщини потрібно враховувати, що
різниця між культурами зберігається, якщо в середині кожної зберігаються
особливості, що роблять людей, носіїв однієї культури в чомусь подібними.
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РУКОПИСНА УКРАЇНІКА, ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА
В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Назва цієї праці збігається з назвою створеної нами нещодавно
однойменної програми, що покликана сприяти відродженню та збереженню
рукописного надбання України. Знання про рукописи, класифікація їх за
типами та традиціями, виділення з величезного рукописного масиву окремих
зразків представників тієї чи іншої культури − все це є виразниками
нематеріальної культури.
У даній роботі акцентуємо увагу української спільноти на актуалізацію
проблематики відродження українського рукописного спадку за межами
України. Справа в тому, що величезний пласт українських рукописів
знаходиться за межами України. Українські рукописи наповнюють провідні
колекції світу і являють собою надбання інших країн. Наприклад, у Греції в
числі інших і українські рукописи належать до цінних паперів країни і, крім
шифрів свого місця перебування у бібліотеках, мають власний номер
реєстрації. Це свідчить про те, що український рукопис «№Н№ є цінним
папером республіки Греція, обсяг його такий то, цінність така то і коштує він
стільки. А головне, цей рукопис оберігається законом республіки Греція. І якщо
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я, українка, дослідник із України, приїду до Греції та спробую, наприклад,
видати цей рукопис № «Н», то я буду відповідати перед грецьким
законодавцем. Бо цей український рукопис є надбанням республіки Греція.
Виникає питання, чому ми, українці, так не любимо свою країну, свою
культуру, свою спадщину? Так, завдяки зусиллям працівників бібліотек,
завдяки їх відданості справі, ми ще маємо нерозкрадені, незнищені, дуже
цікаві й рідкісні накопичення, зібрань, колекцій, фондів. Але з переглянутих
нами 7000 греко-слов’янських рукописів, що зберігаються за межами України у
фондах Європи, Туреччини та Синаю, 700 можна віднести до рукописів, що
належать до українських традицій, тобто до українських рукописів. І виявлення
цих артефактів відбувалося за допомогою саме знань нематеріальної
культури.
27.08.2003 р. під егідою UNESCO була прийнята «Конвенція про охорону
нематеріальної культурної спадщини», а ця ж конвенція «Про охорону
нематеріальної культурної спадщини» в Україні була підписана з UNESCO
17.08.2008 р. [Офіційний вісник України від 2008 р.; № 24, с. 721].
Отже, рукописна спадщина отримала міжнародний офіційний документпідтримку, що дає змогу внести українську рукописну спадщину до реєстру
світового культурного надбання не тільки як цінність, що потребує захисту,
матеріальної, але й нематеріальної культури.
Рукописна спадщина несе в собі як матеріальну (вбрання, зовнішнє
(дорогоцінні ікони-мініатюри, коштовне каміння, золоте тиснення на окладах)
та внутрішнє (живопис, іконопис, гравюри, орнаменти, золоті фони, золоті
писані літери, філіграні, дорогий папір тощо) оформлення), так і нематеріальну
культуру, тобто певну галузь знань про рукописну спадщину, того чи іншого
жанру, структурного типу, етносу, країни.
Знання про рукописи охоплюють певний спектр методологій та мають
міждисциплінарний характер дослідження, стосуються певного кола науковотеоретичних знань. Це й релігійно-культурологічні знання, що є базовими для
вивчення рукописної спадщини XVII–XVIII ст. У цей період і в часи, що
передували вказаному періоду, рукописна спадщина в цілому розвивалась за
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релігійно-культурним,

