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Самобутня етнокультурна спадщина литовського народу своїм 
доб рим збереженням в умовах чужої державності та інтеграцією до 
світового культурного простору за часів незалежності значною мірою  
завдячує саме науковим студіям. Експедиційна, видавнича та просвіт-
ницька діяльність учених з відомих науково-освітніх центрів країни – 
Інституту історії Литви, кафедр етнології Вільнюського й Каунась-
кого університетів, Литовського музею народного побуту – дозволила 
зафіксу вати розмаїття народної культурної традиції в її регіонально-
му та загальнонаціональному вимірах, дослідити механізми її успадку-
вання, міжетнічні впливи. Досвід литовських колег у галузі етнографіч-
ного краєзнавства, музейництва, у вивченні етнічної історії, історичної 
пам’яті народу та впровадженні наукових розробок має важливе зна-
чення і для української етнології. 

У публікаціях відомих литовських дослідників, надрукованих у журналі, 
розгля дається широке коло питань, що стосуються історичного розвит-
ку етнології, ролі видатних діячів науки, проблем етногенезу, етнічної та 
національної ідентичності, народної релігійності. Важливим для сучас-
ної литовської етнології залишається висвітлення ролі явищ духов ної 
та матеріальної культури народу в контексті проблем збереження й 
зміцнення етнічної та культурної самоідентифікації литовців. Окремі 
статті, присвячені впливу на традиційну культуру процесів культурної 
інтеграції та глобалізації, засобів масової інформації, будуть цікавими 
нашим читачам через схожість цих проявів і в сучасній українській етно-
культурі. 

Представлені в номері статті дають досить чітке уявлення про 
сучасний стан і перспективи розвитку литовської етнології. Озна-
йомлюючи українських науковців з новими методами, тематикою та 
напрямами діяльності литовських колег, ці публікації уможливлюва-
тимуть подальший розвиток порівняльних балто-слов’янських студій, 
сприятимуть пожвавленню наукової співпраці. Висловлюємо подяку 
співробітникам відділу етнології Інституту історії Литви, разом з 
якими був підготовлений цей спецвипуск, а особливо кураторові проек-
ту доктору гуманітарних наук, завідувачу відділу етнології Жильвітісу 
Шакнісу та вченому сектетарю цього відділу Дангуоле Свідінскайте. 
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Раса Паукштіте-Шакнене – доктор 
гуманітарних наук, старший науковий 
співробітник відділу етнології Інституту 
історії Литви. Опублікувала 7 моногра-
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посібників. Сфера наукових інтересів: 
родинні обряди, культурна репродукція, 
гендерні студії, антропологія віку, істо-
рія етнології.

E-mail: sakniene@istorija.lt
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упорядник-спів автор праці «Перший Ли-
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кою, латинською і старопольською мо-
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понад 80 рецензованих наукових статей, 
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800 науково-популярних статей у періо-
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зацікавлень: литовський інтелектуальний 
католицький рух та найважливіша його 
об’єднавча інституція – Литовська като-
лицька наукова академія (зокрема, діяль-
ність її академіків), історія великого орде-
ну святих василіан, литовсько-українські 
історико-культурні взає мини. Досліджува-
ла копії Другого литовського статуту.
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торка 5-ти монографій (з них 3 у співавтор-
стві), підручників і наукових посібників, 
30-ти рецензованих наукових статей, ре-
цензій, методичних посібників. Створила 
два наукові часописи, готує докторантів. 
Дослідниця виголосила доповіді на 20-ти 
республіканських і міжнародних конфе-
ренціях (в англії, австралії, Естонії, Данії, 
Польщі, Фінляндії, Німеччині) та здійсни-
ла польові дослідження в Литві, Латвії, 
Польщі, Білорусі. Стажувалася у Варшаві 
(2007) та Оксфорді (2008). З 2000 року є 
членом Європейської асоціації соціальної 
антропології. Коло наукових інтересів: іс-
торія культури, культурний спадок, історія 

етнології, етнічні спільноти, етнічна на-
лежність, економічна антропологія та ан-
тропологія мистецтва. 
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більш ніж 60 наукових статей, опублі-
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цікавлень: етнологія, етномузикологія, 
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Етнологічна наука як важливий сегмент гуманітарис-
тики в пострадянських країнах зазнала докорінних зміс-
тових і теоретико-методологічних змін, трансформацій 
пріоритетних дослідницьких напрямів, детермінованих 
постанням (унаслідок розпаду політичної радянської сис-
теми) нових суспільно-політичних реальностей – неза-
лежних держав. Звісно, як джерельна, так і інтерпретацій-
на база наукових студій у Російській Федерації – право-
наступниці колишньої метрополії – та гуманітарні дис-
курси новопосталих країн істотно відрізняються, передусім 
через суб’єктивний фактор – відмінні дослідницькі підхо-
ди, мотивовані державно-ідеологічними установками та 
національно-ментальними характеристиками авторів. 
Так, у низці сучасних публікацій деяких російських уче-
них помітні спроби ідеалізувати національну політику 
СРСР, ігноруючи невигідні факти минулого й замовчуючи 
масштабне винищення інтелігенції в союзних республі-
ках, зокрема, в Україні – селянської верстви (шляхом 
спровокованого владою Голодомору), деструктивні 
наслідки тотальної русифікації для розвитку національ-
них культур та ідентифікаційних процесів тощо. 

Натомість у гуманітаристиці країн, що виникли в 
пострадянський час, спостерігається істотне оновлен-
ня й розширення джерельної бази досліджень завдяки 
введенню до наукового обігу нових або маловідомих за 
часів СРСР фактів дискримінації національних культур, 
заборонених відомостей про соціально-економічні, 
політичні та історичні події радянської доби (які дефор-
мували як господарсько-виробничі системи й матері-
ально-побутові середовища, так і етносоціальні струк-
тури, етнопсихологічні та морально-етичні засади 
спільнот кожної республіки).

Для науковців-гуманітаріїв пострадянських держав 
подібними стали також проблеми, пов’язані з вивченням 
негативних впливів на їхні суспільства та національні куль-
турні цінності глобалізаційних процесів. Із цього погляду 
чимало з актуалізованих дослідницьких напрямів литов-
ської етнології суголосні пріоритетним етнологічним студі-
ям в Україні, бо народи та культури обох країн мають 
багато спільного як у непростій історичній минувшині 
бездержавного періоду, так і в складному сучасному сус-
пільно-політичному перебігові життя, у специфіці функціо-
нування національних складових культури за нових євро-
інтеграційних реалій та глобалізму, в особливостях іденти-
фікаційних і націоконсолідаційних процесів. І перед литов-
ськими, і перед українськими дослідниками постала 
нагальна потреба вивчення етнокультурного розвитку 
багатоетнічного за складом населення порубіжжя, приро-
ди і причин регіонально-сепаратистських тенденцій та 
пошуку демократичних і гуманних шляхів їх подолання.

З огляду на схожість пострадянської соціокультурної 
реальності представлена в часопису добірка перекладів 
статей відомих литовських етнологів уможливить озна-

йомлення українських учених-гуманітаріїв з домінуючи-
ми в Литві етнологічними теоріями та розмаїттям тема-
тики досліджень, а також сприятиме глибшому пізнан-
ню загальносвітових практик безконфліктного міжет-
нічного співжиття і механізмів вироблення коректної 
державної етнополітики, розумінню наслідків впливів 
глобалізації на національні спільноти та їхні культури.

Соціокультурна ситуація сучасної Литви (територіально 
й чисельно невеликої країни з тримільйонним населенням, 
яка 1990 року першою вийшла зі складу СРСР і за складних 
політичних та економічних обставин зуміла не лише відно-
вити свою політичну незалежність, але й інтегруватися до 
європейського світу, ставши у 2004 році членом Євросоюзу) 
значною мірою детермінована політичними подіями й 
потрясіннями соціально нестабільного ХХ століття. Хоча не 
слід ігнорувати також історичних перипетій попередніх 
епох, які теж впливали на формування характерної етнона-
ціональної структури й культурно-цивілізаційного профілю 
сучасного литовського суспільства. Щодо цього 
М. Беспам’ятних зауважує, що «Литва пройшла тисячолітній 
історичний шлях, половина якого припадала на унії, союзи і 
окупації», що не могло не позначитися на етнічній та етно-
культурній характеристиці країни.

Загальновідомо, що в політичній історії литовців були 
періоди помітних у європейському вимірі піднесень і успі-
хів – вони створили потужну  державу у Європі – Велике 
князівство Литовське (далі – ВКЛ), що вело боротьбу 
проти експансії Тевтонського ордену і західної християн-
ської цивілізації. Оскільки політична еліта ВКЛ не зуміла 
зробити литовську мову офіційною мовою державного 
управління, освіти та вищих верств суспільства, то вона 
продовжувала функціонувати лише в нижчих прошарках. 
Боротьба литовців із сусідніми державами (з різними 
руськими князівствами, татарами, Швецією тощо), з 
якими перетиналися геополітичні інтереси ВКЛ, зумови-
ла не лише переможні, а й трагічні сторінки історії країни 
і народу. Наслідком цих історичних баталій, як зазначає 
А. Андріяускас, стало явище культурного синкретизму в 
литовській культурі, яка протягом століть «піддавалася 
впливу далеких і близьких культур і з’єднала як елементи 
культур християнського Заходу, так і східних слов’ян, 
караїмів, татар, євреїв і інших народів Сходу. Хоча в піз-
ньому середньовіччі ВКЛ офіційно об’єдналось з Польщею 
і формально стало частиною західного християнського 
світу, у консервативній селянській культурі, за свідченням 
багатьох єпископів і місіонерів, до кінця ХVІІ ст. повністю 
панувала давня язичницька балтійська  релігія. А багато її 
рудиментів збереглося до початку ХІХ ст., коли міцно 
закріпився католицизм як ідеологічна опозиція соціаль-
ному і політичному тиску з боку Російської імперії і 
насильницькому насадженню православ’я».

Особливо помітний вплив на етнонаціональний 
склад населення та соціокультурну ситуацію у Литві 

Сучасна литовська етнологія: традиційні та нові  
аспекти досліджень у контексті пострадянської 

євроінтеграційної реальності
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мало буремне ХХ століття: зокрема, ідеться про депор-
тації литовців радянською владою у 1940 та 1944–1954 
роках та міграційні процеси після проголошення неза-
лежності Литовської республіки.

Усе ж, порівняно з іншими балтійськими державами, 
національний склад населення сучасної Литви є більш 
моноетнічним (згідно з переписом 2001 року литовці 
домінують в етнічному складі населення, становлячи 
83,5% загальної чисельності). Водночас у країні представ-
лені й національні меншини, найбільшими серед яких є 
поляки (6,7%), росіяни (6,3%), білоруси (1,2%) та україн-
ці (0,7%). З проголошенням незалежності (1990) докорін-
но змінилося геополітичне положення Литви, яка із захід-
ного порубіжжя СРСР перетворилася в східне периферій-
не пограниччя об’єднаної Європи. Унаслідок створення 
нової геополітичної реальності та неминучої за цих умов 
трансформації ідентитету перед литовським народом, як 
слушно зазначає М. Беспам’ятних, виникає необхідність 
не лише збереження своєї етнокультурної тотожності, але 
й пошуку нової колективної ідентичності, осмислення 
своєї культури як культури цивілізаційного порубіжжя, 
оскільки як історична, так і сучасна Литва розташована в 
регіоні Центральної Європи – сфері цивілізаційного роз-
межування і взаємодії між Сходом і Заходом.

Інтегруючись у європейський соціокультурний про-
стір і зазнаючи потужного інформаційного тиску, втор-
гнення західних моделей масової культури, експансії 
міжнародного капіталу, Литва відчуває реальну загрозу 
бути цивілізаційно поглинутою і втратити свою тожса-
мість. На думку дослідників, негативні моделі глобалі-
зації та її наслідки накладаються на деструктивні 
постколоніальні реалії (деформація національної свідо-
мості, відсутність у висліді депортацій і репресивної 
політики колоніальних режимів генетичної еліти, руй-
нація селянського способу життя), що актуалізує проб-
лему протидіяння глобалізаційним загрозам витіснен-
ня національного контексту культури стандартними 
зразками європейської маскультури. «Наше суспіль-
ство, – пишуть В. Рудайтене та Є. Рачене, – що довго 
перебувало під впливом русифікації, прикритої понят-
тям двомовності, не в стані чинити опір впливу інших 
мов. Дедалі частіше губиться дух рідної мови, і ми пере-
стали усвідомлювати відмінність свого і чужого».

Відтак проблеми збереження національної культури і 
мови стали пріоритетом державної політики, а питання 
вивчення ідентитету – провідними для литовських куль-
турологів та етнологів. Про це свідчить не лише інститу-
алізація самого напряму досліджень – створення в 
Інституті культури, філософії і мистецтва Сектору литов-
ського ідентитету, але й фундаментальні дослідження із 
цієї царини. Ідеться передусім про узагальнюючу працю 
«Зміна ідентичності в сучасній Литві» (Вільнюс, 1996), у 
якій порушено проблеми трансформацій історичного, 
гендерного, національного і державного ідентитету 
(А. Валантеюс, В. Канопене, І. Йуозелюнене, 
Є. Крукаускене) та пошуку засобів конструювання адек-
ватної новим реаліям сучасної тотожності. 

Соціокультурна динаміка й ціннісні засади ідентитету 
литовського суспільства віддзеркалюються в низці ґрун-
товних монографій, як то: «Європа і ми», «Європа, що 
об’єднується: ціннісний аспект»; ці ж проблеми фокусу-

ються в дослідженнях С. Юнкявічюса «Виміри відміннос-
тей: цінності литовців в європейському контексті» і 
А. Савицької «Постматеріалізм і глобалізація: специфіка 
ціннісних змін у пост комуністичному суспільстві»; вони 
відображені в колективній монографії, опублікованій 
2006 року, «Литва у світі, що глобалізується», а також у 
численних публікаціях інших авторів – Л. Астри, 
Г. Береснявічюса, В. Беряніса, Ю. Грігаса, А. Самалавічюса.

Упродовж останніх десятиріч у Литві актуалізована 
потреба теоретичної рефлексії над культурним контек-
стом сучасного поліетнічного населення литовських 
порубіжних регіонів. Зокрема, вивченню литовської 
культури та ідентитету на литовсько-білорусько-поль-
ському пограниччі присвячено дослідження В. Савукінаса, 
Л. Сутінене, Є. Крукаускене та інших; а проблеми націо-
нального ідентитету в контексті цивілізаційного порубіж-
жя висвітлюються в працях А. Андріяускаса, зокрема в 
його монографії «Профілі культури, філософії і мисте-
цтва. (Схід – Захід – Литва)». А. Андріяускас виявляє еле-
менти орієнталізму в литовській культурі, які збереглися 
в мові, міфології, літературі, творах мистецтва і які на 
різних історичних етапах конструювали національну 
ідентичність литовців. На його думку, орієнталізм став 
своєрідною формою самозбереження литовської аутен-
тичності в часи історичних випробувань і не втратив 
цього значення і за сучасних глобалістичних викликів. 

Важливою складовою спектра етнологічних студій у 
пострадянській Литві є етногенетичні дослідження та 
розвідки з історії етнології та теорії етнічності, що стали 
предметом наукових інтересів низки литовських учених 
(Ваціса Мілюса, Яніни Моркунене, Ірми Шидішкене, 
Вітіса Чюбрінскаса, Петраса Кальнюса, Ірени-Регіни 
Мяркене, Ауксуоле Чяпайтене, Дарюса Даукшаса). 
З основними дискурсами сучасної етнології з теорії 
етнічної належності та концепціями етнічності дослід-
ників Литви ознайомлює представлена у виданні розвід-
ка Віди Савонякайте, царина наукових зацікавлень якої 
стосується історії національної етнології, економічної 
антропології та антропології мистецтва, культурної 
спадщини та теорії науки. Опираючись на теоретико-
методологічну базу європейських учених проблеми 
етнічності, науковець аналізує специфіку використання 
литовськими етнологами й антропологами домінуючої 
у світовій науці етнологічної термінології і сутності 
понять «етнічна належність», «етнічна тотожність». 
Вона висвітлює розширення сфери та еволюцію етноло-
гічних пошуків національних учених, яка ілюструє тен-
денцію переходу від студій регіональної та локальної 
культурної специфіки у її часопросторовому вимірі, від 
превалюючих донедавна наукових зацікавлень етноге-
незом та етнічною історією народу до актуалізації 
вивчення суспільної свідомості, культурних уподобань і 
ціннісних імперативів, способу життя та етнічної тотож-
ності. Пріоритетними в литовському науковому дискур-
сі, на її погляд, є студіювання типології етнічності (ситу-
ативної, примордіальної, інструменталістської) та гро-
мадянської належності, культури та етносвідомості 
литовських мігрантів, транснаціоналізму тощо. 

