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Пытанне "прыстасаванасці" традыцый і каранёвай куль- 
турнай спадчыны народа да рэалій глабалізаванага су- 
часнага свету выклікае шмат спрэчных меркаванняў ды 
падыходаў. Адкрыта супраць народнай культуры ніхто не 
выказваецца, але, калі справа даходзіць да фінансавання 
дзейнасці па яе ахове і папулярызацыі, адказныя ўстано- 
вы паводзяць сябе па-рознаму. Дакладна вядома, што на 
датаванне сямей, якія вядуць традыцыйны лад жыцця (а 
менавіта: вытрымліваюць этнічны дрэс-код у вопратцы, 
адзначаюць традыцыйныя рэлігійныя святы, даюць дзе- 
цям этнічна арыентаваную адукацыю), Ізраіль штогод вы- 
даткоўвае 3,5 мільярда долараў. Колькі на падобныя ме- 
рапрыемствы выдаткоўваюць іншыя краіны, разабрацца 
складана, паколькі сродкі на тое складаюць невялікую 
долю бюджэту, разлічанага на развіццё культуры ўвогуле 
(разам з балетам, кінематографам, тэатрам і г. д.).

"турыстычнай" вуліцы Пелес у Віль- 
нкхе. Тут госці краіны цягам круглага 

года, в аўторка па нядзелю, могуць 
пазнаёміцца з этнічнай музыкай Літ- 
вы і зрабіць свой унёсак у яе захаван- 
не і развіццё: набыць ф анаграмы на 
самых розных носьбітах. Выбар —  
надзвычай шырокі: ад калекцыйных 
выданняў аўтэнтычнага фальклору па 
Дзукіі, Аўкштайтыі, Жэмайтыі (этнагра- 
ф ічных рэгіёнах рэспублікі) да сучасна- 
га папулярнага і эксперыментальнага 
прачытання фальклору поп- і рок-му- 
зыкамі джазменамі, апантанай андэг- 
раўнднай моладдзю ды акадэмічнымі 
майстрамі.

Прьііьітак ап традыцый?
справа рэальная.

Рэнтабельнасць -  
справа рэальная I

Аднак сфера баўлення вольнага 
часу насельніцтва, на якую скіравана 
дзейнасць устаноў культуры, у XX I ста- 

годдзі актыўна мадыфікуецца. У  Еўро- 

пе сёння на яе відавочна ўплываюць 
агульнасусветныя працэсы рураліза- 

цыі (антонім урбанізацыі), павышанай 

увагі да нематэрыяльнай культурнай 

спадчыны народаў свету. Афатурызм, 

рэканструктарскі рух, так званая жы- 

вая археалогія —  алны з нешматлікіх 
прыкладаў гэтаму. Як правіла, назва- 

ныя праявы "аф арм ляю цца" і разві- 
ваюцца спантанна —  з аматарскіх ды 
нефармальных асяродкаў, але цягам 
часу паступова інстытуалізуюцца і за- 
ймаюць сваю сацыяльную ды куль- 
турную нішу. V  XXI стагоддзі народныя 
традыцыі ўсё больш шырока ўвахо- 
дзяць у сацыякультурную практыку 
грамадства, паколькі маюць эфект 
навізны, шмат прыхільнікаў і, у сувязі 

з гэтым, становяцца звычайна камер- 
цыйна рэнтабельнымі.

Калі параўноўваць вопыт Бепарусі з 
вопьгтам суседняй Лгтвы, фальклорны 

рух у якой развіваецца з апераджэннем, 
але па вельмі падобных на беларускія 
рэаліі законах, трэба адзначыць, што 
патэнцыял, у свой час назапашаны ў не- 
фармальных і адукацыйных асяродках, 
з цягам часу непазбежна матэрыялізу- 
ецца ў дзейнасці камерцыйных і каля- 
камерцыйных устаноў. Менавіта яны ў 
Літве наладжваюць сістэму фестываляў 

і святаў, адфываюць спецыяпізаваныя 
крамы фальклорнай музыкі і аксесу- 
араў, стымулююць постфальклорныя 

рухі.
Остэму фестываляў і святаў нала- 

джвае і ўдасканальвае перадусім Ві- 
льнюскі цэнтр этнічнай культуры. Рас- 
працаваны графік народных святаў не 
толькі знаёміць з агульналгтоўскімі тра- 
дыцыямі, але і прасоўвае рэгіянальную 

культуру Лгтвы ў міжнародную прасгору.
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Рэклам а к р ам ы  этнічнай му- 
зы кі "К а д а іп е "  

і постф альклорнага  ф эсту  
"М е п ы о  |ос1агадІ5".

