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Дерев’янi кружальця iз зображеннями достопам’ятних мiсць —
що особливого? А ось що. Це туристичнi марки — предмет гордос−
тi, колекцiонування, ба навiть ажiотажу для європейських мандрiв−
никiв. Є вони вже й в Українi.

П

ристрасне бажання похвалитися своїми мандрiвками проявлялось у туристiв по-рiзному. На
початку XX столiття модно було
обклеювати валiзи налiпками iз закордонних готелiв i вокзалiв, посилати «з дороги»
листiвки друзям i родинi, у пiшохiдцiв «котирувалися» тростини з набитими на них металевими пластинками з вiдвiданих мiсць…
Tепер, здається, проблема сувенiрiв не
стоїть — у будь-якому мiстi Європи вiдповiднi ятки є на кожному кроцi, а продавцi бiгають за вами, як за арабським шейхом, пропонуючи свiй нехитрий крам. Але з’явилася нова проблема. Роботящi китайцi перебрали виробництво дешевих сувенiрiв на
себе, i тепер туристи сильно ризикують побачити такий самий подарунок, який вони
везли за двi тисячi кiлометрiв, у найближчому пiдземному переходi.
Але…
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Винахiд чеських скаутiв
Вiдомо, що чехи — одна з найтуристичнiших нацiй. Пристрасть до подорожей у них,
здається, в кровi. Активний туризм започаткувала в Чехiї ще у 1862 роцi громадська органiзацiя «Сокiл». Її вiддiлення вiдкрилися
чи не в кожному мiстечку цiєї країни, а потiм
i в сусiднiх (у тому числi в Захiднiй Українi).
Але потужний розвиток почався з 1888 року, пiсля заснування Клубу чеських туристiв.
Вiн, зокрема, запровадив унiкальну на той
час систему маркування маршрутiв i стежок,
загальна довжина яких на той час уже сягала десяткiв тисяч кiлометрiв. Пiсля звичайного туризму народився i трампiнг. Це коли
директор компанiї, водiй трамваю або iнженер одягає старi джинси, перетворюючись
на ковбоя чи золотошукача, i гайда до лiсу
на вiкенд, аби провести днi на природi, без
«надлишкiв» у виглядi наметiв чи спорядження — ночуючи в печерi або пiд деревом просто неба.

I ось одного разу, приблизно одинадцять
рокiв тому, два скаутськi керiвники захотiли, щоб дiти з їхнього вiддiлку краще пiзнали найвищi моравськi гори — Єсенiки. Для
цього вони виготовили для кожного туристичного притулку, де планували ночувати,
дерев’яне кружальце з нанесеною на нього
назвою. Дiти мали отримувати такий знак
вiд господаря закладу на пiдтвердження
своїх вiдвiдин. Але яке ж було здивування
скаутських наставникiв, коли, дiставшись
iз дiтьми до притулкiв, вони зрозумiли, що
всi кружечки... розпроданi! Виявляється,
iншi туристи, побачивши цi саморобнi сувенiри в господаря, буквально канючили, щоб
вiн їх продав.
Зметикувавши, що справа пiде, два скаутськi керiвники зареєстрували свiй винахiд
пiд назвою «Туристичнi марки» й стали пiдприємцями. Нинi у фiрмi працює кiлькадесят
працiвникiв, дерев’янi кружальця виготовляються вже на лазерних верстатах, а туристичнi марки вiд кiлькох гiрських притулкiв поширилися на всю Чехiю та сусiднi країни.
Мало хто з чеських туристiв повертається з мандрiвки без хоча б однiєї нової туристичної марки — як доказу того, що вiкенд
минув недарма. Вистачить марок надовго —
у Чехiї є понад 1600 туристичних атракцiй,
що мають такий знак. Серед них не лише
«заїждженi» мiсця на зразок замка Карлштейн,
а й багато маловiдомих пам’яток i мальов-