Малодосліджену проблему з’ясування співвідношення 
соціокультурного та біогенетичного складників етнічності 
за допомогою медико-біологічних досліджень порушує на 
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литовському матеріалі (відомостей Центру медичної гене-
тики та клініки Вільнюського університету (район 
Сантарішкес)) Дарюс Даукшас у розвідці про генетичний 
аспект етнічної належності. Базуючись на даних про 
результати застосування генеалогічного методу для вста-
новлення спадкових захворювань, на виявленій законо-
мірності щодо схильності деяких расових та етнічних груп 
населення до певних хвороб, автор дійшов висновку, що 
«не лише генетика, але й популярні знання про неї роблять 
свій внесок до розуміння етнічної належності як концепції 
матеріалізованого феномену». Автор не заперечує і ролі 
суб’єктивного фактора як детермінанти маніфестованої 
етнічності, зауважуючи, що з огляду на матеріальні аспек-
ти етнічної належності, які проявляються в різних формах 
і бюрократичних практиках, вона «не є лише об’єктивним 
явищем». Водночас Дарюс Даукшас застерігає щодо абсо-
лютизації ролі суб’єктивно-ситуативних виявів етнічної 
належності («Тож це особисте рішення, усупереч твер-
дженням Ф. Барта, не є єдиним, але й таким, що вимагає 
об’єктивного підтвердження») і вказує на двоїсту (соціо-
культурну й біологічну) природу етнічності.

Студіюючи етногенетичні витоки народів, сучасні 
дослідники використовують, окрім традиційних та визна-
них в етнологічній науці джерел, як-то артефакти давньої 
матеріальної (житлового та сакрального будівництва, 
одягу, промислів, ремесел, харчових продуктів, побутово-
го начиння, мистецьких виробів) та пам’ятки духов ної 
культури (звичаїв і обрядів, уснопоетичної творчості й 
лінгвістики, релігійних культів і сак ральної символіки), 
ще й етномузичні зразки національної пісенності, що 
дозволяє розширити спектр досліджень, доповнити аргу-
ментацію та ґрунтовніше узасаднити висновки.

Саме такий підхід до з’ясування походження литовців 
та своєрідності їхньої культури застосовує Ромуалдас 
Апанавічюс – відомий дослідник з етномузикології та 
етнічної історії Литви, який виокремлює в етнічній музи-
ці дві типологічно відмінні сфери: одноголосся та багато-
голосся. Застосовуючи порівняльний, ретроспективний 
та системний методи аналізу національно-музичного 
мислення литовців, науковець прагне осягнути особли-
вості їхнього етногенезу та витоки етнокультури. 
Наявність у литовській етнічній музиці поруч з одного-
лоссям також багатоголосся, яке не має близьких іншоет-
нічних паралелей і, на думку дослідника, істотно відрізня-
ється від одноголосної музики східнобалтійської та сусід-
ньої слов’янської культури, дозволяє йому зробити при-
пущення про невідомий етнічний субстрат у складі пів-
нічнозахідних литовців, що вплинув не лише на музичну 
традицію народу, але й на їхні етнічні характеристики. 
Хронологічні рамки цього етнічного субстрату, що спри-
чинився до багатоголосся литовської етномузики, 
Р. Апанавічюс відносить до дуже давніх часів – утворення 
культур індоєвропейської шнурової кераміки наприкінці 
ІІІ тис. до н. е. та фіно-угорської гребінчасто-ямної керамі-
ки в ІV–ІІ тис. до н. е. Це справді оригінальна наукова 
гіпотеза вченого, яка виявляє паралелі литовського бага-
тоголосся і віднаходить його витоки серед віддалених 
етнічних культур, а отже, проливає світло на етногене-
тичні процеси й етнічну історію давніх предків литовців. 
Водночас видається дещо категоричним твердження 
Р. Апанавічюса про відсутність аналогій багатоголосного 

співу в етнічних традиціях близьких східнослов’янських 
культур. Зауважимо, що багатоголосся є невід’ємною 
ознакою української етномузичної культури. 

Складний спектр проблем культурного генезису бал-
тійських народів, їхня генетична закоріненість у ширших 
міжкультурних спільностях Східної Європи давньої доби 
порушується також у розвідці Вітаутаса Туменаса – дослід-
ника семіотики міфо-поетичних образів у народному 
мистецтві та ідентитету литовського народу. Застосовуючи 
компаративістські методи до висвітлення етнокультур-
них реалій, зокрема текстильної орнаментики литов-
ських народних тканих поясів, він постулює ідею про 
тяглість традиції трипільської або давньоєвропейської 
культури на литовських землях; про культурну спадкоєм-
ність давніх європейців, прабалтів, праслов’ян та сучас-
них балтів і слов’ян у сфері орнаментики й символіки.

Дослідник дійшов важливого висновку про віднос-
ність самобутності народних традицій національних 
культур і про наявність культурних паралелей у рамках 
метаетнічних спільнот Східної Європи доби енеоліту.

Сучасне соціокультурне життя світу характеризується 
назагал двома основними тенденціями: глобалізацією 
та етнізацією, що парадоксально поєднуються й розви-
ваються на тлі цілих континентів і локальних етнічних 
громад. Уніфікація культур і традицій, нівеляція етніч-
них відмінностей у планетарному масштабі супроводжу-
ється водночас відродженням місцевих і регіональних 
ідентичностей, які декларують прагнення до само-
визначення і своєї політичної формалізації. Ці тенденції 
аналізуються в публікації Петраса Кальнюса на прикла-
ді етнорегіональної групи Литви – жемайтів, котрі 
замешкують одну з п’яти етнографічних областей респу-
бліки. Жемайтія – регіон, який у складі Великого князів-
ства Литовського до кінця ХVІІІ ст. мав політичну авто-
номію, досі має добре розвинений жемайтський діалект 
та вирізняється наявністю подвійної литовсько-жемайт-
ської етносвідомості. З огляду на цю історичну традицію 
жемайти в часи «співочих революцій» країн Балтії кінця 
ХХ ст. та з проголошенням незалежності Литви розгор-
нули широку панораму національних вимог – від куль-
турно-охоронних до декларування гасел політичного 
регіоналізму, що передбачають протистояння принци-
пам централізованого управління країною. П. Кальнюс 
простежує трансформацію етнонаціонального простору 
країни й виявляє спроби політичної кодифікації регіо-
нальних тотожностей окремими етнографічними група-
ми. Зокрема, якщо донедавна жемайти привертали 
увагу литовської національної спільноти, передусім 
завдяки своїй культурній самобутності, як об’єкт куль-
турної спадщини і наукового дослідження, то нині вони 
в особі окремих своїх лідерів позиціонують себе як 
суб’єкт етнополітичного процесу. 

Зростання локальної самосвідомості детерміноване 
також змінами соціокультурного й політичного контек-
стів, процесами глобалізації та вестернізації останніх 
десятиріч. У Литві це засвідчує така статистика: 
у 1990 році локальна ідентифікація домінувала у 25 % 
респондентів, а в 1999-му – у 51 %. Подібне зростання 
ролі крайової, регіонально-територіальної самосвідомос-
ті (на противагу загальногромадянській), певною мірою 
характерна і для України.
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Отже, проблема подолання регіоналізму та плекання 
загальнонаціональної ідентичності литовців життєво 
важлива з погляду консолідації суспільства і зміцнення 
державної незалежності. Безконфліктне буття полікуль-
турної литовської спільноти, що характеризується наяв-
ністю в складі населення національних меншин і субет-
нічних груп, узасаднюється на реалізації країною політи-
ки етнокультурного плюралізму, який має як традиційні, 
так і відносно нові тенденції та прояви. Розробка теми 
взаємостосунків титульної нації та меншин і субетнічних 
груп здійснюється в етнологічних дослідженнях із соці-
ально-філософських позицій – як проблема пошуку шля-
хів реалізації в суспільстві засад культурного плюралізму.

Етнологічна наука в Литві пройшла в своєму розвитку 
складний шлях від фактографічно описових до глибоких 
теоретичних студій європейської міри. Ґрунтовний істо-
ріографічний огляд розвитку етнологічних студій у Литві 
за матеріалами періодичних і продовжуваних спеціалі-
зованих видань міжвоєнного, радянського та постра-
дянського періодів подано у вміщеному в часопису 
дослідженні Раси Паукштіте-Шакнене.

Учена виявляє особливості становлення предметної 
сфери науки; простежує її розмежу вання із суміжними 
дисциплінами, зокрема з фольклористикою; вказує на 
специфіку і прикладний характер завдань, які етнологія 
виконувала в різні історичні періоди. На думку 
Р. Паукштіте-Шакнене, інституційне оформлення етноло-
гії як окремої науки логічно датувати часом заснування в 
1924 році Інституту етнології при Вільнюському універ-
ситеті: дослідниця аналізує публікаційні матеріали періо-
дичних і серійних видань міжвоєнного та радянського 
періодів («Наш фольклор», «Праці фольклору», 
«Скарбниця литовського фольклору», «Риси литовської 
етнографії», «Історія», «Літопис історії Литви», «З історії 
литовської культури», «Археологічні та етнографічні 
дослідження в Литві», «Етнографічні дослідження в Литві» 
(з 1999 р. – під новою назвою «Етнологічні дослідження в 
Литві 1992, 1993, 1995 рр.), «Краєзнавство», «Народна 
творчість», «З литовської історії культури» тощо), які від-
дзеркалюють зміни соціокультурних і суспільно-політич-
них пріоритетів у країні за різних політичних режимів, 
ілюструють розширення дослідницьких сфер науки, її 
міждисциплінарних зв’язків з фольклористикою, історією 
таі соціокультурною антропологією.

Р. Паукштіте-Шакнене відзначає покращення умов 
публікаційної професійної діяльності етнологів та роз-
ширення можливостей для розвитку науки за постра-
дянських часів, вказує на започаткування спеціалізова-
них періодичних і продовжуваних видань, які маніфес-
тують новий рівень поступу науки та її суспільної ролі 
(«Литовська етнологія», згодом перейменована на 
«Литовська етнологія. Студії із соціальної антропології і 
етнології», «Народна культура», «Етнографія», «Культура 
стародавніх балтів», «Гуманітарні науки в новій Європі», 
«Культурна спадщина Північної Литви» тощо).

Водночас, на думку автора, у республіці, попри 
поважний науковий етнологічний доробок, досі ще не 
сформувалася самостійна й цілком автономна етноло-
гічна інституція як необхідна передумова повноцінно-
го розвитку етнології та її належної репрезентації в 
гуманітаристиці й суспільстві.

Представлені в часопису історіографічні огляди роз-
витку етнологічних студій країни мають своє логічне 
продовження в розвідці про наукову діяльність Пране 
Дундулене, написаній Алдоною Васіляускене – дослід-
ницею литовського католицького руху та Литовської 
католицької наукової академії, литовсько-українських 
історико-культурних взаємин, Першого та Другого 
литовського статуту.

Алдона Васіляускене дбайливо зібрала й систематизу-
вала як біографічний матеріал, так і дані про наукову та 
викладацьку діяльність відомого етнолога Литви Пране 
Дундулене. Ця дослідниця – автор численних монографій 
і підручників з етнології; її перу належать праці про 
литовську народну культуру, зокрема землеробство та 
агротехніку; а як професор-викладач з етнографії 
Прибалтики та східних слов’ян Вільнюського університе-
ту, засновниця кафедри етнології Вільнюського універси-
тету вона зробила помітний внесок у підготовку вчених-
народознавців та організаційне становлення науки.

Алдона Васіляускене у своїй публікації також узагаль-
нила відомості про факти увіч нення пам’яті професора 
Пране Дундулене; про перевидання її праць та встанов-
лення й відкриття пам’ятних дощок, видання поштових 
марок, іменних ювілейних медалей, публікацію епісто-
лярного матеріалу, монографій і збірників на пошану.

Однією з найактуальніших наукових проб лем у 
посткомуністичних країнах стало об’єктивне вивчення 
стану та форм побутування народної релігійності. 
У численних публікаціях науковців цих країн наголо-
шується на помітному зростанні релігійності в суспіль-
ному житті, аналізуються зовнішні, переважно кількіс-
ні, показники релігійної належності, натомість глибин-
ні індивідуально-психологічні вияви релігійності, осо-
бистісні зв’язки людини з релігією залишаються не 
поміченими дослідниками. Тим-то набуває більшої 
наукової ваги і значення розвідка Дангуоле 
Свідінскайте, коло наукових інтересів якої охоплює 
антропологію релігії, проблеми морально-психологіч-
них її засад. Науковець розглядає на литовському мате-
ріалі роль священнослужителів – релігійних авторите-
тів в утвердженні та втіленні канонів віри, розкриває її 
значення як морально-соціальної норми, розмежовує 
та висвітлює соціальні й етнокультурні вияви релігій-
них почуттів. Оригінальним і маловивченим аспектом 
досліджуваної проблеми стало не лише з’ясування ролі 
релігійних інституцій у поширенні віри, але й виявлен-
ня засобів позитивного її резонування в сучасній Литві.

Як у православному, так і в католицько-християнсько-
му середовищі основним та найпопулярнішим культом 
народної релігійності є культ Діви Марії, який широко 
вшановується не лише в престольних святах, але й у 
родинних звичаях та обрядах. Про еволюцію форм вша-
нування Богородиці в Литві (від поклоніння Діві Марії в 
чернечих громадах до побутових різновидів її вшануван-
ня – обітниці, паломництво до святих місць, релігійні 
обряди введення, поклоніння Пресвятій Діві у весільних 
ритуалах Північної Литви) ідеться в дослідженні Раси 
Рачюнайте-Паужуолене. Для українського читача розвід-
ка цікава як висвітленням маловідомих фактів про неле-
гальні форми вшанування Пресвятої Діви за радянських 
часів, так і предметним порівняльним матеріалом з ана-

Ганна Скрипник. Сучасна литовська етнологія: традиційні та нові аспекти 
досліджень у контексті пострадянської євроінтергаційної реальності
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логічними реаліями української народної релігійності, 
адже поклоніння Богородиці в Україні, як і в Литві, спер-
шу впроваджувалося з ініціативи чернечих громад, а зго-
дом поширилося в сільських громадах, розвиваючись і 
передаючись від покоління до покоління в родинах.

У вміщеній у номері статті Йонаса Мардоси, коло 
наукових інтересів якого охоплює общинні традиції 
села та побутову релігійність його мешканців, також 
порушується народно-релігійна тематика – зокрема, 
розглядається релігійне життя литовського села у ХХ ст. 
Автор виокремлює три основні форми сільського 
общинно-релігійного життя минулого століття, що 
засновані на самобутній інтерпретації християнських 
догм, узасаднених на літургійній церковній практиці: 
обрядовість, що виконується самостійно сільською гро-
мадою; релігійна діяльність села, у якій беруть участь 
ксьондзи; колективна участь села в церковних обрядах. 

Народна релігійність (обряди Хресних Днів, співи 
травневих ліктаній, освячення ниви та колядування 
ксьондза, сільські богослужіння) розглядається ним в 
еволюції, крізь призму характерних для Литви змін 
ідеологій, соціально-економічних систем та суспільної 
свідомості різними політичними режимами у ХХ ст.

Українським дослідникам народної релігійності 
розвідка представляє цікаві фактологічні дані й наукові 
спостереження, що дозволяють розширити знання про 
географію функціонування подібних до українських 
релігійних обрядодій, поглибити їх інтерпретаційну 
основу, виявити локальну своєрідність.