історико-культурним,

філософським,

філологічним,

мистецьким напрямами.
Релігійно-культурологічні знання для дослідження рукописної спадщини
мають місце як предмет матеріальної, духовної, так і нематеріальної культури.
Як зазначалося вище, до знань матеріальної культури належать знання про
рукописну книгу як предмет, що має конкретно виражені форми, тобто книга,
яку можна взяти до рук, перенести, оцінити з матеріальної точки зору її на
наявність коштовностей тощо. Духовна культура для рукописної спадщини є
проявом сакрально-ортодоксальних напрямів у вигляді священно-церковної,
церковно-богослужбової та паралітургічної книги. Нематеріальна ж культура
розглядається у вигляді цілої галузі знань про рукописи. Наприклад, знання у
галузі семіотики культури у вигляді полісеміотики, структуралістичні знання у
вигляді ієрархічної структури рукописів та типологізації рукописного масиву
відповідно до конкретних автентичних особливостей та традицій. Історичні
знання, де кожен рукопис має власну, притаманну йому одному історію.
Герменевтичні знання – тлумачення текстів. Компаративістичні знання як
порівняльні характеристики тих чи інших явищ, що трапляються у рукописах
або пов’язані з рукописами.
На зразок програми UNESCO «Пам’ять світу» автор даної роботи
пропонує власний, більш вузький варіант дослідження, виявлення та
збереження саме українських рукописів, що зберігаються у слов’янських та
грецьких колекціях Європи.
Назвемо

програму

«Рукописна

україніка.

Європейська

практика».

Виділимо основні напрями дослідження та реєстрації українського рукописного
надбання:
1) Виявлення та ідентифікація рукописів, що належать до українських
рукописних пам’яток. Головне питання, що охоплює цей напрям: чи належить
рукопис до зразків української спадщини;
2) Фіксація у нових реєстрах та описах правдивої інформації про
наявність українських рукописів у тих чи інших колекціях чи фондах;
3) Запровадження у наукову сферу досліджень, що стосується роботи з
виявлення, повернення на батьківщину, фіксації та збереження українських
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рукописів із слов’янських та грецьких колекцій, що містяться не тільки у
грецьких та українських фондах, але й у провідних зібраннях, принаймні
Європи;
4) Введення до галузі знань нових освітніх курсів, що стосуються
вивчення українського рукописного надбання у вищих навчальних закладах як
України, так і світу. Це пов’язано з поширенням української діаспори світом, а
звідси й збереженням української культури в тих регіонах, де присутній
український етнос.
5) Поширення світом інформації про наявність та самобутність
української рукописної спадщини;
6) Видання, з метою збереження, українських пам’яток, що наявні як в
українських колекціях, так і у закордонних фондах.
Мета програми: Забезпечити виявлення та збереження українських
рукописних пам’яток, що є яскравим свідченням самобутності українського
культурного спадку; зробити можливим доступ до українських пам’яток
широкому колу науковців, дослідників, читачів; заохочувати до досліджень
української

рукописної

розповсюджувати

спадщини

друковані,

фахівців

офільмовані,

різних
цифрові

наукових
версії

галузей;

українських

рукописів, заради отримання нових знань та дослідницької діяльності;
поширювати

інформацію

про

важливість

і

необхідність

збереження

українського рукописного надбання як унікального явища світової культурної
спадщини.
На даному етапі розвитку культурології як науки, що вивчає рукописну
спадщину як предмет нематеріальної культури, започатковується практична
реалізація вище зазначеної програми. В попередніх працях нами вже
наводилися та досліджувалися шляхи виявлення української рукописної
спадщини за допомогою полісеміотичних методів досліджень: знаково-мовної
семіотики, семіосиса, бісеміотики, етносеміотики тощо [1].
Наступними кроками для вивчення української рукописної спадщини
мають стати такі дії: відібрані у каталог рукописи необхідно досліджувати
окремо

кожний

вищезазначеної

рукопис
програми.

