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усякому, навіть найнезвичайнішому весільному обряді, незалежно від частини світу та місця 

проведення. 

Фразовий регламент відображає культуру і традиції, що склалися. Недарма, шлюбну 

промову називають «дзеркалом культури» , адже почувши хоча б одну з весільних промов 

можна зрозуміти цілу націю або навіть цілий континент. Історія, культурологія та етнографія 

– все це клієнти «дзеркала культури», адже це портал із минулого в сьогодення. 

В одних країнах весільну промову читає священик, в інших працівник РАГСу. Проте, 

він не став родоначальником традиції шлюбних промов. Запозичивши традицію у 

священиків, які виголошували і вимовляють подібну ж промову під час вінчання в церкві, 

працівники РАГСу привнесли в неї багато нового: від ще більш суворішого регламенту, 

однак більш ширшого фразового набору, до формальностей і бюрократичних процедур. 

Під час шлюбної промови висловлюються побажання молодим: надійний, плідний, 

щасливий та довгий союз – підкреслюється важливість міцної сім'ї, при потребі, заслуги 

батьків і цінність їх життєвого досвіду в подальшому житті молодят. Однак, структура будь-

якої весільної промови в нашій країні залишається незмінною:  

На початку, ведучий церемонії вітає молодих і всіх присутніх, за допомогою чергових 

фраз в офіційно-діловому стилі: «любі друзі», «всім доброго дня» або «леді та панове, 

присутні в цей чудовий час» – це початок не тільки весільної промови, а й будь-якої 

офіційної церемонії. 

Важливим елементом організації самої весільної промови є музика, яка доповнює і 

оформлює, надає урочистості та важливості події. Однак, навіть музика може бути тим 

елементом, який продовжує традицію.  

Весільна промова – це феномен офіційно-ділового стилю. Урочиста, формальна і разом 

з тим радісна, щаслива подія. Батьки щасливі, тому що їх син одружується, а дочка виходить 

заміж – створюється нова сім'я, осередок суспільства, основа сучасного життя, «острів 

стабільності» в епоху «культурної революції». 
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Світ змінюється, змінюється і культура – з кожним роком людство відходить від 

консервативних цінностей на користь все більш ліберальних. Ліберальною ідеєю за суттю та 

природою є фемінізм [1], який кинув справжній виклик традиційному патріархальному 

устрою, підіймаючи проблему несправедливості становища жінок у суспільстві [1].  

Інтелігенція була «локомотивом» розвитку фемінізму – письменники, поети, музиканти 

були творцями нового часу. Однією із представниць була Леся Українка – одна з 

найвідоміших і талановитих українських письменниць, яка на рівні з Ольгою Кобилянською 

була активісткою феміністичного руху в Україні. 

Порівняно з країнами Західної Європи Російська імперія була передовою державою в 

сфері емансипації жінок саме завдяки діяльності українських феміністок [1]. Соціального 

становище особистості кінця ХІХ ст. відрізнялося від сьогодення. Леся Українка писала, щоб 

отримати право на свободу і повагу, жінці потрібен талант. Фактично тільки талановита 
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жінка могла бути незалежна, оскільки тільки сцена, естрада або література давали професію, 

заробіток якої дорівнював заробітку чоловіків [2] 

На тлі хворобливого дитинства і юності, Леся Українка виховувала в собі велику 

духовну силу, ідеали якої вона змогла вкласти в свої літературні твори, героями яких 

здебільшого, є сильні жіночі персонажі, гідні поваги і наслідування. Серйозний аналіз 

феміністичної тематики у європейській літературі зламу століть представлений у 

літературно-критичному огляді Лесі Українки «Нові перспективи і старі тіні («Нова жінка» 

західноєвропейської белетристики)» (журнал «Життя» (1900 р.) [2]. 

«Гендерне питання» – одна з найголовніших тем не тільки в публіцистичній діяльності, 

але і в літературних творах Лесі Українки. «Лісова пісня», «Contra spem spero». Сильні 

жіночі персонажі – відмінна риса поезії і прози Лесі Українки від більшості інших 

літературних творів того часу, де характерною домінантою завжди виступав чоловік.  

Питання, визначені в літературно-публіцистичної діяльності Лесі Українки, були 

новими для тодішнього суспільства. Завдяки літературному таланту і енциклопедичним 

знанням з історії світової літератури Леся Українка провела глибокий аналіз загальної 

еволюції ставлення жінки в літературі. Адже, література –  «дзеркало культури», те що 

відображає культурні тренди, більш того, задає їх.  Письменниця як у художніх творах, так і 

в літературно-публіцистичних дослідженнях активно апелює до образів різних типів жінок  

(«знеособленої», «покірливої»; «незалежної», «оригінальної») [2]. 

Таким чином можна стверджувати, що літературна діяльність Лесі Українки стала 

«локомотивом», «спрямовувальною» ланкою розвитку сучасного феміністичного руху в 

Україні, опосередковано підготувала соціально-культурну базу для формування 

прогресивного сучасного суспільства. 
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Однією з найважливіших проблем української геополітики, вже протягом тридцяти 

років, є Придністровський конфлікт. Регіон конфлікту – місце з особливою історією і 

національним складом, відмінною від решти Молдови: в міжвоєнний період саме 

Придністров'я було Молдавською РСР, даючи радянській владі ще один привід висувати 

територіальні вимоги до Румунської сторони, яка в той час контролювала значну частину 

території нинішньої Молдови [1]. Однак, регіон має особливий національний склад: 

молдавська меншість, а також значна частина етнічних росіян і українців [2]. Геополітичні, 

національні та мові особливості, невластиві Молдови, а також політико-економічна 

кон'єктура уможливили ескалацію стосунків Східного регіону з Кишинівом. 

Розташування Придністров'я перетворює його на важливий елемент системи 

регіональної безпеки, оскільки зачіпає інтереси багатьох країн. Тут зосереджені великі 

промислові ресурси, проходять важливі транспортні, енергетичні та торгові шляхи 

сполучення, які є невід'ємною складовою економічного розвитку ЦСЄ. 