Малодослідженій в етнографії темі висвітлення 
сакральних функцій пам’яток малої народної архітектури 
(меморіальні придорожні пам’ятники з образами святих – 
скульптура, живопис, графіка), які всупереч 
переслідуванням радянської доби збереглися в Литві (а 
також на західноукраїнських землях) присвячена розвідка 
«Образи святих на узбіччі: традиції та інновації» 
литовської вченої Скайдре Урбонене. Стаття дослідниці, 
сфера наукових інтересів якої охоплює проблеми народної 
релігійності й сакральної спадщини, соціокультурного 
вираження та функцій пам’яток малої культової 
архітектури, розкриває роль та сутність змісту святих 
образів; тяглість і трансформацію цієї народнорелігійної 
монументалістики в литовському селі ХХ – початку ХХІ ст. 
С. Урбонене простежує збереженість і змінюваність за 
різних політичних систем ролі й топографічної локалізації 
капличних придорожніх стовпів з образами святих; 
ілюструє зменшення ваги релігійних сюжетів та появу 
нових тенденцій – наділення придорожної та придворової 
монументалістики новими смислами: увічнення 
пам’ятних дат та героїчних подій в історії народу.

Антропологія навколишнього середовища й 
ландшафту – це відносно новий напрям у сучасних 
етнологічних студіях, що віддзеркалює розширення 
теоретико-методологічної бази та інтерпретаційних меж 
досліджень усталених реалій завдяки перевазі 
міждисциплінарних підходів. Саме в такому культурно-
антропологічному ракурсі виконана розвідка «Ландшафт і 
його теоретичні інтерпретації» докторанта Лорети 
Мартіненайте – дослідниці культурної та природничої 

спадщини. Важливими аспектами її студії стали розкриття 
концепцій ландшафту в світовій та литовській науці; 
історіографічний огляд наявних у сучасній гуманітаристиці 
теоретичних трактувань ландшафту як інтегративної 
спадщини – результату співдії людини й природи; 
окреслення відносин етнокультурної групи з довкіллям і їх 
висліду – символічної трансформації природного 
середовища. Науковець акцентує увагу на інтерпретаційних 
особливостях литовської історіографії, подає існуючі 
класифікації ландшафтів, указує на зумовленість їх 
реальних смислів соціальними, історичними, 
економічними та культурно-цивілізаційними чинниками. 
Дослідниця слушно підсумовує, що ландшафт – своєрідне 
«життєве сере довище» етносу, важливий фактор 
утвердження в просторі, який формує символічні образи-
уявлення про групу, котра замешкує цей простір. Важливою 
складовою сільського ландшафту Литви є присадибні 
квітники як частина природного культурного комплексу, 
яка, на думку Л. Мартіненайте, мала безпосередню 
пов’язаність із литовською етнічною самобутністю й 
ідентичністю. Опираючись на сучасні литовські концепції 
ландшафту, дослідниця увиразнює його роль в 
етноідентифікаційних та етнотворчих процесах.

У сучасному глобалізованому світі вияви традиційної 
культури набувають трансформованих форм і сенсів, 
змінюються функції етнокультури, яка дедалі більше 
втрачає побутово-профанні якості та набуває сакрально-
символічного характеру й ознак. Проте і за сучасних 
умов, незважаючи на руйнацію патріархального 
селянського способу життя, у литовському соціумі 
продовжує домінувати бережливе ставлення до 
національної традиційності, фольклору та міфології, а 
етнічні компоненти культури сприймаються як основа 
формування національного ідентитету. Природні зміни 
пріоритетів у культурній сфері, спричинені 
євроінтеграційними викликами та процесами 
вестернізації на початку ХХІ ст., розглядаються 
частиною інтелігенції країни як втрата національної 
самобутності, що веде до загибелі цілої нації. 

Подібні апокаліптичні дискурси (узасаднені на 
традиціоналістських концепціях національної культури й 
національного ідентитету, що моделюються винятково на 
основі етнічного змісту) однак мають своїх опонентів, у 
тому числі й серед наукової еліти. На думку останніх, за 
нових геополітичних умов не можна редукувати 
національний ідентитет до ототожнення особистості чи 
спільноти лише з власне етнічною культурою. Нині 
актуалізується потреба реінтерпретації національної 
символіки, переосмислення етнічних культурних символів 
та історичної минувшини з позицій їх модернізації, 
відповідності їх смислів запитам сучасного світу. 

Кілька матеріалів, репрезентованих у часопису, 
розкривають окремі з окреслених проблем ставлення 
до етнічних цінностей і етнокультури в литовському 
суспільстві та їх наукове осмислення й інтерпретацію.

Звісно, у сучасному інформаційному суспільстві 
докорінних змін зазнала не лише етнокультура – 
принципово новими стали й шляхи трансляції 
етнокультурних знань, у системі яких помітне місце 
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посіли електронні засоби масової інформації, інтернет-
мережі тощо. Проблема ролі, місця та шляхів трансмісії 
етнокультури за сучасних умов також знайшла своє 
висвітлення на литовському матеріалі – у 
репрезентованому часопису подано розвідку про зміст і 
форми подачі та інтерпретації литовського весільного 
обряду в Інтернеті. Її автор – Ірма Шидішкене – аналізує 
якість і наукову інформативність розміщених в Інтернеті 
дописів про весілля, оцінює їх сприйняття користувачами 
та реальні запити й уподобання останніх. Дослідниця 
справедливо вказує на домінування штучних 
маскультурних, сурогатних взірців і вигаданих 
нововведень, що видаються упорядниками порталів як 
елементи національної традиції; акцентує ситуативно-
прагматичний, прикладний характер запитів 
користувачів щодо традиційних аспектів весільної 
обрядовості, їх зацікавленість суто зовнішніми 
атрактивними її проявами. Ідеться про незадовільний 
науковий рівень інтернет-матеріалів, про актуалізацію 
малоестетичних, маргінальних виявів обряду, нехтування 
його значимими суспільно-виховними контекстами 
тощо. Зауважимо, що подібних висновків дійшли й 
українські дослідники аналогічної проб лематики, яка є 
складовою загальнішої теми: «Етнокультура в сучасному 
культурно-інформаційному просторі».

Визначальною особливістю литовського культурно-
національного відродження в ХІХ ст., подібно як і в Україні, 
було опертя його не на інституційну, не на шляхетську, а на 
етнічну культуру та уснопоетичну творчість народу 
зокрема. На межі ХІХ–ХХ ст. дієвими засобами 
пробудження етносвідомості й розвитку етнокультурного 
ідентитету литовців стали фестивалі аматорських хорів і 
Свята пісні. З’ясуванню ролі цих форм колективної 
творчості й самовираження в етнооб’єднавчих і 
націоконсолідаційних процесах як у минулому, так і за 
часів незалежності присвячена стаття Аушри Забелене – 
дослідниці етнокультурного розвитку та національної 
ідентифікації. У розвідці в історичній ретроспективі 
простежується значення фольклорної культури, зокрема 
пісенно-танцювальної творчості, у збереженні і зміцненні 
національної самосвідомості та ідентитету литовців, 
спадкоємності поколінь і тяглості етнічних традицій.

У рамках культурантропологічних студій та актуалізації 
кроскультурних досліджень у Литві набувають нових 
інтерпретацій артефакти традиційної культури, зокрема, 
із царини народної календарної обрядовості, релігійності 
та звичаєвості. Саме на основі порівняльно-історичного 
методу вивчення календарної обрядовості, господарської 

діяльності та традиційного харчування литовців Регіна 
Мікштайте-Чичюркене розглядає ритуал «закликання 
зими» литовськими пастухами і висуває гіпотезу про його 
запозичення від переселенців – татар, які традиційно 
займалися тваринництвом і володіли магічними 
навичками «управління атмосферою». Порівнюючи 
подібні обрядодії місцевої людності (пастухів) та татар-
мусульман із сусідніх населених пунктів, дослідниця 
дійшла висновку про наявність прямих аналогій у формі, 
змісті та структурі ритуалу, практикованого 
мусульманською і християнською людністю краю, а отже, 
про взаємовпливи культурних формовиявів, 
детерміновані життєво-виробничими потребами та 
природно-кліматичними умовами.

Гендерні студії, вивчення соціальних і культурних 
аспектів функціонування статі, що  посіли помітне місце 
в сучасному доробку світової гуманітаристики, також 
знаходять належну увагу науковців Литви. Репрезентоване 
видання вміщує розвідку Жильвітіса Шакніса (відомого 
дослідника проблем міжетнічної та міжконфесійної 
толерантності, антропології віку, литовських 
національних груп Латвії, Польщі та Білорусі) про 
календарно-обрядову культуру (у якій науковець 
розкриває традиційну для литовців відмінність жіночого 
та чоловічого культурного простору на прикладі 
календарної обрядовості річного циклу) та залучення до 
неї різновікових та різностатевих груп молоді. Участь і 
різна активність молоді в календарних обрядодіях, за 
висновками дослідника, була детермінована ритмікою 
сезонних робіт і перспективою шлюбних сезонів, 
моделювала впродовж року взаємовідносини між 
хлопцями й дівчатами, розподіл господарських обов’язків, 
сприяючи соціалізації та енкультурації молоді.

Етнокультурна і політична історія литовців є 
повчальна й цікава для української етнічної спільноти 
як яскравий приклад народу, що зміг репродукувати 
енергію збереження своєї тотожності, культури та мови, 
повноцінне виконання якою соціокомунікативних 
функцій на загальнонаціональному рівні видавалося 
неможливим ще на початку ХІХ ст., а вже в кінці того ж 
століття вона перетворилася на мову освіти й базовий 
фактор формування ідентитету та культурної 
спадкоємності нації, що невпинно торує шлях у 
прийдешнє, чітко маркуючи віхи минулого й позначуючи 
контури нових викликів і перспектив. 

Сподіваємося, що репрезентовані в часопису 
розвідки викличуть зацікавлення не лише науковців-
гуманітаріїв, але й ширшого кола українства.
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Упродовж останнього часу в Європі приділяють 
посилену увагу до історії етнології, яка зумовлена праг-
ненням віднайти і сформулювати нові значення понять 
«етнічність», «національна ідентичність», «автентич-
ність національної спадщини» [14, p. 261–262]. Історія 
етнології стала об’єктом досить ґрунтовних досліджень 
і в Литві.

Публікації в періодичних виданнях – показник роз-
витку науки. Спеціалізовані періодичні видання, при-
свячені конкретній науці, висвітлюють етапи її форму-
вання й інституціоналізації. Публікація в такому видан-
ні в багатьох випадках швидше віднаходить свого 
читача, наукове дослідження легше помітити дослідни-
кам з інших держав.

Розуміння етнології в різних європейських країнах 
не є тотожним. Її можуть сприймати як дослідження 
культури та повсякдення (етнологія Європи) або вва-
жати синонімом соціокультурної антропології [4, 
p. 218–219]. Зміна меж науки помітна і в часовому 
розумінні. У міжвоєнній Литві в значенні «етнологія» 
вживали поняття «народознавство» (tautotyra), яке 
охоп лювало сферу не тільки етнології (у сучасному 
розумінні), але й фольклористики 1. На литовську етно-
логію мали вплив дослідження Volkskunde, до яких 
методологічно близькі праці Й. Баліса. Ці праці заклали 
підвалини і для вивчення фольклору в Литві. Дослідники 
прагнули фіксувати й популяризувати мудрість, мента-
літет, звичаї – унікальну культуру звичайних сільських 
людей [22, p. 65]. Відтак іноді досить важко назвати 
конкретного дослідника того часу представником пев-
ної народознавчої науки.

У радянський період фольклористика й етнологія 
були розділені: фольклористику вважали складовою 
літературознавства, а етнологію – історії (під назвою 
«етнографія»). З 1996 року знову повернулися до понят-
тя «етнологія». Останнім часом етнологія (07Н) існує 
як окрема наука, як і історія (05Р), що має своє місце в 
класифікаційній системі гуманітарних наук. 
Фольклористика не становить окремої галузі науки, а 
дисертації захищають як філологічні (04Н) або етноло-
гічні (07Н).

Наука як явище нелегко піддається визначенню. Його 
складність зумовлена тим, що науку можна розглядати з 
різних позицій: як інституцію, спосіб пізнання, засіб 
нагромадження знань, фактор розвитку виробництва, а 
також чинник, який формує погляд на людину і світ [9, 
p. 23]. Якщо сприймати науку як спосіб накопичення 
знань, то нерідко виникає проблема розмежування нау-
кових галузей, особливо якщо порівнювати наукові 
результати початку ХХ ст. і нашого часу. Науковою публі-
кацією вважатимемо не тільки аналітичні статті великого 
обсягу, але й статтю, що узагальнює повсякденне життя 
локальної місцевості, що ґрунтується на особистому 
досвіді кількох респондентів. Іноді дослідження, здійснені 
аматорами, або узагальнення, зроблені методом спосте-
реження, можуть долучитися до розвитку науки, що фор-
мується. Наприклад, за твердженням антрополога 
Дж. Кліффорда, Західний світ тільки від середини четвер-
того десятиліття ХХ ст. у міжнародному масштабі може 
вести мову про вироблення єдиного погляду на те, що 
етнографічні дослідження, якщо це можливо, мають 
ґрунтуватися на комплексних описах культури, здійсне-
них кваліфікованими науковцями [2, p. 44].

Формування литовської етнологічної науки хроноло-
гічно можна визначити по-різному. Наприклад, за твер-
дженням А. Чяпайтене, витоків етнографії, етнології та 
антропології слід шукати у XVIII ст., в ідеях Просвітництва, 
що прийшли з Європи і були по-своєму переоцінені [3, 
p. 232]. На думку І.-Р. Мяркене, джерела системних етно-
графічних польових досліджень сягають середини ХІХ ст., 
коли важливість фіксації культурних фактів для етногра-
фії була усвідомлена позитивно – наука потребує чіткого 
емпіричного обґрунтування [16, p. 18]. П. Дундулене 
пов’язувала цей період із часом формування науки. На 
думку дослідниці, етнографічна наука в Литві сформува-
лася приблизно в середині ХІХ ст., а етнографія як само-
стійна дисципліна суспільних наук – тільки в радянський 
час [6, p. 5, 7]. В. Чюбрінскас стверджував, що етнологію 
міжвоєнного періоду вже можна було б назвати наукою, 
проте вона навіть і в радянський час ще не стала само-
стійною дисципліною [5]. З плином часу змінювалося й 
розуміння науки. Наприклад, у виданні «Lietuvių tauta» 
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(«Литовська нація»), опублікованому Товариством 
«Lietuvių mokslo draugijos» («Громада литовської науки») у 
1907–1935 роках (світ побачило п’ять томів, 
ред. Й. Басанавічюс), більшість невеликих за обсягом 
статей про окремі етнографічні явища сьогодення можна 
було б оцінити як краєзнавчі. Публікації охопили тільки 
деякі галузі народної культури, тому аналіз етнологічної 
періодики почнемо з міжвоєнного періоду, коли коло 
досліджуваних тем було розширене. Окреслимо три осно-
вні періоди формування науки: міжвоєнний період, 
радянські часи і період після 1990 року 2.

Етнологія міжвоєнного часу
За твердженням О. Лофгрена, який досліджував істо-

рію етнології Швеції, у цій країні етнологія виникла як 
суто національна наука, завданням якої був пошук, зби-
рання, аналіз і презентація національної культури наро-
ду [13, p. 119]. Подібні процеси відбувалися і в Литві. Усі 
дослідники погоджуються, що важливу роль у розвитку 
етнологічної науки відіграв журнал «Gimtasai kraštas» 
(«Рідний край»), який видавало в 1934–1943 роках 
Шяуляйське краєзнавче товариство. У цьому виданні 
переважно публікували статті, що висвітлювали регіо-
нальні культурні особливості й узагальнювали життєвий 
досвід кількох респондентів. Якість статей змінювалася 
поступово, і якщо в перших номерах цього журналу пода-
вали переважно матеріал, зібраний під час експедицій, то 
в пізніших номерах з’явилися також статті узагальню-
вального характеру [18, p. 35–37]. Ці публікації були 
особ ливо важливими після Другої світової війни, тому що 
в міжвоєнний час світ побачило лише декілька етнологіч-
них монографій. За весь час існування журналу вийшов 
31 номер (17 книжок). На думку В. Мілюcа, 222, з опублі-
кованих у журналі 448-ми, розвідки можна вважати етно-
логічними, 28 – фольклористичними, окрім того, частина 
з них має міждисциплінарний характер. У той час фольк-
лористика й етнологія були тісно пов’язані між собою. 
Наприклад, праці одного з найвідоміших народознавців – 
Й. Балдаускаса, опубліковані в цьому виданні, належать і 
до етнологічних, і до фольклористичних досліджень, а 
студії Й. Баліса – тільки до фольклористичних. Доробок 
останнього базується не на етнографічних польових 
дослідженнях, а на аналізі фольклорних текстів 3.