відповідно
Такі

до

наукової

комплексні
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галузі

дослідження

та

позицій

сформують

ґрунтовних знань про власну рукописну спадщину і допоможуть відродити,
зберегти, а може й повернути наш скарб на батьківщину, тобто в Україну.
Використані джерела
1. Терещенко-Кайдан Л. В. Грецький та слов’янський рукописний світ у
паралелях та особливостях розвитку української культури XVII–XVIII ст.: Монорафія /
Лілія Володимирівна Терещенко-Кайдан. — Київ : Міленіум, 2015. − 512 с.
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ШЛЮБНИЙ ОБРЯД – НЕМАТЕРІАЛЬНА
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА КРИМСЬКИХ ТАТАР
Шлюбна обрядовість займає одне з найважливіших місць у культурі
кримськотатарського народу. Значущим актом – є вибір шлюбного партнера,
кримськотатарська молодь відрізняється індивідуальним відокремленням
традиційних цінностей своєї культури. Вибір шлюбного партнера у кримських
татар проходить певний процес «фільтрації» [1, 96].
Історично склалося, що знайомство молоді зав’язується під час спільних
розваг молоді, ігор та танців. Індивідуальні побачення забороняються і донині,
милуватися і звертати увагу на жінку або дівчину парубки намагаються
крадькома. У кримських татар спостерігають послідовну та чітку екзогамію,
шлюби не укладаються між родичами, але цілком припустимі на спільній
території проживання. Зацікавленість кримськотатарських парубків фіксується
на фізіологічних рисах дівчини (краса, молодість, привабливість), що свідчать
про репродуктивні можливості жінки. Дівчата зацікавлені у матеріальному
становищі майбутнього чоловіка – його здатності утримувати сім’ю [3, 224].
Вибір шлюбного партнера базується на культурно-історичній природі,
однак мотиваційними детермінантами є особисті цінності людини. Мотивація
вибору шлюбного партнера, як культурний феномен, передбачає типову
поведінку бажаних емоцій, що передують шлюбу. Сьогодні рівень культурних
цінностей та пріоритетів кримських татар зорієнтований на етнічну культуру
(звичаї, традиції). Найбільш значима мотиваційна мета – відродження забутих
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традицій, особливо у родинних відносинах, які є початком народних цінних
нормативних ідеалів. У шлюбному союзі з’являється змога у реалізації потреб:
взаєморозуміння та афіліації. Проблема потреби афіліації для кримських
татар особливо «гостра», страх бути відстороненим і прагнення до прийняття.
Відштовхуючись від певних мотиваційних тенденцій, зрозуміло, що коефіцієнт
культури і традицій вищий ніж зазвичай [2, 42].
Використані джерела
1. Мусаева У. К. Подвижники крымской этнографии 1921–1941 гг:
исторические очерки / У. К. Мусаева / Под редакцией вступ ст. А. А. Непомнящего. —
Симферополь, 2004. (Таврический национальный ун-т им. В. И. Вернадского (Серия :
«Библиография крымоведения», Вып.2). — 214 с.
2. Озенбашлы Э. Крымцы : сборник работ по истории, этнографии, языку
крымских татар / Э. Озенбашлы. — Акмеджит [Симферополь] : Доля, 1997. (научнопопулярная литература). — 64 с.
3. Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Османской Порты в
XVIII в до присоединения его к России: [в 2-х т.] / В. Д. Смирнов. —Москва : Изд-во
дом «Рубежи XXI», 2005. — 314 с.
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«Вінницький обласний центр народної творчості
РОЛЬ ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У
СФЕРІ ОХОРОНИ НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Нематеріальна культурна спадщина Вінниччини – невичерпні джерела
звичаїв, традицій, обрядів, народних ремесел, які зберігаються завдячуючи
творчим натхненним людям галузі культури. В контексті державної політики
працівники нашого Центру єднали традиції та інновації завдяки тісній співпраці
з

управлінням

культури

і

мистецтв

ОДА,

районними

державними

адміністраціями, органами місцевого самоврядування, закладами культури,
громадськими організаціями та іншими відділами та підрозділами.
Нематеріальна культурна спадщина як глобальне явище, що включає
різноманітні практики і вираження, прояви та покази, знання та навички займає
чільне місце в роботі нашого Центру. Усвідомлюючи існування на Вінниччині
великого пласту традицій, обрядів, практик та інших елементів нематеріальної
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культурної спадщини, впродовж багатьох років працівниками Центру виявлено
осередки, де побутують традиції як в усній народній творчості, так і в
народному мистецтві, які передаються від покоління до покоління. Понад
2000 тисячі майстрів і умільців народного мистецтва та 91 народних
аматорських

фольклорних

і

фольклорно-обрядових

колективів,

понад

17 весільних народних музик і інструментальних фольклорних гуртів та
10 гуртів, які претендують на звання, більше 20 колективів народного танцю є
носіями

нематеріальної

культурної

спадщини

Вінниччини.