ничих мiсць країни. Крiм «локальних», iснують i ювiлейнi туристичнi марки — наприклад, виданi до кругленької дати з початку
пароплавства на Влтавi, дня народження
славнозвiсної персони або персонажу — вiд
Ярослава Гашека до мультяшного Кротика,
вiдомого й українським глядачам.
Мисливцi на кружальця
Де є сувенiри, там знайдуться i колекцiонери. Фан-клуб пристрасних збирачiв налiчує понад 15 тисяч офiцiйних учасникiв,
що й казати про десятки тисяч незареєстрованих. Багато колекцiонерiв мають уже
сотнi та тисячi ТМ iз рiзних країн — iнодi обкладають ними цiлi стiни на дачi або зберiгають їх на спецiальних стендах. Пiзнати їхнi
«заслуги» можна за рiзнобарвними значками «Колекцiонер ТМ», якi з гордiстю носяться на куртках i кашкетах.
Колекцiонери об’єднуються на веб-сайтах i форумах, обговорюючи новi ТМ, плануючи спiльнi подорожi й вихваляючись пригодами в гонитвi за жаданими «млинцями».
Затятий колекцiонер не поїде з туристичномаркового мiсця без свого сувенiра. Якщо,
наприклад, вечiр i крамниця зачинена — вiн
поставить на ноги половину мiсцевого населення, розшукає та витягне продавця з
пивницi, але дiстане заповiтний трофей. Не
приховуючи своєї «соцiальної небезпечностi», деякi збирачi чесно вдягаються у футбол- ➧
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ки з божевiльним чоловiчком i написом «Обережно! Я шалений колекцiонер туристичних марок!».
Спiльнота виконує ще й функцiю «народного
контролю». Виробники марок iнодi волiли б спокуситися на багатого замовника, який хоче створити ТМ для малозначущого об’єкта (адже це значно
пiдняло б його рейтинг серед туристiв). Але «знизити планку» не дадуть колекцiонери, якi уважно
стежать за новинками i негайно пiднiмуть галас i
закидають фiрму скаргами. Так ТМ захищенi вiд
«девальвацiї» — вони створюються тiльки для справдi гiдних, туристично цiкавих мiсць.
Збирання туристичних марок — як азартна гра,
до якої охоче долучаються дорослi. Це привiд не
залишитися на вихiднi на диванi перед телевiзором. Спочатку треба вибрати маршрут, керуючись
спецiальним атласом, пiзнати новi мiсця, отримати дозу мiнi-пригод у полюваннi на новий трофей,
повернутися в недiлю увечерi й розвiшати здобутi
кружальця серед iнших, на виднотi понад камiном...
Додатковий елемент гри — кожна ТМ має паперовий купон. Хто назбирає та надiшле 10 таких
iз номерами, що йдуть за порядком, отримує премiальну марку, яку неможливо купити.
Популярнiсть ТМ давно перейшла межi Чеської
Республiки i поширилась на Словаччину, Польщу,
Нiмеччину, Австрiю, Угорщину, Великобританiю.
Декiлька «колекцiйних» точок iснує в Румунiї й навiть у США. А в кiнцi 2007 року першi туристичнi
марки з’явились i на наших теренах.
«Трофеї» в Українi
Ще два роки тому тут нiхто й не чув про iснування системи ТМ. Так само мало хто в Захiднiй Європi може уявити собi, скiльки цiнних i рiзноманiтних
пам’яток можна побачити у нас. Вiдтепер рiдна держава здобула ще один засiб пропагування власних
туристичних можливостей — як завжди, не доклавши особливих зусиль.
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Як туристичнi марки потрапили до нас? Можливо, в цьому «виннi» чеськi туристи, якi вiддають перевагу безлюдним карпатським полонинам i мальовничим долинам iз дерев’яними церквами. Тi
з них, якi шукають на Закарпаттi неторканої природи, а ще — власної iсторiї, адже у 1919–1938 роках цi краї входили до складу Чехословаччини. Дотепер закарпатцi тепло згадують, як було «за чехiв» i показують побудованi ними мости, дороги,
греблi, електростанцiї та житловi квартали. Крiм
того, чи не в кожнiй закарпатськiй родинi хтось
працював або працює нинi в Чехiї на сезонних роботах, знає її мову й культуру, тож до чеських туристiв ставляться особливо гостинно.
Коли наприкiнцi 2007 року туристичнi марки примандрували з Чехiї в Україну, то спершу вони з’явилися на Закарпаттi. «Привiз» їх,
тобто почав розвивати в Українi систему туристичних марок, Владiмiр Гулiн-Мiгалец.
Чеський скаут iз багаторiчним стажем, вiн прожив кiлька рокiв в iндiанському тiпi, заробляє на
життя виробництвом монгольських юрт, об’їздив Африку, Азiю та Америку, а останнi два роки
найбiльше мандрує Україною. За допомогою туристичних марок вiн намагається познайомити своїх
землякiв iз принадами нашої країни, а українцям —
прищепити азарт до полювання на «трофеї».
Першi ТМ були присвяченi «чехо-привабливим»
мiсцям: Ужгороду, Мукачеву, гiрському селу Колочава, вiдомому кожному чеховi з роману Iвана Ольбрахта про останнього карпатського опришка Миколу Шугая. Згодом з’явилися марки дерев’яних
церков i замкiв, монастирiв i музеїв. Серед перших,
присвячених природним пам’яткам, — «Синевирське озеро» та «Гiпсова печера Млинки». А найекзотичнiшою поки що є ТМ єдиної у Європi дiючої
водяної кузнi «Гамора», що в закарпатському селi
Лисичове.
Україна вже почала вносити до традицiйної системи ТМ новинки й iншого плану. В усiх країнах марки класифiкуються за тематикою — наприклад,
«Замки», «Гори» або «Воєннi пам’ятки». Спецiально для України довелося запровадити «Печернi монастирi та храми», яка охопить об’єкти вiд надднiстрянських скельних храмiв до київських лаврських печер. Це суто наш феномен!
У планах на 2009 рiк — понад сто нових «маркованих» мiсць на Захiднiй Українi, в Києвi та Криму, а поступово система має охопити всi без винятку регiони країни. Окрему групу становитимуть
ТМ, присвяченi фестивалям та iншим акцiям, яких
у нас теж вистачає.
Система туристичних марок вигiдна не лише
колекцiонерам i туристам, а й... самим пам’яткам.
Адже ТМ створюються не лише для масово вiдвiдуваних об’єктiв, як, скажiмо, Мукачiвський замок.
Вони охоплюють i цiннi, хоча маловiдомi, зокрема
й тi, що потребують негайної реставрацiї. Привернення уваги до таких пам’яток — перший крок до
їхнього порятунку.
Iз колекцiонерської гри може вирости й дещо
значно бiльше. Хоч як дивно, саме маленькi дерев’янi кружальця можуть стати приводом для iноземних туристiв, якi ще не бували в Українi, приїхати i
дiзнатися — Європа не закiнчується на кордонi ЄС! ■
Олена КРУШИНСЬКА
Фото автора та наданi проектом
«Туристичнi марки»