Шяуляйське краєзнавче товариство в 1930–1933 роках 
видавало «Šiaulių metraštis» («Шяуляйський літопис»), у 
якому публікували й етнографічні матеріали 
(ред. П. Бугайлішкіс). Чимало етнографічних описів умі-
щено і в газетах та журналах міжвоєнного періоду, які 
охоплювали широке коло читачів, де проаналізовані 
родинні, календарні, громадські звичаї, народне мисте-
цтво та інші культурні явища. Ці матеріали стали важли-
вими для подальших досліджень.

Етнологічні студії більшого обсягу в міжвоєнний час 
публікували видання наукових інституцій. Етнологія як 
окрема наука в окупованому Польщею Вільнюському краї 
оформилася 1924 року, коли в Університеті Стефана 
Баторія (м. Вільнюс) заснували Інститут етнології [5, 
p. 100]. У незалежній Литві тільки 1934 року в Університеті 
Вітаутаса Великого (м. Каунас) відкрили кафедру етніки. 

Р. Апанавічюс, який порівнював етнологічні студії у вище-
названих закладах, зауважив, що в першому пріоритетни-
ми були етнологічні студії, а в другому – фольклорні дис-
ципліни [1, p. 162]. У Каунаському університеті на факуль-
теті гуманітарних наук упродовж 1930–1940 років видали 
академічний журнал «Darbai ir dienos» («Праці і дні») (за 
ред. проф. В. Креве-Міцкявічюса). Загалом опублікували 
дев’ять томів. Як стверджує Л. Гудайтіс, журнал містив 
дослідження з літератури, етнології та фольклористики [8, 
p. 3], до етнології, однак, можна віднести тільки одну вели-
ку (понад 100 сторінок) і цінну з наукового погляду розвід-
ку Ю. Бальджюса «Vogtinės vestuvės» («Крадене весілля»), 
яка побачила світ 1940 року. Дещо раніше (1935) праця, 
подібного обсягу, цього самого автора «Pirktinės vestuvės» 
(«Куплене весілля») побачила світ у виданні «Mūsų tautosa-
ka» («Наш фольклор»). Здавалося б парадоксальним, що в 
присвяченому фольклористичній науці виданні (у 1930–
1935 рр. вийшло десять томів) етнологічних праць було 
більше. У ньому публікували також статті про весілля, 
хрестини, обряди жнив з окремих етнографічних регіонів; 
уміщено важливий для етнологічної науки нарис 
М. Каткуса «Balanos gadynė» («Скіпкові часи») [11]. Чимало 
етнологічних матеріалів опубліковано у виданні Архіву 
литовського фольк лору «Tautosakos darbai» («Праці фольк-
лору») (за ред. Й. Баліса; упродовж 1935–1940 рр. вийшло 
сім томів), зокрема, про хрестини, весілля, толоки, велико-
дні та троїцькі обряди. Ці дослідження, у яких систематизо-
вано етнографічні матеріали литовського регіону, як пра-
вило, мають узагальнювальний характер. Частина з них 
має великий обсяг, проте вони ближчі до краєзнавчих 
розвідок журналу «Gimtasai kraštas».

Узагальнюючи етнологічні публікації окресленого 
періоду, що побачили світ у наукових і краєзнавчих пері-
одичних виданнях, можна стверджувати, що в Литві 
міжвоєнного періоду етнологічна наука тільки формува-
лася. Хоча, як уважає В. Чюбрінскас, методична різно-
манітність і виникнення полеміки (є лише один зразок 
такої полеміки між Й. Балісом і Ю. Балдаускасом) уже 
тоді засвідчили про формування наукової дисципліни. 
Утім, на нашу думку, цей висновок є передчасним. 
Обидва науковці приділяли увагу аналізу фольклору, а 
не етнографії, і нині їх уважають представниками і етно-
логії, і фольклористики. Проте їхня діяльність мала 
чимале значення для формування етнології.

Етнологія радянського періоду
Незважаючи на старання радянської ідеології нада-

ти етнографії напряму історичного матеріалізму, навіть 
радянські етнологи визначали етнологію як науку з 
дуже широкими і невстановленими межами, з приводу 
чого велися дискусії [24, c. 34]. Проте умов для розви-
тку цієї науки не було. У 1941 році закрито заснований 
1939 року в Каунасі Інститут літуаністики ім. Антанаса 
Сметони, який ще й не встиг розвинути широкої науко-
вої діяльності. Утворений 1941 року, Інститут етнології 
АН Лит. РСР (який становили відділи етнології і фольк-
лору) діяв лише кілька років. За словами Р. Апанавічюса, 
1939 року, після переведення Університету Вітаутаса 
Великого до Вільнюса, тут було засновано фольклорис-

Раса Паукштіте-Шакнене. Періодика литовської етнології в перспективі  
розвитку науки
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тичну школу. У повоєнні часи, стараннями дипломант-
ки Університету Стефана Баторія П. Дундулене, 
Вільнюський університет перейняв етнологічну тради-
цію цього університету [1, p. 162]. У радянський час 
кафедра етнології у Вільнюському університеті існува-
ла тільки в 1945–1947 роках (у 1947–1949 рр. – реорга-
нізована в кафедру музеєзнавства, у 1949–1966 рр. – у 
кафедру археології і етнографії, згодом – у кафедру 
історії Лит. РСР, з 1991 р. – у кафедру теорії історії та 
історії культури). Традиція школи націєзнавства 
Каунаського університету мала продовження за кордо-
ном: у США Й. Баліс видавав серію «Lietuvių tautosakos 
lobyno» («Скарбниця литовського фольклору»). 
Опубліковані в 1951–1989 роках одинадцять томів 
мали неабияке значення для досліджень народної магії, 
народної медицини, календарних, аграрних і родинних 
звичаїв як у світі, так і в тогочасній Литві [19, p. 34–35].

Найпотужніші сили етнологів (до 1952 р. також і 
фольклористів) були зосереджені в Інституті історії 
АН Лит. РСР. З 1952 року тут діяв сектор археології та 
етнографії, а з 1962-го – відділ етнографії. Зусиллями 
етнологів цієї інституції 1964 року опубліковано перше 
академічне видання узагальнювального характеру 
«Lietuvos etnografijos bruožai» («Риси литовської етно-
графії»). Однак окремого продовжуваного видання, де 
б виходили етнологічні праці, ще не існувало. У радян-
ський час, коли не залишилося самостійних етнологіч-
них інституцій, не було й журналу, який висвітлював 
би етнологічні дослідження. Цю проблему розв’язували 
в кілька способів. П. Дундулене, яка викладала у 
Вільнюському університеті, свої статті і значні студії 
публікувала в Наукових Записках Вільнюського універ-
ситету, з 1958 року – у журналі праць вищих наукових 
закладів Лит. РСР «Istorija» («Історія»). Праці етнолога 
до 1979 року друкували майже в кожному номері, а 
опублікована 1963 року в п’ятому томі «Istorija» моно-
графія «Землеробство в Литві» за своїм обсягом є най-
більшим етнологічним дослідженням, яке коли-небуть 
містило періодичне видання [7].

Етнологи Інституту історії Литви проблему публіка-
ції свого наукового доробку розв’язували в дещо подіб-
ний спосіб. У 1957 році сформовано періодичне видан-
ня АН «Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos 
Mokslų akademijos darbai» (serija A) («Праці Академії 
наук Литовської Радянської Соціалістичної Республіки») 
(серія А). У цій серії вийшли важливі для етнологічної 
науки праці. Наприклад, у 1965–1966 роках у шести 
номерах цього журналу надруковано дисертацію 
Р. Мяркене «Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato 
darbininkų buitis ir kultūra 1925–1965 metais» («Побут і 
культура працівників паперового комбінату 
м. Грігішкеса в 1925–1965 рр.»). Дослідження етнологів 
Інституту історії вміщені також у «Lietuvos istorijos 
metraštyje» («Літопис історії Литви»), що його видавала 
ця інституція з 1971 року. Хоча набагато важливішим 
для етнологічної науки було видання Інституту історії 
АН «Iš Lietuvių kultūros istorijos» («З історії литовської 
культури»), яке почало виходити з 1958 року (до 1964 р. 
побачили світ чотири томи). Це було продовжуване 

видання, присвячене дослідженням культури литов-
ського народу, де важливе місце відводили етнологіч-
ній тематиці. Пізніше в книгах цієї серії виходили студії 
та монографії. До 1989 року опублікували десять книг, 
сім з яких присвячені етнології.

В Інституті історії Литви протягом 1970–1974 років 
існувало видання «Archeologiniai ir etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje» («Археологічні та етнографічні 
дослідження в Литві»). Це серія книжок, які етнографи 
з археологами видавали що два роки. Світ побачило 
три книжки, у яких уміщено невеликі за обсягом стат-
ті, що мали посилання й короткі анотації російською 
мовою (деякі з картами й рисунками). Хоча видання 
було присвячено двом наукам, проте вже в першому 
номері зазначені окремі редактори з етнографії 
(А. Даніляускас) і археології (А. Таутавічюс). З 1975 року 
засновано окреме (тільки для етнографів) видання 
«Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje» («Етнографічні 
дослідження в Литві») (відп. ред.: В. Моркунас, 
В. Мілюс, Р. Мяркене). У 1975–1994 роках вийшло сім 
книжок 4, а 1996 року, після зміни назви відділу з етно-
графії на відділ з етнології, змінили також і назву 
видання. У 1999 році видано працю «Etnologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1992, 1993 ir 1995 metais» 
(«Етнологічні дослідження в Литві у 1992, 1993 і 
1995 рр.») (голова редкол. І.-Р. Мяркене). Це була 
остання книжка серії. Незважаючи на обмеження в 
радянський час та структуру того чи іншого видання, у 
них оперативно подавали найновіші наукові дослі-
дження. Утім, слід визнати, що в той період незначна 
кількість учених, зосереджених в Інституті історії, 
Вільнюському університеті, Педагогічному інституті, 
музеях та інших інституціях, не могли охопити своїми 
студіями всі галузі традиційної культури.

Важливе місце займали локальні дослідження, які здій-
снювали професійні вчені й крає знавці. Праці, присвяче-
ні етнології, публікували в заснованому 1963 року журна-
лі «Kraštotyra» («Краєзнавство») (до 1991 р. вийшло 25 
номерів). Проте з 1978 року в цьому виданні частка етно-
логічних статей поступово зменшувалася. Товариство 
пам’яток і краєзнавства Лит. РСР підтримувало також 
інші продовжувані часописи. У 1969 і 1974 роках побачи-
ла світ праця «Liaudies kūryba» («Народна творчість»), у 
якій уміщені й етнографічні статті (після 1991 р. вийшло 
ще три томи). У цих виданнях, як і в журналі «Gimtasai 
kraštas», свої дослідження публікували не тільки крає-
знавці, але й етнологи. На нашу думку, ці праці виконува-
ли і наукову, і соціальну місію: прагнули підтримати 
литовську етнічну ідентичність в умовах радянського 
часу, водночас закликали громадськість цікавитися 
народною культурою краю і плекати її.

Отже, суспільно-наукові процеси, а також кількість 
виданих значимих наукових публікацій дозволяють з 
80-х років ХХ ст. називати етнологію наукою.

Сучасна етнологія
Можна стверджувати, що в радянський час сфор-

мувалося нове покоління етнологів, які прагнули 
працювати для незалежної Литви. За твердженням 
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І.-Р. Мяркене, до 1991 року було написано низку син-
тетичних і аналітичних праць з багатьох питань 
етнології, нові ж дослідження за своєю суттю були 
природним продовженням попередніх студій розви-
тку етнічної культури в Литві [15, p. 105], а «в 
90-х роках ХХ ст., унаслідок звуження поняття “етно-
графія”, чимала частина наукових інституцій Східної 
і Центральної Європи, які традиційно вважали етно-
графічними, змінили свої назви на етнологічні, при-
стосовуючись до нових вимог» [16, p. 18]. 
Розширилася і мережа університетів Литви. Окрім 
заснованих у Вільнюському педагогічному універси-
теті кафедри праісторії балтів і у Вільнюському уні-
верситеті Стефана Баторія кафедри теорії історії і 
культури, 1991 року в Клайпедському університеті 
утворили кафедру балтійського мовознавства й етно-
логії. Етнологію викладають також і в Шяуляйському 
університеті. Проте чи не найбільша група етнологів 
згуртувалася на заснованій 1993 року кафедрі етно-
логії і фольклористики в Університеті Вітаутаса 
Великого. Того самого року при Інституті історії 
Литви й Університеті Вітаутаса Великого відкрили 
об’єднану докторантуру з етнології. Найбільше етно-
логів зосереджено в Інституті історії Литви, а число 
етнологів, які працюють у всіх наукових і освітніх 
інституціях, у часи незалежності подвоїлося. За цей 
період помітно виросла кількість етнологічних публі-
кацій, а також періодичних та продовжуваних друко-
ваних видань. Етнологічні студії виходять не тільки в 
збірнику «Lituanistica» («Літуаністика»), який вида-
ють замість «Lietuvos Tarybinės Socialistinės Respublikos 
Mokslų akademijos darbų» (serija A), але і в «Mūsų 
kraštas» («Наш край») (колишній «Kraštotyros»). 
У 1994 році з Вільнюського університету до 
Вільнюського педагогічного університету переведе-
но редакцію журналу «Istorija», 1993-го з Рима до 
Вільнюса – «Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimo darbai» («Праці з’їзду Литовської като-
лицької академії наук»), а 1994 року – «Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis» («Літопис 
Литовської католицької академії наук»). 
Відновлювали не тільки довоєнні періодичні видан-
ня «Darbai ir dienos», «Soter» («Сотер»), «Mūsų praeitis» 
(«Наше минуле»), «Gimtasai kraštas», але й засновува-
ли нові.

У 1996 році в Інституті історії Литви розпочато 
видання першої продовжуваної серії студій і моногра-
фій «Lietuvos etnologija» («Литовська етнологія») (голо-
ва редкол. І.-Р. Мяркене), присвяченої виключно етно-
логічній науці. У серії до 2002 року вийшло дев’ять 
книжок, де розглянуто обряди молодіжних ініціацій, 
історію національного одягу, етнічні процеси, кален-
дарні та сімейні обряди, господарські заняття тощо. 
У 2001 році поновили розвиток і міждисциплінарних 
зв’язків. Замість зазначеного видання започаткували 
вихід наукового журналу «Lietuvos etnologija. Socialinės 
antropologijos ir etnologijos studijos» («Литовська етно-
логія. Студії із соціальної антропології та етнології») 
(гол. ред. В. Чюбрінскас). Вибір назви для журналу 

пов’язаний із прагненням наблизити дві науки, які 
доповнюють одна одну і є близькі за методами дослі-
джень. Нині вийшло десять номерів цього видання, у 
яких опубліковані наукові статті, доповіді на конфе-
ренціях, рецензії та огляди з етнології Литви й країн 
Центральної і Східної Європи. На шпальтах часопису 
намагаються висвітлювати актуальні наукові питання, 
заохочують до теоретичних, а також методичних дис-
кусій. Тексти публікують литовською й англійською 
мовами. Журнал надає можливість друкувати свої 
праці не тільки етнологам Литви, але й науковцям з 
інших країн. За словами В. Кашуби, європейській етно-
логії давно бракувало зв’язків із соціальними наука-
ми [10, p. 14], тому започаткування «Lietuvių 
etnologijos...» можна вважати закінченням цього етапу.

Оперативно оприлюднювати найновіші наукові 
статті допомагають також видання інших інституцій. 
Так, Центр литовської народної культури 1988 року 
почав випускати журнал «Liaudies kultūra» («Народна 
культура») (ред. Д. Растянене), який чимало уваги 
приділяє не тільки методиці організації культурних 
заходів, але й публікаціям культурного спадку. З поси-
ленням вимог до наукових статей, з 1998 року сфор-
мовано відділ, що відповідає за рівень наукових 
праць 5. Журнал, у якому вміщено чи не найбільшу 
кількість етнологічних розвідок, а також перше в кра-
їні етнологічне видання «Lietuvos etnologija», що вихо-
дить шість разів на рік, сприяють публікації найнові-
ших наукових досліджень.