З

метою

збереження НКС на Вінниччині започатковано ряд мистецьких заходів, які
стали традиційними. Серед них: обласна виставка декоративно-прикладного
мистецтва і всеукраїнський пленер каменотесного мистецтва «Подільський
оберіг», які мають найдавнішу історію, всеукраїнські свята «Великодня
писанка» і «Українська витинанка», обласне свято обрядових хлібів і дідухів
«Народу – вічний оберіг», фестивалі-конкурси автентичних колективів на приз
Гната Танцюри і «Струни вічності», міжнародний пленер народного малярства
«Мальована хата», обласний конкурс «Народні музики Поділля», ряд
обласних виставок і пленерів з різних видів народного мистецтва та ще багато
заходів.
Головним завданням нашого Центру зі збереження НКС є: поширення
інформації

про

значення

НКС

для

розвитку

суспільства,

підвищення

зацікавленості громадян до вивчення своєї спадщини, а також продовження
роботи над виявленням елементів НКС, їх фіксація, дослідження і передача
знань про них, а також популяризація цієї безцінної спадщини та ідентифікація
тих елементів НКС, які не були до сьогодні ідентифіковані, а також заохочення
представників спільнот – носіїв спадщини до передачі знань наступним
поколінням.
Сподіваємось, що розроблений Міністерством культури України проект
Закону «Про нематеріальну культурну спадщину» ввійде в дію і можливо тоді
в сучасному українському суспільстві стане помітнішим інтерес до осмислення
минулого

народу,

активізується

рух

нематеріальної культурної спадщини.

126

за

збереження

і

дослідження

Зараз всі ми робимо перші кроки в оформленні відповідних матеріалів на
елементи НКС. Наш Центр нині продовжує роботу в напрямку створення
інформаційного банку реєстру суб’єктів нематеріальної культурної спадщини
Вінниччини. Плануємо подати на розгляд експертної комісії для внесення його
до списків національного рівня (список ЮНЕСКО) шість елементів НКС, які
варті всесвітнього визнання.
«Традиційний

орнаментальний

розпис

бубнівської

кераміки».

(Традиційне ремесло Подільського регіону ХІХ ст.). – діє в с. Бубнівка, що на
Гайсинщині музей-садиба братів Герасименків. Музей відкрито в 1988 році з
нагоди відзначення 100 річчя Якима Герасименка. Колекція музею нараховує
понад 800 предметів. Директором музею є заслужений майстер народної
творчості України Тетяна Іванівна Шпак, продовжувачка традицій розпису
бубнівської кераміки. Основоположником традиційного гончарного ремесла
був Андрій Гончар (1828–1933) який перший запровадив у своєму селі
виробництво червоного глиняного посуду, мальованого технікою ріжкування.
Нині традиції продовжують ЗМНТУ Фросина Міщенко та Валентина Живко.
У 1995 році в с. Бубнівка Гайсинського району започатковано пленер
гончарного мистецтва «Осв’ячені горном». Цей пленер, як і музей, є
майданчиком для дискусій і обговорень питань охорони елементів НКС, що
побутують у нашому регіоні.
«Традиційна техніка (низь) клембівської вишивки». –

Ще наприкінці

ХІХ століття славетний український письменник Михайло Коцюбинський в
статті «Вироби селян Поділля на виставці у Чикаго», згадував вишиванки
майстринь із села Клембівка, Ямпільського повіту, де потужно на початку 30-х
років працювала артіль «Жіноча праця», яка мала по області 25 філій. У 1963
році

