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Алег Хаменка 

 

МАЛАДЗЁЖНЫ ФАЛЬКЛОРНЫ РУХ 

 

Маладзёжны фальклорны рух – з’яўленне і дзейнасць у СССР 1960–

1980-х гадоў фальклорна-этнаграфічных ансамбляў, скіраваных на 

перайманне аўтэнтыкі. Іх удзельнікі былі пераважна прадстаўнікі 

гарадской моладзі. Гэты феномен прадбачылі расійскія навукоўцы-

фалькларысты старой генерацыі (Ганна Руднева, Феадосій Рубцоў, Яўген 

Гіпіус), а змадэлявала яго – інтэлектуальная патрэба ў тагачаснай 

актуалізацыі патэнцыяла традыцыйнай культуры ў грамадстве. 

Маладзёжны рух паўплываў на фарміраванне ў 1970-х гадах «практычнай» 
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фалькларыстыкі і этнамастацкай адукацыі як навукова-адукацыйнага 

напрамку (Андрэй Кабанаў, Вячаслаў Шчураў, Зіта Кельміцкайтэ, 

Альгірдас Віжынтас, Ігар Тынурыст, Вайке Сарв, Эдзішэр Гараканідзэ, 

Аляксей Мехняцоў, Ігар Маціеўскі, Аляксандр Рамадзін, Ларыса Сімаковіч, 

Уладзімір Зяневіч, Іван Кірчук): стала магчымым з’яўленне новай катэгорыі 

даследчыкаў народнай музыкі – так званых «музыказнаўцаў, якія 

спяваюць». 
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ПОСТФАЛЬКЛОР 

 

Постфальклор – дзейнасць сучасных этнічна арыентаваных 

мастацкіх аб’яднанняў, якія практыкуюць вусныя формы перадачы 

фальклорных адзінак, кантактуюць з носьбітамі традыцыі, бяруць удзел у 

абрадавых практыках, захоўваюць каранёвы этнаграфічны стыль 

выканання, узбагачаюць фальклорныя стандарты ўласным творчым 

унёскам. Постфальклор – з’ява пераважна ўрбаністычная. Дэфініцыю ўвёў у 

навуковы абарот прафесар Расійскага дзяржаўнага гуманітарнага 

універсітэта Сяргей Няклюдаў. Даследчыкі вызначаюць постфальклор як 

«трэцюю» культуру, якая дыстанцыянавана і ад элітарна-прафесійнай, і ад 

уласна фальклорнай. Вельмі рэдка атаясамліваюць постфальклор з 

«народнай» мастацкай самадзейнасцю, што з’явілася ў ХХ стагоддзі як 

маскультурны сурагат фальклору. 
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СВЯТЫ «СОНЕЧНАГА КРЫЖА» 

 

Святы «Сонечнага крыжа» – народныя святы, прымеркаваныя да 

летняга і зімовага сонцастаянняў, вясновага і восеньскага раўнадзенстваў. 

Гэтыя даты лічыліся, відаць, галоўнымі святамі, апорнымі кропкамі, 

зыходзячы з якіх арыентаваліся ў часе і ладзілі жыццё ў Еўразіі, магчыма, з 

каменнага веку. У Беларусі з імі здаўна звязаны Гуканне вясны ці 

(апасродкавана) Вялікдзень (вясновае раўнадзенства), Купалле (летняе 
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сонцастаянне), Багач (восеньскае раўнадзенства) і Каляды (зімовае 

сонцастаянне). 
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ФУТУРАЛАГІЧНЫЯ ІНТЭНЦЫІ ФАЛЬКЛОРУ 

 

Футуралагічныя інтэнцыі фальклору – рэвіталізацыя сродкамі 

постфальклору, з’явы якога з цягам часу (згодна з уласным генезісам і 

зместам) маюць тэндэнцыю вяртання да аўтэнтычных форм, ці форм, 

максімальна набліжаных да традыцыі. Па меркаваннях энцыклапедычна 

адукаваных Клода Леві-Строса, Мірчы Эліядэ, Яўгена Гіпіуса, Барыса 

Пуцілава, іншых тытанаў народазнаўства ХХ стагоддзя, традыцыйнай 

культуры наканавана існаваць (у тым ці іншым выглядзе) і ў ХХІ стагоддзі. 

Дэталі гэтай з’явы сёння мы можам толькі прагназаваць, але большасць 

паслядоўных аналітыкаў усё ж ўскладае свае надзеі як на будучыню 

фальклору – на постфальклор і традыцыяналістычныя сацыяльныя рухі . 
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