Ідею щодо створення відділу наукових праць часопису 
«Liaudies kultūra» перейняли також інші видання. Серед 
них – журнал історії та культури «Žiemgala» («Жемгала»), 
на шпальтах якого висвітлюють культуру Північної Литви 
(виходить з 1998 р.), а також видавництво «Versmės» 
(«Вярсме»), що започаткувало серію «Lietuvos valsčiai» 
(«Литовські волості») 6  (з 1998 р.).

У 1991 році Литовський національний музей засну-
вав видання «Etnografija» («Етнографія») (вийшло 
шістнадцять книжок). У ньому публікують наукові 
статті, презентують музейні колекції, вичерпно пода-
ють актуальні питання наукового життя. Інститут 
культури і мистецтва Литви (нині – Інститут культури, 
філософії і мистецтва) 1992 року розпочав випуск 
серії «Senovės baltų kultūra» («Культура старовинних 
балтів»), присвяченої дослідженням духовної культу-
ри балтів, де чимало статтей і з етнології. З 2006 року 
започатковане етнологічне видання Університету 
Вітаутаса Великого «Humanitariniai mokslai naujojoje 
Europoje» («Гуманітарні науки в новій Європі») 
(відп. ред. Р. Апанавічюс). Етнологи публікують свої 
праці в збірнику Клайпедського університету «Acta 
Historica Universitatis Klaipedensis» («Історичні відо-
мості Клайпедського університету»). Видавництво 
«Žiemgala» 2007 року уклало серію студій і монографій 
«Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas» («Культурна спад-
щина Північної Литви») (вийшли томи, присвячені 
звичаям та етнічній культурі). У 2009 році відновлено 
роботу журналу «Gimtasai kraštas».

Раса Паукштіте-Шакнене. Періодика литовської етнології в перспективі  
розвитку науки
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18 З історії і теорії литовської етнології. Історіографічні студії. Предметна сфера та 
понятійний апарат сучасної науки

Характеризуючи розвиток литовської етнології 
наприкінці ХХ ст., простежуються два напрями в 
присвяченій їй періодиці: 1) формування продовжу-
ваних видань, які порушують лише етнологічні про-
блеми («Lietuvos etnologija», «Etnografija»), 2) віднов-
лення старих або створення нових періодичних і 
продовжуваних видань, присвячених кільком гумані-
тарним наукам. На початку ХХІ ст. виникли більш 
сприятливі умови для оперативнішого публікування 
наукових праць, тісніших міждисциплінарних 
зв’язків між представниками гуманітарної та соці-

альної наукових сфер. Важливо також відмітити 
толерантність і виваженість поглядів на праці нау-
ковців різних етнологічних шкіл Литви (які виявля-
ються в різних зв’язках з фольклористикою, історією 
і соціокультурною антропологією).

Маємо визнати, що в Литві так і не сформувалася 
самостійна етнологічна інституція, яка мала б абсо-
лютну автономію. Проте етнологію можемо вважати 
такою наукою, що підтримує існуючі та формує нові 
традиції, оперативно публікує найновіші дослідження 
в періодичних і продовжуваних виданнях.

1.  Apanavičius  R. Etnologijos studijos 
Lietuvoje 1927–2005 metais // Lietuvos 
etnologija. Socialinės antropologijos ir 
etnologijos studijos. – 2009. – Nr 9 (18). – 
P. 139–164. 

2.  Clifford  J. Kultūros problema. XX am- 
žiaus etnografija, literatūra ir menas. – 
Vilnius, 2006.

3. Čepaitienė A. Antropologinis biotechno-
logijos tyrimas ir teorinės paradigmos ieš-
kojimas Lietuvoje // Socialinė antropolo-
gija, etnologija ir biotechnologija. – 
Vilnius, 2010. – P. 221–246.

4. Čiubrinskas  V. Socialinės ir kultūrinės 
antropologijos teorijos. – Kaunas, 2007.

5. Čiubrinskas  V. Sovietmečio iššūkiai 
Lietuvos etnologijai: disciplina, ideologija 
ir patriotizmas //  Lietuvos etnologija. 
Socialinės antropologijos ir etnologijos 
studijos. – 2001. – Nr 1 (10). – P. 99–117.

6. Dundulienė  P. Etnografijos mokslas 
Vilniaus universitete. – Vilnius, 1978.

7. Dundulienė  P. Žemdirbystė Lietuvoje 
(nuo seniausių laikų iki 1917 metų) // 
Istorija. – 1963. – T. 5. – P. 1–275.

8. Gudaitis L. Darbai ir dienos 1930–1999. 
T. 1–20. Sisteminė rodyklė. – Vilnius, 1999. 

9. Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodolo-
gija ir metodai (edukologija ir kiti sociali-

niai mokslai). – Vilnius, 2007.

10. Kaschuba W. Dabarties istorizavimas? 
Praeities konstravimas ir dekonstravi-
mas // Lietuvos etnologija. Socialinės 
antropologijos ir etnologijos studijos. – 
2003. – Nr 3 (12). – P. 11–32. 

11. Katkus M. Balanos gadynė: Vaizdai iš 
mūsų netolimos praeities // Mūsų tautosa-
ka. – 1934. – T. 4. – P. 13–186.

12. Lietuvių etnografijos bruožai. – 
Vilnius, 1964.

13. Löfgren  O. When is Small Beautifull? 
The Transformations of Sweedish 
Ethnology // Everyday Culture in Europe 
(Progress in European Ethnology) / 
eds. M. N. Craith, U. Kockel, R. Johler. – 
Hampshire; Burlington, 2008. – P. 119–
132.

14. Margry P. J., Roodenburg H. A History 
of Dutch Ethnology in 10½ Pages // 
Reframing Dutch Culture. Between 
Otherness and Authenticity / 
eds. P. J. Margry, H. Roodenburg. – 
Hampshire; Burlington, 2007. – P. 261–
271.

15.  Merkienė  I.  R. Lietuvos etnologija: 
Problemos ir perspektyvos // Lituanistika: 
tradicijos, dabartis, perspektyvos. – 
Vilnius, 1999. – P. 105–110.

16. Merkienė  I.  R. Šiokiadienių ir šventa-
dienių etnografija. Etnografinių pagrindų 
rinkimo pagrindai. – Vilnius, 2007.

17.  Milius  V.  «Gimtojo krašto» (1934–
1943) bibliografija. – Vilnius, 1996.

18. Milius  V. Etnografinių tyrinėjimų 
apžvalga // Lietuvos etnografijos 
bruožai. – Vilnius, 1963. – P. 15–47. 

19. Milius V. Lietuvių etninės kultūros tyri-
nėjimai XX a. antrojoje pusėje: išeivių dar-
bai // Lietuvos etnologija. Socialinės 
antropologijos ir etnologijos studijos. – 
2001. – Nr 1 (10). – P. 30–40.

20. Liaudies kultūra. 1988–2003. 
Bibliografinė rodyklė /  sud. ir ats. 
red. D. Rastenienė. – Vilnius, 2004. 

21.  Sauka  L.,  Stundžienė  B. Tautosakos 
mokslas // Lietuvos humanitarinių ir 
socia linių mokslų plėtros problemos. – 
Vilnius, 2004. – P. 134–149.

22. Savoniakaitė  V. Apie Lietuvos etnolo-
gijos istoriją // Lituanistica. – 2008. – 
Nr 3 (75). – P. 51–58.

23.  Šaknys  Ž. Etnologija // Lietuvos 
humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros 
problemos. – Vilnius, 2004. – P. 117–126.

24.  Тишков  В.  A. Реквием по этносу: 
исследования по социально-культурной 
антропологии. – M., 2003.

Література

1 Останнім часом у Литві етнологію 
розуміють як науку, яка досліджує 
способи суспільного проживання 
людей у минулому і в сучасності. 
Основні аспекти вивчення є 
значеннями соціальної, матеріальної 
та інтелектуальної культури. Їх вияв 
аналізують у часовому і / або 
територіальному контексті, 
концентруючи увагу на більших або 
менших соціальних структурах 
(локальна громада, село, місто, нація 
тощо) з віддаванням переваги аналізу 
досліджень різних соціальних груп 
(вікова, гендерна, професійна, 
релігійна, етнічна тощо). У статті 
поняття «етнологія» нами застосовано 
на основі цього визначення [23, p. 117]. 
Наука фольклористика, за визначенням 

Л. Сауки і Б. Стунджене, досліджує 
словесне мистецтво слова і є близькою 
до літературознавства, що вивчає 
писемне мистецтво слова [21, p. 134].
2 Розвиток етнології в 1920–
1939 роках, в окупованому Польщею 
Вільнюському краї, ми не 
аналізуватимемо, також докладно не 
йтиметься про периферійні галузі 
етнології (народне мистецтво, 
етномузикознавство).
3 Археології та історії в цьому журналі 
присвячено набагато менше статей 
(відповідно 29 і 24) [17].
4 Уже в перших двох книгах помітно 
збільшено обсяг статей, а прочитані на 
конференціях доповіді публікували як 
наукові студії. У 1981–1985 роках обсяг 

статей зменшили (оскільки в цьому 
виданні вміщували тези доповідей). Не 
в усіх статтях подані посилання, 
скасовані резюме російською мовою; з 
1990 року обсяг статей знову збільшили, 
з 1994 року статті резюмують лише 
англійською і німецькою мовами.
5 До 2003 року журнал опублікував 
1553 статті – наукові розвідки, рецензії. 
Більш як третина цих студій присвячена 
етнології [20].
6 Обидва видання чимало уваги 
приділяють локальним етнологічним 
дослідженням з різних напрямів народної 
культури. У 2009 році сформовано також 
серію цифрових наукових статей 
([Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.llt.lt).

Примітки

Переклад з литовської Аушряле Тараненко
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Донька краю Швенчьоніс, професор Пране 
Стукенайте-Дундулене (12.02.1910–27.02.1991) – одна 
з найвідоміших етнологів Литви, дослідниця земле-
робства і його знарядь, перший і тривалий час єдиний 
доктор етнографічних наук (тепер – габілітований 
доктор) у Литві, старанна й енергійна дослідниця не 
тільки цієї наукової галузі, але й культури литовського 
народу взагалі.

Дитинство, роки навчання, студії
П. Дундулене народилася 12 лютого 1910 року в 

с. Піліпай Швенчьоніського району (за влади Польщі 
перейменовано на с. Янковщизна) у небагатій селян-
ській родині Вінцаса й Емілії Стукенасів. Освітня 
стежка розпочалася в початковій школі с. Піліпай, а 
після її закриття поляками – відвідувала школу в сусід-
ньому селі.

Щоби заробити кошти на навчання в гімназії, під час 
літніх канікул П. Стукенайте виконувала різну роботу. 
Після закінчення семи класів у Швенчьонісі переїхала 
до Вільнюса.

Завершивши навчання в литовській гімназії 
(1935), вступила на природничий факультет до 
Вільнюського університету Стефана Баторія, оскіль-
ки литовців на гуманітарний факультет не прийма-
ли. Студіюючи дисципліну, вона з великим інтере-
сом відвідувала лекції відомого польського етноло-
га, професора К. Мошинського [7], який посприяв 
переведенню П. Стукенайте на гуманітарний 
факультет (1936), на спеціальність «етнологія та 
етнографія» (на той час – «етнографія та фолькло-
ристика»). К. Мошинський у своїй підопічній не 
розчарувався: 8 травня 1939 року вона захистила 
роботу магістра філософії «Marcinkonių apylinkės 
etnografinė monografija» («Етнографічна монографія 
села Марцинконіс»). Про канікули П. Стукенайте 
писала: «Коли я приїздила в рідне село, розпочина-
лися часті обшуки, дома шукали нелегальну літера-
туру, якої вони ніколи не знаходили» [12, р. 3].

Діяльність у Литовському науковому товаристві, 
Інституті етнології, Вільнюському університеті

Ще в студентські роки П. Стукенайте знаходила час 
для громадської роботи, а впродовж 1938–1940 років 
завідувала музеєм Литовського наукового товариства.

У 1940–1950 роках працювала в Інституті етнології 
АН Лит. РСР, пройшовши шлях від секретаря до молод-
шого наукового співробітника.

З 1 вересня 1944 року розпочала викладацьку діяль-
ність у Вільнюському університеті [9; 24; 32], обіймаю-
чи все вищі посади: старший викладач (1944–1956), 
виконувач обов’язки доцента (1956–1959), доцент 
(1959–1970), виконувач обов’язки професора (1970–
1971), з 1971 року – професор [1].

30 квітня 1947 року П. Стукенайте одружилася з 
Бронюсом Дундулісом (26.11.1909–01.09.2000), 
випуск ником історичного факультету Сорбони [42; 44; 
45; 47]. Отже, для наукових своїх студій вона мала 
міцну підтримку: спільний погляд на історію, любов до 
Батьківщини, пошана до людини. Такі погляди подруж-
жя прищепило і своїм донькам – Єві й Дайві.

Лекції. Упродовж майже 47 років педагогічної робо-
ти у Вільнюському університеті П. Стукенайте читала 
лекції із загальної етнографії, етнографії східних 
слов’ян, етнографії Прибалтики, джерелознавства 
етнографії, історії первісного суспільства, різні спец-
курси. Зауважимо, що курс литовської етнографії три-
валий час був відсутній у навчальних планах 
Університету. За мовчазною згодою керівництва 
факультету вона викладала етнографію Литви як само-
стійну дисципліну, ставши набагато пізніше засновни-
цею офіційного курсу литовської етнографії [50].

У 1966–1969 роках, під час весняного семестру, 
П. Дундулене читала курс основ етнографії у Віль-
нюському педагогічному інституті [1].

Щороку вела лекторії з етнографії Литви на 
Литовському радіо. Також чимало лекцій прочитала для 
громадськості в різних містах республіки, прищеплюю-
чи любов до краю, повагу до науки, роботи [69].

Пране Дундулене: увічнення пам’яті

aldona Vasiliauskienė. Pranė Dundulienė: Remembrance Perpetuation. The article enlightens a figure of the first doctor 
of ethnography (now – ethnology), habil. dr., Prof. Pranė Stukėnaitė-Dundulienė (12.02.1910–27.02.1991), her life and 
activities. The heed is paid to her scientific work which has a huge importance for the Lithuanian science, the realities of her 
good name’s perpetuation are discussed, as well as showed are the visions of bestowal of honours.

Keywords: Prof. Pranė Dundulienė, most famous Lithuanian ethnologist, ethnographical expeditions, forms of Pranė 
Dundulienė’s bestowal of honours and perpetuation: oral, written, figurative, artistic.

aldona Vasiliauskienė. Pranė Dundulienė: atminimo įamžinimas. Straipsnyje supažindinama su pirmosios etnografijos 
(dabar etnologijos) mokslų daktarės (dabar habil. dr.) Lietuvoje, žemdirbystės ir jos įrankių tyrinėtojos prof. Pranės Dundulienės 
(1910.02.12–1991.02.27) asmenybe: jos gyvenimu bei veikla. Akcentuojama profesorės atliktų darbų svarba Lietuvai, 
nagrinėjamos prof. P. Dundulienės vardo įamžinimo realijos, pateikiamos pagarbos sklaidos vizijos. 

Raktiniai žodžiai: Profesorė Pranė Dundulienė, žymiausia Lietuvos etologė, etnografinės ekspedicijos, P. Dundulienės 
atminties pagerbimo ir įamžinimo formos: žodinė, rašytinė, vaizdinė, meninė.
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Кафедра, Наукове студентське товариство. Разом 
з відомим етнографом Ю. Балджюсом та іншими 
співробітниками П. Дундулене була фундатором 
кафедри етнографії на історичному факультеті, яку 
пізніше реорганізували на кафедру етнології і архео-
логії. Кафедра проіснувала до 1962 року. У 1990 році 
стараннями археологів і П. Дундулене кафедру від-
новили. Після смерті професора вакансія етнолога 
виявилася вільною відтак, етнологія у Вільнюському 
університеті зачахнула…

До 1972 року П. Дундулене керувала науковим сту-
дентським товариством (НСТ) історичного факультету. 
Організоване й очолюване нею етнографічне 
об’єднання стало найактивнішим не тільки на історич-
ному факультеті, але і в Університеті. Члени Товариства 
брали участь в експедиціях, наукових конференціях, а 
особ ливо старанні виїжджали в інші республіки. Вони 
виступали з доповідями і на конференціях, організова-
них студентами вищих наукових закладів України [53].