10

кращих

майстринь

відзначено

урядовими

нагородами,

а

основоположницям клембівської вишивки Парасці Березовські та Марії Коржук
присвоєно звання заслуженого майстра народної творчості.
Клембівські сорочки та рушники знані далеко за межами України. Їх
геометричні орнаменти дуже складні.
Деякі сорочки вишивають виключно низзю, інші – цілим комплексом
різних технік. Буває в одному візерунку їх до десяти.
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Носіями традицій клембівської вишивки є чимало вишивальниць, з них
відома майстриня – ЗМНТУ Марія Савчинська, Алла Любарська, Валентина
Янчур та інші.
Традиційний фестиваль народної творчості «Мамину сорочку пригорну
до серця», який проводиться в с. Клембівка сприяє заохоченню громадян до
вивчення своїх традицій. Стало традицією в межах фестивалю проводити
майстер-класи з традиційної вишивки.
«Технологія випічки обрядових хлібів» – Поділля – край з багатою
традиційною хліборобською та хлібопекарською культурою, де збереглося
чимало недосліджених артефактів.
У 2006 році було видано книгу С. О.Творун «Українські обрядові хліби»:
На матеріалах Поділля, куди увійшли описи близько 70 видів обрядових хлібів
та 115 їх світлин. За десять років добірка інформації значно поповнилася,
кількість назв обрядової випічки сягнула за сто. Нині готуються матеріали до
видання наступної книги «Хліби до свят і на пошану».
З метою подальшого дослідження і популяризації хлібів щорічно
проводиться обласне свято обрядових хлібів «Народу вічний оберіг» у музеї
хліба с.Білопілля Козятинського району, де є можливість зібрати ширшу
інформацію про хліби, завдяки якої майбутня книга буде значно цікавішою.
«Орнаментика та символіка народного килимарства Подільського
краю» – Подільський край споконвіків славився традиційними килимами.
Подільські килими вражають багатющою орнаментикою та символікою.
Дослідник подільського килимарства Володимир Титаренко пише: «Ті
таємні знаки і символи, якими наповнена наша орнаментика, можуть
розповісти багато про нас і витоки нашої культури, куди більше, ніж літописи і
хроніки чужинців. Орнаменти ж завжди творилися як священні знаки і символи,
тому неправді там немає місця, там лиш освячена правда про найвище».
Осередками традиційного ткацтва на Вінниччині є: Бершадський,
Літинський

Мурованокуриловецький,

Томашпільський,

Тиврівський

та

Ямпільський р-ни.
Продовжувачами традицій цього ремесла є відомі майстри-ткалі: Ганна
Білоконь (с. Наддністрянське Мурованокуриловецького), Оксана Моторна
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(с.Гончарівка Літинського, Марія Атаманюк (с.Івонівці Тиврівського), Ганна
Павлюк (с.Гнатків Томашпільського), Ольга Вудвуд (с.Яланець Бершадського)
районів. У 2008 році проведено Всеукраїнську науково-практичну конферецію
«Подільське народне ткацтво» та видано збірник тез за результатами
конференції.
«Техніка виготовлення подільської витинанки». – Витинанка – це один
із видів українського народного мистецтва, що своїми коренями сягає в
язичницькі часи. Цими паперовими прикрасами-оберегами оздоблювали оселі,
дарували їх близьким людям на Різдво і Великдень.
На Вінниччині столицею витинанки називають Могилів-Подільський –
батьківщина

відомих

витинанкарів:

Олександра

Салюка,

Валентини

Васильєвої, Сергія Танадійчука та ЗПКУ Марії Руденко.
У фондах Могилів-Подільського будинку народної творчості зібрані кращі
зразки цього виду народного мистецтва, діє постійна виставка «Подільська
витинанка». Знаковою подією в культурно-мистецькому житті подолян стало
проведення
витинанка».

Міжнародного
Щорічно

свята

народного

проводиться

свято

мистецтва

«Українська

народного

мистецтва

«Наддністрянська горлиця».
«Орнаментальні мотиви подільської традиційної писанки». – Своїм
корінням