Калі параўноўваць вопыт Беларусі з вопытам суседняй 
Літвы, фапькпорны рухуякой развіваецца з апера- 
джэннем, але па вельмі падобных на беларускія рэаліі 
законах, трэба адзначыць, нпо павнцыял, у свой час на- 
запашаны ў нефармальных і адукацыйных асяродках, 
з цягам часу непазбежна матэрыялізуецца ў дзейнасці 
камерцыйных і калякамерцыйныхустаноў. Менавіта 
яны ў Л'гтве наладжваюць сістэму фестываляў і святаў, 
адкрываюцьспецыялізаваныя крамы фальклорнай му- 
зыкі і аксесуараў, стымулююць постфальклорныя рухі.

Так, на Масленку ў Вільнюсе адбы- 
ваецца нетолькі традыцыйнае шэсце 
з маскамі. Усіх літоўцаў і стракаты 

шматтысячны турыстычны натоўп 
прымае 170-гектарны музей-скан- 

сен "Кцт5І5ке$", што пад Каўнасам. 
А  на Ю р’е праходзіць свята-фэст на 
марскім узбярэжжы “іо ге "  суполкі 
"М е д іш а " з Палангі. Веснавое свята 
рамёстваў Казюкас ладзіць Вільнюс. 
Фэст сярэдзіны лета —  свята Іванава

дня літоўцаў Ка$а —  даўно "крочы ць 

сваім ходам": адпраўляецца спан- 
танна, без асаблівых намаганняў. 
Многія літоўцы хацелі, каб гэта бы- 

ло дзяржаўнае свята, як у Латвіі. Яго 
ладзяць з 24-га на 25-е чэрвеня пры- 
кладна ў адзін час з фэстам "Грай- 

це-грайце, гуслі!". Яшчэ адно свята ў 
маштабах суседняй сталіцы ладзіцца 
ўвосень, у дзень раўнадзенства. Віль- 
нюс праводзіць у гэты час Фэст вог- 
ненных скульптур і свята "Пакроў- 
скія званы " пад патранатам Цэнтра 
фальклору этнічных дыяспар Літвы. 

Узімку ж, на Каляды, шматлікія вер- 
нікі з замежжа імкнуцца наведаць 

ікону М ац і Боскай Вострабрамскай і 
пабачыць шэсце Трох Каралёў.

Спецыялізаваная крама фальк- 
лорнай музыкі і аксесуараў "Кадаіпе" 
знаходзіцца на найбольш вядомай

Моладзь, якая толькі пачынае ціка- 
віцца фальклорам, прыходзіць у краму 
яшчэ і таму, пгго гаспадар Угніс Лёге —  
стабільны прамоўтар канцэртаў най- 
больш авангардных ды андэграўндных 

замежных артыстаў і старшыня аргха- 

мітэта "МепіюіосІагадІ5" —  найуплыво- 
вага постфальклорнага літоўскага ореп- 
аіг на востраве пасярод возера Зарасас, 
дзе штогод збіраюцца тысячы гледачоў.

Словам, традыцыі ў Лгтве ўсебакова 

развіваюцца і перааонсоўваюцца. Па- 
вага да этнічных каранёў —  адна з рыс 
менталгтэту літоўцаў, таму пытанне пра 
"ўкараненне" традыцый і каранёвай 
кулыурнай спадчыны народа ў табалі- 
заваным XXI стагоддзем свеце тут выра- 

шаецца на карысць апошняй.
Вячаслаў КАЛАЦЭЙ, 

загадчы к каф едры  этналогіі 
і ф ал ькл ору  Беларускага  
д зярж аўнага  ўніверсітэта  

культуры  і м астацтваў
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