Етнографічні експедиції
Окрім педагогічної роботи, важливою для неї була і 

робота наукова. «Коріння» наукової роботи – етногра-
фічні експедиції [46]. Етнографічні експедиції, органі-
зовувані П. Дундулене з 1950 року, – це своєрідний опір 
політиці тогочасної влади [23]. Те, що влада спеціально 
руйнувала і нищила, вона турботливо, як бджілка, зби-
рала і фіксувала: описувала, креслила, фотографува-
ла – намагалася увічнити.

Вирушаючи у свою першу експедицію, науковець 
підготувала спеціальні анкети, які охоплювали багато 
галузей народного побуту й культури – особливу увагу 
спрямовувала на матеріальну, проте не забувала і про 
духовну культуру. Вона розробила анкети про народну 
медицину, косметологію, гігієну, метрологію, сімейні 
звичаї (обряди народження, іменин, весілля, похоро-
ну), про календарні й аграрні обряди, про культи 
сонця, землі, дерев, місяця, вужів, птахів.

Немає в Литві району, де б П. Дундулене не побува-
ла. Скрізь, куди б не приїжджала, завжди була бажаною 
і своєю, скрізь її знали; уміла викликати на розмову 
зустріту в селі людину; турбувалася про студентів.

Сьогодні ми вдячні професору П. Дундулене за зібра-
ний унікальний матеріал під час експедицій. 
Етнографічні відомості є доволі різноманітними не 
тільки за змістом, але і за формою. Найважливіше – це 
записаний матеріал, креслення і малюнки, світлини й 
фотонегативи, магнітофонні плівки. Вони зберігають-
ся у відділі рукописів наукової бібліотеки Вільнюського 
університету (Ф. 81). Зібраний речовий матеріал дав 
початок не одному краєзнавчому районному музею, а 
діючі поповнив новими матеріалами й експонатами, 
зокрема Музей етнографії Литви.

Зауважимо, що у відділі рукописів наукової бібліоте-
ки Вільнюського університету професору П. Дундулене 
відведено три фонди: Ф. 81 – матеріали експедицій, 
Ф. 85 – зберігаються дипломні роботи, написані під 
керівництвом професора П. Дундулене, Ф. 193 – особо-
вий фонд П. Дундулене.

Наукові  роботи. На основі етнографічного 
матеріалу, зібраного під час експедицій, та інших 
досліджень П. Дундулене написала понад 500 нау-
кових і науково-популярних статей. Чимало її 
доробку опуб ліковано в серії «Istorija» («Історія»). 
Багатолітні дослідження узагальнено в 15 моно-
графіях, залишених у численних рукописах [40]. 
Одна з останніх праць – монографія «Lietuvių 
etnologija» («Литовська етнологія») (1991). 
«Lietuvos etnografija» («Етнографія Литви») (1982) 
визнана як підручник для студентів. У 1949 році 
енциклопедична редакція запросила П. Дундулене 
до співпраці при підготовці етнографічних статей 
(нею написано понад 60). П. Дундулене також 
брала участь у підготовці «Етнографічного атласу 
Прибалтики».

По смерті П. Дундулене публікаціями її доробку опі-
кувався чоловік – професор Б. Дундуліс [2; 8; 19; 20; 22; 
26; 33; 58; 70]. Останнім часом перевидання книг про-
фесора П. Дундулене мають величезний попит.

Про науковий рівень П. Дундулене свідчить її 
представництво в Москві від імені литовської етно-
графічної науки. Вона неодноразово брала участь в 
організованих Інститутом етнографії АН 
СРСР ім. М. М. Миклухо-Маклая конференціях, нара-
дах, експедиціях [1].

П. Дундулене керувала курсовими і дипломними 
роботами (близько 200), рецензувала дисертації.

Значима і суспільна діяльність професора. Вона була 
членом Республіканської ради з національних тради-
цій, членом товариства «Знання», уходила до чотирьох 
учених рад.

Незважаючи на посади і наукові ступені, до кінця 
життя П. Дундулене залишалася сердечною, това-
риською, по-материнськи турботливою жінкою. 
Водночас вона була глибоко ерудованим фахівцем у 
галузі етнології, для розвитку якої докладала чима-
ло зусиль.

Різнопланова діяльність професора П. Дундулене 
в радянську добу не була належно оцінена. 
Найкращим визнанням наукового внеску 
П. Дундулене є незмінно високий рейтинг її праць, 
про що свідчать присвячені науковцю роботи [34; 
43; 52; 53; 56; 59].

Наукової оцінки діяльності П. Дундулене ще не нада-
но належного рівня і в незалежній Литві. Її ім’я звучить 
лише на ювілейних заходах та в присвячених їм публі-
каціях [10; 13; 14; 15; 49]. 

Нині ведеться пошук нових форм для вшанування 
та увічнення пам’яті професора. Одна з них – стаття 
про неї українською мовою, яка дає можливість озна-
йомитися з діяльністю цієї непересічної литовської 
жінки етнологам, історикам, культурологам України. 
Тому глибоку вдячність виказуємо академіку НАНУ 
Г. Скрипник.

Увічнення пам’яті професора Пране Дундулене
Основні форми увічнення, виокремленні нами: усна, 

письмова, образна, художня (див. табл.).
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№
п/п

Форма увічнення 
пам’яті

Спосіб увічнення
пам’яті Місце увічнення

І Усна Лекції Конференції, ювілейні заходи
Доповіді Конференції, ювілейні заходи
Розповіді Зустрічі, святкові вечори
Розмови Зустрічі, святкові вечори

ІІ Письмова Публіцистичні статті Районна і республіканська періодика

Наукові статті
Наукові видання, присвячені 

сім’ї професорів Б. Дундуліса і 
П. Дундулене

ІІІ Образна 

Виставки, присвячені 
особистості (рукописи, 
факсимільні документи, 

фотографії), опубліковані 
матеріали: статті й книги 

професора

У Вільнюсі, Швенчьонісі, Купішкісі, 
Скапішкісі (бібліотеки, музеї) 

Виставки зібраного 
П. Дундуленею етнографічного 

матеріалу

У Вільнюсі, Швенчьонісі, Купішкісі, 
Скапішкісі (бібліотеки, музеї) 

IV Художні твори Портрет роботи художника 
Л. гутаускаса, 1978 р. 

У Вільнюсі, у помешканні Дундулісів 
(вул. Карю Капу)

Бронзові барельєфи з профілями 
професорів П. Дундулене 
і Б. Дундуліса (скульптор 

П. александравічюс, бл. 1985 р.)

Умонтовані в надгробні плити на 
цвинтарі антакальніс (Вільнюс). 

У 2006 році надгробні пам’ятники 
професорів розорили, а барельєфи 

знищили

Пам’ятна дошка Село Піліпай у Швенчьоніському 
районі 

V Мала архітектура Іменна лава Ботанічний сад Вільнюського 
університету в Кайренаї

Таблиця

І. Усна. Розповіді про професора ведуть під час різ-
них заходів: зустрічі, святкові та ювілейні вечори, кон-
ференції, на яких поширюють інформацію про 
П. Дундулене як особистість. Слід згадати також радіо-
передачі.

Перший захід – святкові урочистості з нагоди 
60-річчя від дня народження в Колонному залі 
Вільнюського університету (12 лютого 1970 року). 
Після смерті професора, у Швенчьонісі 1995 року від-
булися урочистості з нагоди її 85-річчя [11; 50; 54; 57; 
61; 62; 67], 2010 року – 100-річчя: у Національному 
музеї Литви [60], у Купішкісі [48]. Найважливішим 
акцентом до святкування 100-ліття від дня народження 
П. Дундулене була  Міжнародна конференція «Etnologija: 
istorija, dabartis ir perspektyvos» («Етнологія: історія, 
сучасність і перспективи»), що відбулася у Вільнюсі й 
Швенчьонісі [35; 39; 63]. На шести секціях прочитано 
33 доповіді: 23 підготували науковці Литви, 10 – нау-
ковці з інших країн: Білорусі (Мінськ), Чехії (Прага), 

Естонії (Тарту), Латвії (Рига), Польщі (Познань), 
Голландії (Амстердам), Росії (Москва), Удмуртії 
(Іжевськ), Болгарії (Софія). Із 33 доповідей 5 було при-
свячено П. Дундулене: «P. Dundulienės etnografinių 
ekspedicijų metodika, jos taikymas šių dienų etnografiniuose 
tyrinėjimuose» («Методика етнографічних експедицій 
П. Дундулене, її застосування в етнографічних дослі-
дженнях наших днів») (д-р Е. Лазаускайте), «Kultūrinė 
lyties specifika P. Dundulienės šеimos papročių tyrinėji-
muose» («Культурна специфіка статі в дослідженнях 
сімейних звичаїв П. Дундулене») (д-р Р. Паукштіте-
Шакнене), «Etninės kultūros vaizdinių semiotika ir tautinės 
tapatybės simbolių paieška P. Dundulienės darbuose» 
(«Семіотика образів етнічної культури і пошук симво-
лів національної тотожності в працях П. Дундулене») 
(д-р В. Туменас), «Persirengimo paprotys P. Dunduliėnės 
darbuose» («Звичай переодягання в працях П. Дунду-
лене») (д-р А. Вайцекаускас), «Pranė Dunduliėnė: 
atminimo jamžinimas» («П. Дундулене: увічнення 
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пам’яті») (д-р А. Васіляускене). Тези доповідей опублі-
ковані у виданні «Етнологія: історія, сучасність і пер-
спективи» [16]. В інших доповідях, прочитаних литов-
ськими учасниками конференції, також згадані напря-
ми діяльності професора.

ІІ. Письмова. Поширення відомостей про Дундулісів 
відбувається і через публіцистичні статті в районних 
[29] і республіканських виданнях. У 1980 році підго-
товлено бібліографію П. Дундулене [28], а 1995 року 
видано буклет, присвячений 85-річчю з дня народжен-
ня професора [30]. Опубліковані статті в наукових 
виданнях [65; 66].

Ім’я професора увічнено як в енциклопедіях 
діаспори – у «Lietuvių enciklopedijoje» («Литовська 
енциклопедія») [5; 6], так і Литви: «Mažoji lietuviškoji 
tаrybinė enciklopedija» («Мала литовська радянська 
енциклопедія») [3], «Lietuviškoji tarybinė enciklopedija» 
(«Литовська радянській енциклопедія») [4], «Tarybų 
Lietuvos enciklopedija» («Енциклопедія Радянської 
Литви») [17], а після здобуття незалежності – у 
«Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje» («Загальна 
литовська енциклопедія») [25].

ІІІ. Образна. До образної форми вшанування нале-
жать виставки рукописів професора, факсимільних 
документів, опублікованих матеріалів (статті й книги), 
фотографій з експедицій, сімейного, приватного життя 
і діяльності.

Виставки були відкриті у Вільнюському університе-
ті: 1995 року (підготували працівники відділу рукопи-
сів наукової бібліотеки Вільнюського університету – 
В. Багдонавічене, Н. Шульгене, В. Навіцкене, 
Г. Чіпайте), 2000 року, 2010 року (упорядкувала 
С. Місюнене); у бібліотеці Швенчьоніс: 1995 [11] і 
2010 року [18].

IV. Художні твори. П. Дундулене увічнена також і в 
художніх творах: її портрет (1978); створені бронзові 
барельєфи з профілями професорів Дундулісів.

До художніх творів належить і пам’ятна дошка робо-
ти народного художника Ю. Якштаса на будинку про-
фесора в с. Піліпай, яку відкрили 1995 року на урочис-
тому святкуванні 85-ліття від дня народження 
П. Дундулене.

V. Мала архітектура. 27 червня 2010 року в 
Ботанічному саду Вільнюського університету в 
Кайренаї відкрили 27-у іменну лаву, яку присвяти-
ли «увічненню 100-річного ювілею істориків-про-
фесорів Пране і Бронюса Дундулісів. Близькі, коле-
ги. 2009» [64]. На відкритті іменної лави професорів 

було домовлено збиратися тут щороку, аби подискуту-
вати, поділитися науковими успіхами.

Візії увічнення пам’яті професора Пране 
Дундулене

Окрім згаданих реалій увічнення пам’яті професора 
існують ще і візії (сподіваємося, що під час їх утілення 
постануть також і нові):

1. Розвиток виставок, присвячених професору, у 
бібліотеках Литви.

2. Теле- і радіопередачі (відновлення радіопередач 
професора, створення спеціальних радіо- і телевізійних 
передач про її життя і діяльність, читання уривків з її 
робіт).

3. Присвячені професору поштовий конверт і марка.
4. Ювілейна медаль.
5. Пам’ятні дошки на будинку Вільнюського універ-

ситету, а також на будівлі, де мешкала сім’я професорів 
Дундулісів.

6. Іменна аудиторія на історичному факультеті 
Вільнюського університету.

7. Іменна стипендія професора П. Дундулене.
8. Премія імені професора П. Дундулене.
9. Публікація епістолярної спадщини.
10. Збірники статей і спогадів.
11. Присвячена їй монографія.

Висновки 
1. Місія П. Дундулене – усім серцем служити нації.
2. Під час етнографічних експедицій вона збирала 

зникаючу спадщину народної культури, зберігаючи, 
таким чином, її для майбутніх поколінь.

3. Запроваджений у радянський період стараннями 
П. Дундулене курс етнографії Литви розвивав любов до 
Батьківщини, викликав інтерес до національних цін-
ностей, до історії народу.

4. Виконані професором роботи сприяли збережен-
ню всього литовського у Вільнюському краї.

5. Науковець виростила багато гідних пошани 
учнів – послідовників і продовжувачів її діяльності.

6. Повторні видання книжок П. Дундулене, що мають 
великий попит, свідчать про важливість її наукової 
праці.

7. Міжнародна наукова конференція у Вільнюсі й 
Швенчьонісі з нагоди 100-ліття від дня народження 
П. Дундулене – яскравий приклад увічнення пам’яті 
професора.

8. Увічнення пам’яті доньки Литви П. Дундулене – 
противага глобалізації.
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Етнічна ідентичність як класифікаційна категорія вка-
зує на належність спільноти, детерміновану культурними 
смислами та самовизначенням. Слово «етнічний» похо-
дить від грецького «ethnos», що означає тотожність, спіль-
не походження та спільну солідарність. Словник литов-
ської мови розрізняє два прикметники, що відповідають 
поняттю «етнічний» в інших мовах: «etninis» – той, що 
співвідноситься з належністю до певної національності 
(його синонімом є слово «національний»), та «etniškas» – 
«етнічний», тобто притаманний певній національності та 
її культурі [18, p. 152]. Етнічність означає соціальні та 
культурні особ ливості людини. Поняття «етнічна належ-
ність» стосується як малих етнічних груп, так і великих 
[15, р. 16, 19; 26, р. 17]. У цьому сенсі воно ширше за 
поняття «етнічна група» і пов’язане з поняттями «раса» та 
«націо нальність», якщо межі «расової» групи визначені, 
адже є багато різновидів певної раси. Так само є відмін-
ності й усередині однієї національності. Тож етнічну 
належність характеризує генетика.

Поняттю «етнічна належність» близьке поняття 
«національна належність», яке означає співвіднесе-
ність із певною національністю. Термін «національ-
ність» в одних випадках може означати етнічну групу, в 
інших – націю [6, р. 168], тому нелегко уникнути плута-
нини. У науковій літературі поняття «етнічна належ-
ність» та «ідентичність» також тотожні. У литовській 
історіографії широко використовується поняття «етніч-
на ідентичність» («тотожність», «тожсамість»). У євро-
пейських етнологічних теоріях етнічна належність 
тісно пов’язана з тотожністю, ідентичністю. Для 
Вольфганга Кашуби етнічна тотожність – конструкція, 
визначена соціальним порядком: «Так є / Так з’явилися, 
так хочемо себе записати» [16, p. 132–142]. Поняття 
«етнічна належність» використовують ширше через 
появу нових наукових реалій та нової проблематики, 
що виникли останнім часом.

У цій статті розглянемо розвиток терміна «етнічна 
належність» у наукових теоріях і, зокрема, в литовській 
етнології. Мета дослідження – розкрити розуміння кон-
цепції етнічної належності в литовських етнологічних 
студіях. Також авторка коротко огляне основні теоре-

тичні положення власних досліджень про литовців 
Латвії й Польщі та поділиться висновками.