традиція

написання

подільської

традиційної

писанки

сягає

найдавніших часів. Перші дослідження припадають на кінець ХІХ століття.
Знання про священні символи і знаки на писанках передавалися з
покоління в покоління. Кожна подолянка створювала власноруч до Великодня
обереги-писанки.
З 2007 року на Вінниччині проводиться раз на три роки Всеукраїнське
свято народного мистецтва «Великодня писанка» та щорічно обласна
великодня виставка. Видано каталоги та книгу «Писанки Поділля» Марини –
Верхової Єднак.
«Обрядові традиції подільського весілля». – З давніх-давен традиційне
українське весілля було чи не найжаданнішим родинним святом. З ним
пов’язували не тільки шлюб молодих, а й поєднання двох родів. Весілля має
свій пісенний і музичний репертуар певної місцевості.
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У 1998 р. видано книгу «Весілля в селі Зятківцях». Це рідкісна,
оригінальна в історії вітчизняної фольклористики наукова праця Гната
Трохимовича Танцюри, в якій всебічно і вичерпно, монографічно глибоко
досліджено весільний обряд – з піснями, танцями, іграми тощо.
У м. Гайсині діє музей Гната Танцюри. Носіями традицій подільського
весілля є 83 народних та 8 зразкових аматорських фольклорних та
фольклорно-обрядових колективів Вінниччини.
З 1987 року в с. Зятківцях на Гайсинщині щорічно проводиться обласне
свято фольклору ім. Гната Танцюри. З 2001 р. раз на 5 років у м. Вінниці –
Всеукраїнський фестиваль-конкурс автентичних колективів на приз Гната
Танцюри.
Звісно, що реалізацію такого комплексу заходів не можливо ефективно
здійснювати без залучення до неї науковців, етнологів, фольклористів.
Завдяки тісній співпраці з етнологом, кандидатом історичних наук,
доцентом Світланою Творун Центр працює над підготовкою матеріалів до
видання книги «Хліби до свят і на пошану», а також спільно з фольклористкою,
кандидатом мистецтвознавства, доцентом Антоніною Сторожук підготовлені
до видання книга «Зеленая дібровонько» (подільські веснянки та ігрові пісні).
Враховуючи вищевикладене, ОЦНТ має на меті:
• Продовжити роботу в напрямку створення інформаційного банку
реєстру суб’єктів нематеріальної культурної спадщини Вінниччини.
• Майстри традиційного декоративно-прикладного і образотворчого
мистецтва.
• Виконавці автентичного співу.
• Фольклорні колективи.
• Дослідники нематеріальної культурної спадщини.
• Проводити навчання щодо підвищення кваліфікації відповідних
категорій працівників культури з питань охорони НКС за участю
представників Експертної ради

Міністерства

культури України або

сертифікованих тренерів ЮНЕСКО з питань Конвенції про охорону НКС.
• Запровадити в області впродовж 2017 року навчальні семінари для
працівників культури з питань охорони НКС.
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• Сприяти налагодженню співробітництва між органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, ЗМІ, закладами освіти, науки та
культури з питань активізації охорони НКС.
• Сприяти залученню експертів, носіїв НКС до консультативнодорадчих органів при органах влади, органах місцевого самоврядування,
діяльність яких пов’язана із НКС.
• Вдосконалювати форму практики ідентифікації елементів НКС.
Ведення

переліків

(реєстрів)

НКС,

які

є

важливим

інструментом

інвентаризації спадщини відповідно до вимог Конвенції.
Ми усвідомлюємо, що роль як обласних центрів народної творчості, так
власне, і музеїв сьогодні має бути спрямована не тільки на популяризацію
національної культурної спадщини (матеріальної і нематеріальної), а й
заохочення громадян до усвідомлення її цінності і важливості.
Кожен із нас має налаштовуватися на сучасні виклики і важливі
тенденції, що стоять нині перед суспільством.

Чухліб Тетяна Михайлівна,
старший викладач кафедри української мови
та культури Гуманітарного інституту
Національного авіаційного університету
СУЧАСНІ ВІРУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ
Процес
самосвідомості

відродження
обумовлює

національної
дослідження

культури,

важливого

явища

національної
української

культури – традиційних вірувань народу. Людина має пізнати і збагнути
навколишній світ у його цілісності та різноманітності, проникнути в життя
рідного народу, його інтереси, особливості менталітету, світоглядні позиції,
естетичні ідеали.
Предметом дослідження є духовний стан українського народу, його
українознавчого мислення. Релігійні уявлення дослідники розглядають, як
відбиття світогляду в певний час і в певному культурному середовищі. У цьому
плані все більшого значення набуває вивчення вірувань окремого індивіда з
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його особливим сприйняттям навколишнього світу. Це відкриває перспективи
глибшого осягнення місця духовної парадигми української нації в загальній
родині індоєвропейських народів.
Нині зростає інтерес до давніх українських релігійних культів, традицій,
вірувань, оскільки розвиток сучасної культури вимагає детального вивчення
першооснови нашої ментальності, яка формувалася впродовж тисячоліть.
Основою сучасних світоглядних уявлень та вірувань є спрощена язичницькохристиянська структура окремих традиційних уявлень, що побутують дотепер
та утвердження наукових поглядів та концепцій навколишньої природи і
всесвіту в свідомості мас. Традиційні вірування – надзвичайно цікавий пласт
культурно-побутового життя народу, бо він не лише відтворює міфологічне
світорозуміння наших предків, а й збагачує духовний світ сучасників.
Проблема
розглядалася

у

уявлень
працях

наших

предків

сучасних

про

дослідників,

«паралельний

зокрема,

В.

світ»

Борисенко

(«Вірування у повсякденному житті українців на початку XXI століття»),
В. Кухар («Вивчення язичницьких вірувань прадавніх українців у контексті
українознавства»), А. Пономарьов («Царина народної уяви та іі класичні
розробки»), Б. Лобовик («Буденна релігійна свідомість», «Вірування давніх
українців та їхніх пращурів»), Г. Лозко («Українське язичництво»), В. Супруненко
(«Витоки нації. Символи вірування, звичаї та побут українців») [1–6].
Вірування – це уявлення людей, які сприймаються без логічного
пояснення, на віру і становлять основу світогляду, обрядів і ритуалів.
Традиційні вірування українців були предметом дослідження таких
вчених як П. Чубинський, М. Грушевський, І. Франко, З. Кузеля, Ф. Вовк,
М. Костомаров, В. Гнатюк, І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, М. Сумцов та ін.
Вони переважно досліджували ґенезу вірувань, її порівняльні аспекти із
віруваннями сусідніх народів, бо всі вірування з’явилися паралельно на
спільному ґрунті давнього світогляду.
Нині
світоглядних

виникає

науковий

уявлень

у

інтерес

контексті

до

вивчення

сучасної

системи еволюції

народної

культури

та

інформаційного середовища. Звертатися до цієї проблеми змушує ще й
нинішня етнонаціональна ситуація, котра характеризується зростанням
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національної

свідомості

населення,

підвищеним

інтересом

до

витоків

традиційної культури, етнічної історії.
Деякі звичаї та обряди, які були в культурі наших предків, значно
змінилися, набувши політичних інновацій, пов’язаних із технічним процесом.
Як і в давнину, серед українців і нині поширена віра в добрі й злі дні тижня.
Понеділок – тяжкий день і не варто в цей день розпочинати важливі справи. У
п’ятницю не можна сміятися, співати, бо плакатимеш у неділю. Виділимо
декілька вірувань, які прийшли до нас досить давно:
- вранці треба вставати з правої ноги, щоб щастило весь день;
- перед далекою дорогою потрібно присісти, щоб усе добре сідало;
- у хаті, де є дівчина на виданні, треба було сідати, щоб сідали свати;
- коли щось зашиваєш на собі, то треба взяти до рота нитку, щоб не
зашити розум;
- тричі постукати об дерево, щоб не занепала справа про яку
говориться.
Особливими пересторогами є такі давні вірування:
- виття собаки, кукурікання курки, каркання ворони над хатою
передвіщають смерть;
- чорний кіт перебіг дорогу, перейшов хтось дорогу з порожніми
відрами – до невдачі та сварки;
- великим гріхом вважається руйнування ластівчиного гнізда – на
обличчі кривдника може з’явитися ластовиння;
- чхання є ознакою хвороби (застуди, алергії), а тому завжди людині,
яка чхає, кажуть: «На здоров’я».
Багато вірувань побутує серед студентів. Спостереження засвідчують,
що побутує розгалужена система вірувань, пов’язана із складанням заліків та
іспитів. Багато студентів вірять, що здійснивши певний магічний ритуал, можна
отримати бажану оцінку без ретельної підготовки. Існують своєрідні «табу»:
- перед іспитом не можна голитися, стригтися, обрізати нігті, щоб не
відрізати знання;
- не можна змінювати одяг та ручку які допомогли на попередніх
іспитах;
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- не можна чужій людині показувати залікову до закінчення іспитів;
Вкрай погані прикмети: забути залікову книжку, повертатися за будьчим, озиратися назад, кинути книжку на підмогу.
У сучасній сфері купівлі-продажу існує ціла низка прикмет для удачі: не
відпускати без покупки першого покупця, першим покупцем має бути чоловік,
грошима, отриманими від покупця, продавець торкається до всього товару,
аби торгівля була успішною.
Серед прикметних ознак побутування вірувань у новітню добу є
оголошення у ЗМІ про цілителів і знахарів. Аби навернути етнічних українців,
деякі знахарки одягають вишиванки, а в долонях тримають християнський
символ – хрест.
Для публікації засвідчують зубожіння та занепад морально-етичних
норм у суспільстві і є поширенням абсурду та псевдо традицій на тлі знищення
традиційної етнокультури.
Нині з’являються науковий та історичний аспекти вивчення вірувань –
скарбниці багатоманіття ідей, що панували в різні епохи. Залежно від
об’єктивних умов у системі вірувань могли консервуватися, відтворюватися
архаїчні шари, з’являтися іноетнічні запозичення. Якщо ж спробувати
простежити ці нашарування, то можна «прочитати» не тільки історичну долю
країни, а й духовний розвиток її народу.
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МОТИВИ ТВОРЧОСТІ АНСАМБЛЮ
«ЧЕРВОНА РУТА» У МЕДІА-ПРОСТОРІ 21-ГО СТОЛІТТЯ»
Провідною