Поняття в історії науки
1930 року американські антропологи, ведучи мову 

про акультурацію малих спільнот і культурні зв’язки, 
почали піддавати сумніву значення поняття «етнічна 
група» в усій його повноті. Едмундо Рональдо Леачо, 
інші науковці та члени Товариства етнологів Америки, 
обговорюючи проблеми племен, показали, що потрі-
бен новий теоретичний підхід, який би унаочнював 
культурні прояви та зв’язки мови й політичної організа-
ції. Поняття «етнічна група» вже не відповідало новим 
соціальним і культурним характеристикам. Під етніч-
ними групами малися на увазі національні й державні 
меншини. У другій половині ХХ ст. після Другої світової 
війни на зміну поняттям «плем’я» й «раса» (що вико-
ристовувалися в Англії) прийшли нові – «етнічна 
належність», «етнічність». Американський соціолог 
Девід Райсман почав застосовувати термін «етнічна 
належність» 1953 року [див.: 9].

В антропології це поняття включало нові підходи 
[17, р. 152] після появи передмови Фредерика Барта до 
його праці «Етнічні групи та їхня межа». Учений запе-
речував ідею, що етнічні групи можуть бути визначені 
тільки за історичними й культурними рисами. Межі 
етнічної групи створюють інтерпретації самих індиві-
дів, їхній вибір культурного коду. У Бартовому дискурсі 
відчувався вплив поглядів англійських антропологів і 
структурного функціоналізму. У конкретних ситуаціях 
культурні інтереси були пов’язані з економічними 
інтересами [3]. Англійські теоретики наголошують на 
неабиякому впливі англійської школи. Томас Еріксен, 
Елізабет Тонкін, Маріон Мак-Дональд і Малькольм 
Чапман розкрили цю проблематику й зміни значення 
термінів «етнічний» та «етнічна спільнота» разом з реа-
ліями суспільства [див.: 11]. Та в кінці ХХ ст. цей підхід 
до етнічної належності став недостатнім, щоб осягнути 
етнічні конфлікти й суперечки.

1933 року в пресі з’явилися статті про риси литовсько-
го характеру: Йонас Айстіс писав про жемайтів і литов-

Етнічна належність у наукових теоріях 

Vida Savoniakaitė. Theoretical approaches to ethnicity in Lithuanian ethnology. The paper deals with the rise of an 
ethnicity notion in the history of ethnological and anthropological sciences. It discusses the main theoretical approaches to 
ethnicity in the contemporary Lithuanian ethnology and current anthropological researches. The aim of the paper – to analyze how 
a constructive notion of ethnicity functions in the Lithuanian ethnological and anthropological researches and how an ethnicity is 
dependent on the specific everyday situations among the contemporary Lithuanian groups and marginal ethnic Lithuanian groups.

Keywords: culture, ethnic group, ethnicity, ethnic identity, ethnic assimilation, nationality.

Vida Savoniakaitė. etniškumas mokslo teorijose. Straipsnyje nagrinėsime, kaip apibrėžiama etniškumo samprata etnologijos 
ir antropologijos mokslo istorijoje, kokie pagrindiniai teoriniai požiūriai į etniškumą, kokios teorinės aktualijos šiuolaikiniame 
Lietuvos moksle.  Tikslas – atskleisti etniškumo sampratą Lietuvos etnologijos ir antropologijos moksle, konstruktyvus etniškumo 
sampratas ir priklausomybę nuo gyvenimiškų situacijų Lietuvoje bei Lietuvos pasienyje.  

Raktiniai žodžiai: kultūra, etniškumas, etninės grupės, etninis tapatumas, etninė asimiliacija, tautybė.

Віда Савонякайте
УДК [316.347+572.9+159.922.4](474.5)

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ISSN 01306936 / Народна творчість та етнологія / №3 2011

26 З історії і теорії литовської етнології. Історіографічні студії. Предметна сфера та 
понятійний апарат сучасної науки

ський характер, Вітовтас Багданавічюс, Йонас Баліс, 
Юозас Бразайтіс, Й. Чепєнас, Юозас Гірнюс, Владас 
Якубєнас, Албертас Юшка, Юозас Лінгіс, Юозас Тумас 
Вейжгантас, а також Петрас Кальнюс, Вітовтас Каволіс і 
Йонас Мардоса – про характер литовської нації, етнічну 
ситуацію, етнодемографію, самоусвідомлення. За радян-
ських часів досліджували етнічну історію балтійських 
народів, їхню етнографію та антропологічні особливості 
[про це див.: 21, р. 147–151], актуальними були дослі-
дження етногенезу та етнокультурних процесів. Литовські 
дослідники широко використовували поняття «етнічні 
групи» і по-різному аналізували форми їхньої культури. 
А разом з науковими реаліями незалежної Литви ширше 
почали використовувати термін «етнічна належність». 

Теорії про етнічну належність
Відомі три підходи щодо етнічної належності. За пер-

шим – примордіальним – підходом, етнічну належність 
вважали фундаментальним і перманентним аспектом 
людської тотожності, єдиним або ж пов’язаним з інши-
ми. Цей підхід перебував під впливом еволюціонізму. 
Таку концепцію етнічної належності підтримувала біо-
логія, її (концепцію) визначали генетичні та географіч-
ні чинники.

Кліффорд Ґеерц (1963) виявив переваги первинної 
етнічної ідентичності. Етнічна належність була обґрун-
тована як істотна чи дана людська відмінність. Макс 
Вебер (1968) стверджував, що коріння етнічної іден-
тичності переходить із покоління до покоління, бо є 
основою спільних інтересів, презумпцією. Інші теоре-
тики це твердження вважають наслідком певної куль-
турної практики [17, р. 153]. Спільні риси етнічної 
ідентифікації в переказах про народження, міграцію, 
пісні, фольклор, історичні події, біографії чи всім відомі 
історії – тобто, за висловлюванням П’єра Бурдьє, габі-
тус, те, що формує людські нахили, – успадковані від 
предків. Етнічна належність виражена в соціальних 
зв’язках, коли щоденна життєва політика загострює 
культурні відмінності [17, р. 153].

П’єр ван дер Берг (1981) дотримується соціобіологіч-
ного підходу, вважаючи, що він укорінений у генетиці – 
це називається «непотизм». Етнічну належність він 
визначав як форму природного відбору й споріднені 
зв’язки. У російській та радянській антропології під 
впливом цього напряму було сформульовано Гердерову 
неоромантичну концепцію національності як єдності 
крові та душі. 1923 року Сергій Широкогоров визначив 
«етнос» як людську групу, що розмовляє однією мовою, 
має однаковий характер, стиль життя, звичаї та захисну 
традицію, що вирізняє її з-поміж інших. Такі погляди 
пізніше висловлював Юліан Бромлей, який 1981 року 
дав таке саме визначення етносу. Етнічна належність – 
це міцний осередок, еластичний, діалектичний, збере-
жений у поколіннях як розмаїття соціальних форм; 
«етнічні культури недоречно змішувати із сукупною 
культурою етносу» [5, р. 111, 123]; етнокультурна інфор-
мація перетікає несвідомо й свідомо. Пізніше Лев 
Гумільов (1989) визначив етнос як «біосоціальний орга-
нізм». Він досліджував етногенез як географічно детер-

мінований процес [про це див.: 27, р. 191], що залежить 
від космічної енергії та ландшафту.

За другим – інструменталістським – підходом, етніч-
на належність є результатом своєрідних історичних і 
соціально-економічних обставин. До 1970 року пересіч-
на етнічна належність була визначена структурно-куль-
турними особливостями – мовою, релігією й расовими 
характеристиками, які представлені як первинно одер-
жані чи створені на основі етнічної належності. Згідно з 
положеннями Ентоні Сміта (1969), культурні погляди на 
етнічну належність визначає об’єктивна структура куль-
тури суспільства. Культурне коріння інструменталізму 
міститься в соціологічних діях. Етнічна належність – це 
продукт політичних міфів, які виробляються в боротьбі 
еліти етнічних груп за владу [27, р. 191]. Етнічна належ-
ність може бути перейнята чи обрана. В обох випадках 
вона пов’язана з етнографічним суб’єктом, особистістю 
чи особистостями, які вивчають антропологи й соціо-
логи. Первинна етнічна належність може перебувати чи 
формуватися в серці людей, а інструментальна етнічна 
належність – в їхніх головах. Згідно з Ентоні Коеном, 
етнічна належність є інструментальною й залежить від 
економічних, політичних обставин, меншою мірою – від 
психологічних. Це залишок доіндустріального (тради-
ційного) суспільного порядку. Термін «етнічна належ-
ність» використовують по-різному, його визначення 
може бути тільки умовним, а аргументи проти такого 
визначення – просто безплідні. Етнічну належність 
визначає первинна основа й соціальні характеристики. 
Вона вважається соціальною ідентичністю, об’єднаною 
фіктивною спорідненістю. Відрізняють «політичну 
етнічну належність», яка означає належність як страте-
гію для спільних дій [про це див.: 1, р.  5, 31–33], а не 
форму тотожності.

За третім – конструктивістським  – поглядом, який 
об’єднує два попередні, етнічна належність – це аналі-
тичний академічний дискурс [1, р.  185–186], що вивчає 
людські дії та почуття. На думку Марка Бенкса, етнічна 
належність – це збір «очевидних формулювань про межі, 
відмінності, цілі й досягнення, присутність та ідентич-
ність, походження й класифікацію, що їх сконструювали 
антропологи та їхні суб’єкти» [1, p. 5]. Фредерик Барт 
наголосив на важливості соціальних чинників для 
визначення етнічної належності; він уважав, що етнічна 
група є сконструйованою (суб’єкт, що діє під тиском 
оточення), а сутність такої групи – визначена «культу-
рою» й особистими складом – немає «апріорі» екзистен-
ції чи стабільності. Фізична та ідеологічна сутності 
групи мають вивчатися не ізольовано одна від іншої. На 
думку Ф. Барта, по-перше, межі групи зберігаються, 
незважаючи на особистісний склад та інформаційний 
потік; по-друге, такі групи можуть існувати не в ізоляції, 
а лише контрастуючи з іншими подібними групами. Їх 
підтримують соціальні зв’язки [3, р. 9–11]. 

Це передбачало переломний момент, зміцнілі обме-
жені зв’язки, групові межі. Ф. Барт не ігнорував куль-
турного змісту груп [3, р. 12–19]. Він його поділив на 
діакритичні знаки (одяг, мова) та «систему цінностей» 
(моральність, інші соціальні норми). Він критикував 
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усі намагання типологізувати групи й спирався на 
знаки їх культурного змісту. Етнічні межі, а не культур-
ний матеріал, відокремлюють групи. Для Ф. Барта 
етнічна ідентичність є «імператив, що не може бути 
проігнорований і тимчасово відділений іншими ситуа-
тивними визначеннями». Це називається «ситуативна 
етнічна належність».

У радянській системі, де панували теорії ленінізму й 
сталінізму, народності, за законом, були розділені кор-
донами. У ХХ ст. соціологи створили теорії, згідно з 
якими етнічні групи були асимільовані домінуючою 
культурою в Сполучених Штатах Америки. Багатьом 
народам-переселенцям не давали громадянства. Тому 
етнічну належність для визначення державних кордо-
нів уважають проблематичною [17, р. 154]. У сучасно-
му світі зв’язки між народами-етносами й народами-
націями ускладнюються, оскільки люди, мандруючи й 
спілкуючись, перетинають кордони. 

Етнічна тотожність у своєму формуванні є важливим 
суспільним утворенням та елітним впливом. Визначаючи 
етнічну групу, передусім помічають культурні риси, які 
чітко вирізняють етнічну належність людей – мову, 
територію, релігію, їжу, одяг тощо. Цими рисами визна-
чити межі групи важко, якщо ми не знаємо самоусвідом-
лення людей. Ми маємо знати, як група людей, порівню-
ючи себе з іншими групами, визначає свої межі. У склад-
них спільнотах визначення «меж» залежить від більшої 
кількості чинників. Етнічна належність стає етнічною 
ідентичністю за відчуттям чи по суті. Розрізнення етніч-
ної групи залежить від політичного контексту, освіти, 
індивідуальних дій, національної належності. Етнічні 
групи в конкретних випадках перетворюються на спіль-
ноту, що сама визначає власну національну ідентич-
ність. Відбувається культурна обставинна й людська 
трансформація сприйняття. Етнічна й національна 
належності можуть бути тотожними. Визначаючи етніч-
ні відмінності, ми заглиблюємося не лише в етнічну 
групу, але й у спільноту. У процесах створення спільноти 
асимілюються різні діалекти мови, релігійні практики, 
стилі одягу й історичні символи – вони стають доступни-
ми для всіх [4, р. 85–89]. Етнічна самосвідомість змага-
ється з авторитетами й цілями еліт – в історії виникають 
самобутні ситуації.

Етнічна належність мігруючих спільнот сприймаєть-
ся інакше, ніж в осілих групах. Відрізняються й міждис-
циплінарні підходи. Соціологи й політологи в минуло-
му вивчали суспільства «вдома» [1, р. 184], антрополо-
ги проводять дослідження «вдома» й на чужині, де спо-
сіб життя радикально відрізняється від їхнього власно-
го. У визначенні етнічної належності та її дослідженнях 
часто діє відома теорія раціонального вибору індивіда. 
Людина раціонально обирає ті соціальні структури, які 
для неї прийнятні. Раціональний вибір протиставля-
ється відомим нормативним і структурним теоріям, 
згідно з якими, він може залежати від індивідуальних 
чи колективних групових цілей. Такий вибір залежить 
від ринку праці, торгівлі, суттєвих структурних змін у 
співтоваристві, спільних чинників, цілей, у яких інди-
від прагне мати користь [10, р. 90–96]. Існує теоретич-

ний підхід, заснований не на аналізі етнічної групи чи 
національних витоків, а на соціалізації індивіда та 
можливості обирати більше однієї соціальної групи [2, 
р. 98]. 

Етнічна належність означає артефакт, який створю-
ють індивіди й групи, що прагнуть об’єднати людей у 
групи для реалізації спільних цілей [1, р.  39]. Е. Коен 
стверджує, що етнічна належність – це знаряддя й при-
чини, які стимулюють групу підтримувати етнічну 
ідентичність. Найважливішим у студіях етнічної належ-
ності вважають контекст і підтримку кордонів – «ситуа-
ціоналізм», тобто «не одна ідентичність, а радше низка 
ідентичностей, залежно від ситуації» [цит. за: 1, 
р. 27–33]. На думку Альгірдаса Гейжутіса, «Інший не 
буває абсолютно Іншим» [12, р. 9–11]. Багато авторів, 
серед яких і представники манчестерської школи, 
зокрема Макс Глюкман, підкреслювали важливість 
ситуації, за якої характеризується етнічна належність. 
К. Мітчелл, А.-Л. Епстайн пояснювали, як мігруючі 
спільноти обирають ідентичність, співвіднесену зі спо-
рідненими чи дружніми зв’язками. У теоретичних під-
ходах з’являється дедалі більше плюралізму.

Приклади в литовській історіографії
Термін «етнічна належність» до мов Східної Європи 

потрапив із хвилею студій націоналізму – після розпаду 
Радянського Союзу та комуністичного блоку. У деяких 
випадках «етнічна належність» у литовській, росій-
ській та більшості мов східноєвропейських країн є 
поняттям національності в переписах, статистиці, 
дослідженнях складу населення [15, р. 16]. У литов-
ській етнологічній і соціально-антропологічній історіо-
графії більше використовується поняття «етнічна 
група», ніж «етнічна належність». Наприклад, Ваціс 
Мілюс пояснює, до якого етносу належали власники 
млинів [20, р. 15]; Яніна Моркунене аналізувала націо-
нальність литовських кушнірів, їхню соціальну й еко-
номічну ситуацію [22, р. 111]; Ірма Шідішкене вивча-
ла, як етнічні групи ідентифікують себе через носіння 
народного строю [28, р. 211]. Було досліджено й особ-
ливості культури етнічних груп. 

Культура етнічних меншин неминуче перебуває під 
впливом культури більшості та їх соціальних процесів. За 
твердженням Вітіса Чюбрінскаса, вплив литовської 
школи, змішаних шлюбів, наслідки модернізації, а також 
іще в радянський період особливо яскраво виражені урба-
нізація, секуляризація, інтернаціоналізація, масове спо-
живання та стандартизація, фатально відобразилися на 
архаїчному ладі старообрядців і їхньому способі життя  [7, 
р. 94–95]. У литовській історіографії знаходимо примор-
діальні (принаймні в останній час), інструменталістські й 
конструктивістські теоретичні підходи до визначення 
етнічної належності. Останні два за часом доповнюють 
один одного.