ознакою

сучасного

медіа-простору

є

тенденція

до

шлягеризації. Така технологія створення пісень передбачає посилення тих
позицій слухацької психології сприйняття, за якої певне поєднання відомих
ритмо-інтонаційних мотивів забезпечує пісенному твору досить високий ступінь
атрактивності, щоб мати якомога ширший ринок збуту [1, 6]. Основними
факторами, що визначають популярність пісні сьогодні є: проста музична
тема; так само простий і зрозумілий текст; чіткий, достатньо оригінальний
танцювальний або баладний ритм; контрастна форма поєднання куплету і
приспіву. Крім того, для популярної музики характерна персоніфікація. Тобто
здебільшого імена виконавців популярних музичних творів відомі

широкій

публіці.
Відомі для слухачів пісні ансамблю «Червона Рута». Вони є класикою
української естради за мелодіями, текстами, звучанням. Сьогодні українська
естрадна музика характеризується використанням фольклорних мотивів.
Однак ще у далекі 70-ті основоположником такого підходу був В. Івасюк та
ВІА «Червона Рута».
Сучасні композиції створюються шляхом синтезу фольклору з джазом,
поп-

і

рок-музикою:

обробки

народних

пісень,

цитування

музично-

фольклорного матеріалу, створення оригінальних композицій на фольклорній
основі,

сплаву

національної

манери

виконання

з

інофольклорною.

Популярними є пісні, що синтезують у собі етнічні мотиви, фольклор у сучасній
обробці [2, 5]. Донині аранжування народних мелодій ВіА «Червона Рута»
використовують

популярні

рок-команди

–

«Гайдамаки»,

«Мандри»,

«Перкалаба», «Гуцул Каліпсо», «Кобза оригінал», «Плач Єремії», «Кому Вниз»
та інші. Сучасна українська сцена продовжує традиції ансамблю та модернізує
його пісні у різних інтерпретаціях.
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Пісню «Червона Рута» в нових сучасних інтерпретаціях виконують
молоді артисти на різних талант-шоу. Колектив «Шпилясті кобзарі» виконав
пісню у своїй оригінальній інтерпретації на шоу «Україна має талант». Молода
співачка Яна Кулик переклала пісню англійською мовою і виконала її на шоу
«Голос країни» у 2013 році. У 2016 р. в ефірі «Голосу країни-6», «Червона
Рута» звучала у версії Валерії Семенець.
Показовим щодо класичності творчості ВІА «Червона Рута» є, зокрема,
те, що родзинкою фестивалю «Червона Рута – 2015» було виконання
фіналістами конкурсу значної кількості пісень ансамблю, які не наважуються
брати у свій репертуар навіть професійні співаки.
Таким чином, різноманіття пісенного доробку ансамблю «Червона
Рута» з фольклорними елементами української пісні, естрадними ритмами,
гармонійним звучанням відображає самобутність культури України, що
безпосередньо актуалізує творчість ансамблю сьогодні.
Тобто медіа-простір 21-го століття використовує надбання минулого,
зокрема, пісні ансамблю «Червона рута», оскільки вони вже є шлягерами,
упізнаються публікою. Їх інтерпретація із застосуванням сучасних ритмів,
акустичних прийомів, аранжування дозволяє колективам бути популярними у
розрізі класичного виконання.
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