На думку Петраса Кальнюса, у питаннях етнічної 
належності всіх етнічних спільнот у Литві ми мали б 
виокремити дві групи. Багато литовців, поляків, росіян 
і білорусів переконані, що питання міжетнічних відно-
син не варто розглядати надто детально. Інша частина 

Віда Савонякайте. Етнічна належність у наукових теоріях
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в тих самих спільнотах у Південно-Східній Литві бачить 
цілу низку проблем [13, р. 13], адже етнічні спільноти 
там є закритими.

Ми маємо враховувати і географічні чинники. 
П. Кальнюс вважає, що закритість жителів литовського 
пограниччя є більшою, порівняно з іншими жителями 
країни. В етнографічному сенсі в Литві було більшість 
литовців. Жодна етнічна громада, яка живе в Литві, не 
уникла демографічного та культурного впливу, зокре-
ма мовної й етнічної асиміляції. Значення демографіч-
них чинників було менше, аніж культурних. Незахищені 
природними перешкодами східні литовські землі були 
відкритими для проникнення на них інших представ-
ників популяцій. Географічна ситуація східної частини 
Литви в усі часи була пов’язана зі змінами у підвладних 
регіонах та їх соціальним і культурним значенням. Це 
впливало на характер етнічних процесів на сході Литви 
як у далекому минулому, так і в ХХ ст. [13, р. 31–35]. 

Етнічну групу вирізняє етнічна культура, її самобут-
ність. Регіна Мяркене етнокультурною тотожністю вва-
жає тяглість, спадкоємність форм національної культу-
ри [19, р. 209]. Ця тяглість не є механічним повторен-
ням культури минулого. Це радше трансформовані 
форми культурних знань або ж нові їх види, між яких 
щоразу вклинюються новації. Вони можуть мати вель-
ми давнє походження, проте недавно з’явилися в Литві, 
хоча тут можуть трапитися й зовсім нові речі в різно-
манітних і навіть не сполучених між собою краях. 
Зрештою, дедалі частіше учені приділяють увагу соці-
альним питанням. 

З погляду індивідуалізованої етнокультурної та 
психо логічної ідентичності була вивчена ситуація 
сучасної громади литовців у Латвії [29, p. 119]. У дослі-
дженнях литовської етнічної культури важливе місце 
посідає історичність, особливості культурних явищ 
конкретного періоду  у визначеному просторі. 

На думку Ауксуолє Чепайтьєне, у деяких випадках 
поняття «етнічний» і «національний» є синонімами. 
Поняття національної належності є зрозумілішим, 
тому воно й прийняте в щоденному вжитку [6]. Етнічна 
належність, етнічна тотожність і її соціальне функціо-
нування залежать від конкретних ситуацій – індивіду-
ального самовизначення й інституційного впливу, 
політичних, громадських, місцевих та інших чинників.

Часто проводяться дослідження на тему, чи етнічна 
належність у Литві сконструйована як природний і біо-
логічно значущий людський досвід. Дарюс Даукшас 
виявляє культурні елементи, які формують етнічну 
належність. Він вважає, що етнічна належність – це не 
лише об’єктивне явище, але й подвійне класифікаційне 
явище та принцип [8, p. 81–101]. На його думку, яка є 
близькою до поглядів Еріксона й інших науковців, 
етнічна належність є класифікацією людей і груп. 

Широкодосліджувані нині також міграція та права 
етнічних меншин [14].

З теоретичного погляду, доцільним є конструктив-
ний аналіз етнічної належності мігруючих народів, 
тобто залежних від ситуації. Етнічна належність 
мігрантів у Литві має багато спільного з процесами, що 

відбуваються в Європі. У кінці ХХ ст. дослідження, при-
свячені литовцям Латвії, показали, що конструктивна 
етнічна належність проявляється не як етнічні конф-
лікти, а як соціальні визначення, економічна та куль-
турна діяльність [23]. Литовці на латвійському погра-
ниччі не залишили в Латвії поточних економічних і 
політичних реалій, у їхньому самовизначенні можна 
побачити раціональні дії. Їх можемо оцінювати за зга-
даною [10] теорією раціонального вибору, коли люди 
роблять ту роботу, яка їм вигідна [24]. Таким шляхом 
ішли й литовські жінки в Латвії, коли ткали сувеніри за 
латиською традицією. Вони славилися своєю працьо-
витістю, винахідливістю, не забували литовської мови, 
проте влилися в процеси економічного розвитку Латвії, 
створюючи матеріальний добробут своїми національ-
ними сувенірами й продуктами. 

У більшості випадків культурні елементи етнічної 
належності залежать від життєвої ситуації, змушуючи 
представників етносу пристосовуватися до них. Люди 
різної національної належності збираються гуртом для 
проведення вільного часу й створюють нові литовські 
культурні ознаки на латвійському пограниччі. Їх 
об’єднує історична пам’ять про дитячі роки в Литві 
[23], про свою батьківщину й рідний дім – культурні 
ознаки етнічної належності перебувають під впливом 
надзвичайно сильної ідеї рідного дому та батьківщини. 

Дослідження авторки цієї статті показали, що в 
інших ситуаціях погляди литовців Латвії та литовців 
польського пограниччя на власну культуру пов’язують 
їх з етнічним корінням, етнічною культурою та батьків-
щиною. Більшість людей, з якими довелося спілкувати-
ся, у розповідях про своє етнічне коріння, національну 
належність підкреслювали важливу роль рідної мови 
своїх батьків та звичаїв, що їх дотримувалися в родинах 
[24; 25]. У змішаних родинах берегинями звичаєвих та 
культурних особливостей, напрклад традиційної їжі, 
зазвичай залишаються жінки. У спільній пам’яті трива-
лий час живе уявлення про батьківщину своїх пращу-
рів, яку часто ідеалізують, малюючи в уяві найгарніші 
куточки світу. Це, безсумнівно, найсильніші риси 
етнічної належності, що відображають культурні особ-
ливості, збережені серед литовських переселенців та 
їхніх нащадків. Саме ці риси плекають литовські гро-
мади та окремі особистості.

Висновки
Термін «етнічна належність» почали широко вико-

ристовувати в сучасній литовській етнології. Він 
пов’язаний з національною належністю, національною 
ідентичністю, як і в найактуальніших світових етноло-
гічних та антропологічних дискурсах. У сучасних дис-
курсах ведуться пошуки того, яка – природна, інстру-
менталістська чи конструктивістська – концепція етніч-
ної належності є найближчою для литовців. У Литві піз-
ніше почали аналізувати й використовувати концепцію 
етнічної межі Ф. Барта. Це було спричинено новими 
культурними реаліями, що з’явилися зі спалахами мігра-
цій, глобальними культурними завоюваннями та пото-
ками інформації. Зміни етнічних груп, адаптація та 

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ISSN 01306936 / Народна творчість та етнологія / №3 2011

29

інтеграція зумовили необхідність нових досліджень. 
Методологія литовської наукової етнології перейняла 
міждисциплінарні методи. Було сприйнято наукові тео-
рії М. Бенкса, Р. Бартеса, П.-Р. Брасса, Е. Коена, 
В. Чюбрінскаса, Т.-Н. Еріксена, А. Гейжутіса, К. Геерца, 
П. Кальнюса, В. Кашуби, І. Мяркене, А. Сміта, а також 
багато інших новітніх теорій, обговорюваних у сучасній 
науці.

Поле литовських досліджень етнічної культури роз-
ширилося. Від культурних особливостей, регіональних, 
історичних культурних рис у часі й просторі, аналізу й 
етногенезу досліджень учені переходять до досліджень 
самоусвідомлення, культурних пріоритетів, способу 
життя. Важливим стало визначення тотожності. Та ще 
важливіше було розкрити причину, вирішальну при 
визначенні й виборі людьми власної ідентичності. 

Ситуації, у яких опинилися литовські переселенці, 
у більшості випадків подібні до світових, але водночас 
багато в чому вони відрізняються самобутністю влас-
них зв’язків з етнічною належністю, культурним 

корінням і з рідною землею. У дослідженнях методо-
логічного напряму найбільше аналізується міграція, 
транснаціоналізм, етнічна й громадянська ідентич-
ності. Оцінюються новітні наукові теорії про етнічну 
належність і розкривається особливість литовської 
ситуації.

На рубежі ХХ–ХХІ ст. наші дослідження про латвій-
ське й польське пограниччя засвідчили, що слід розгля-
дати вибір населенням цих теренів власної етнічної 
належності як конструктивний, часто раціональний. 
Однією теорією не охопити самоусвідомлення людей, а 
також різноманітності окреслених «меж». Ввжаємо, що 
етнічну належність сучасних переселенців визначити 
важко. Потрібно толерантно звернути увагу на біль-
шість «ситуацій», які залежать від можливості вибору 
людей на роботі, у товаристві, сім’ї. Вибір людини є 
вільним, проте люди не забувають етнічних культур-
них ознак. Люди по-різному обирають ближчі й дорож-
чі для себе культурні ознаки і, таким чином, відрізня-
ються в очах «інших».
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Пропоноване дослідження, здавалося б, має відпові-
сти на питання «Чому фундаментальну, а точніше – 
матеріальну, основу етнічної належності 1 потрібно 
шукати в осмисленій генетиці?» Проте мета цієї статті – 
розглянути, які культурні елементи формують етнічну 
належність. Роль генетики в контексті етнічної належ-
ності ми розглядаємо з погляду, що частково був обра-
ний у 2002–2005 роках у фінансованому ЄС проекті 
«Суспільне розуміння генетики: міжкультурне й етно-
графічне дослідження “нової генетики” та соціальної 
ідентичності» (QLG7-CT-2001-01668). Литовська група 2 

брала участь у цьому міжнародному проекті з етногра-
фічною програмою «Lokalinis etniškumo, šeimos ir 
himinystės suvokimas» («Місцева етнічна належність, 
сприйняття родини й спорідненості»), де дослідила, як 
різні групи литовського суспільства сприймають генети-
ку й біотехнології у зв’язку з етнічною й родинною іден-
тичністю та поняттям «спорідненість». Це дослідження 
підняло таке питання: «Чи позначається сприйняття 
“нової генетики” – під впливом як наукової інформації, 
так і засобів масової інформації – на теперішньому розу-
мінні людської спорідненості й етнічної належності?».

Ми зупинимося на проблематиці етнічної належнос-
ті, окресленої в межах цього дослідження. Робота спря-
мована не на теоретичний розгляд проблематики гене-
тичної та етнічної належності, а радше на виявлення і 
відображення тих місць, у яких етнічна належність 
розуміється як певне матеріальне осмислення. 

У статті використані дані досліджень, зібрані в 
Центрі медичної генетики.

У міжнародному проекті «Суспільне розуміння гене-
тики…» авторові випало брати участь у робочій групі 
«Раса, етнічна належність, націоналізм і генетика в 
Європі». У проб лематично сформульованій темі потріб-
но було вибрати теми польових досліджень і напрями, 
у яких етнічна належність і націоналізм є важливими 
для таких культурно осмислених категорій, як гени, 
кровна спорідненість, етнічна належність, спадковість 
тощо. Тому автор вирішив підійти ближче до цих кате-
горій у клініці Вільнюського університету (район 
Сантарішкес) і в Центрі медичної генетики. Так було 

вибрано відправний пункт у намаганнях зрозуміти, чи 
етнічна належність у Литві побудована як природна й 
біологічно осмислена царина людського досвіду. 

Етнічна належність у генетиці чи генетика в 
етнічній належності?

Центр медичної генетики є клінічним підрозділом 
кафедри медичної генетики та генетики людини на 
медичному факультеті Вільнюського університету. Це 
головна інституція в Литві, де проводять медико-гене-
тичні обстеження та надають консультаційні послуги. 
Діяльність Центру охоплює сімейну генетичну консуль-
тацію, пренатальну діагностику, загальне тестування 
спадкових захворювань, їхню реєстрацію. До того ж 
працівники Центру активно беруть учать у виданні 
наукових статей і викладають на різноманітних 
навчальних курсах загальної генетики, генетики люди-
ни та клінічної генетики 3.

Центр посідає важливе місце в інформуванні сус-
пільства про генетичну науку та її останні відкриття й 
популяризує генетику в Литві 4. Тут збережено низку 
підготовлених працівниками Центру робіт про історію 
генетики в Литві, генетичні обстеження, спадкові хво-
роби тощо. Не заглиблюючись у діяльність Центру 
медичної генетики, зупинімося на пошуках зв’язку між 
етнічною належністю та генетикою.

Зміст  поняття  «генетична  етнічна  належність»: 
генетичні дослідження населення та етнічний дискурс

У 2000 році в часопису «Liaudies kultūra» («Народна 
культура»), виданому Міністерством культури й 
Центром народної культури, опубліковано статтю 
В. Кучинскаса «Особливості литовського генофонду» 
[10]. У ній порушено питання, як литовці «вписуються» 
в загальний світ і європейський генетичний «ланд-
шафт» [10, p.  3]. 

У передмові до публікації редакція часопису поста-
вила таке питання: «Чи це тема для “Народної культу-
ри”? Звичаї, фольклор і раптом – гени, генетика» [10, 
p. 3]. Відповідаючи на нього, редакція зауважила: 
«Вічна проблема: що людина набуває, живучи, та що 
привносить, народжуючись. У цьому випадку нас ціка-

Етнічна належність у генетиці: литовський випадок

Darius Daukšas. ethnic Identity in Terms of Genetics: Lithuanian Context. It is a wide-spread opinion in the social sciences 
that ethnicity and ethnic identity are a subjective process by which an individual identifies himself with one or more groups. 
Meanwhile, genetics and popular knowledge about it facilitate an understanding of ethnicity as having a material basis. This article, 
using data from fieldwork, analyzes how geneticists use the concept of ethnicity.
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вить “що привносить”. Чимало про це нам може розпо-
вісти навіть одна клітина організму» [10, p.  3]. Далі 
автор статті, на підставі наявного в Литві реєстру, між-
народна назва якого LIRECA (тут зареєстровані спадко-
ві захворювання та патологічні випадки), аналізує 
генетичну структуру населення Литви. Розрахувавши 
генетичні відстані між основними етнографічними й 
лінгвістичними групами, В. Кучинскас стверджує, що 
генетично найближчими є західні аукштайти і західні 
жемайти, тоді як південні аукштайти і північні й східні 
жемайти відрізняються між собою більше [10, p.  4].

Чим несподівана ця стаття? Передовсім назвою та 
появою в такому виданні, як «Liaudies kultūra», де перш 
за все публікують матеріали про традиційну культуру, 
мистецтво, спадщину тощо. Також несподіваною є 
мета – показати особливості литовського генофонду в 
європейському і світовому контексті. Це не мало б зна-
чення, якщо б це було видання, присвячене генетичній 
тематиці, адже такі теми не є чимось новим у світовій 
науковій літературі, як і обстеження населення, між-
народні дослідження спадкових захворювань, реєстра-
ція вроджених вад розвитку й те, як використовують 
назви етнічних груп. Водночас із соціального та куль-
турного погляду питання про генетичні характеристи-
ки в культурному, лінгвістичному й навіть політичному 
визначенні людської спільноти викликають неодно-
значні оцінки [12]. Тут варто згадати, що соціологи 
помітили це раніше.

Уже давно в антропології, наприклад, тривають дис-
кусії щодо того, яке значення має застосування нових 
генетичних досліджень у спільнотах, де генетичні обсте-
ження ґрунтовані на соціальній ідентичності [6]. 
Показовим є те, що для представників соціальних наук, 
коли йдеться про раси та нації як соціальні конструкти, 
дослідження генома людини, здається, лише підсилю-
ють інтерес до біологічних відмінностей між расами й 
етнічними групами. Причина цього полягає в тому, що 
деякі раси й етнічні групи більше схильні до розвитку 
певних захворювань або ж до несприйняття певних 
ліків [6, p. 845]. Проте під час таких досліджень біологи 
стикаються з проблемою, як називати групу, яку вони 
досліджують. Найчастіше її називають, використовуючи 
соціальне визначення статусу індивіда, як скажімо, наці-
ональність. Це означає, що результати досліджень гене-
тичних зразків деяких членів груп дозволяють вести 
мову про всю групу як таку, що має певний спільний ген 
[6, p. 847]. Так само можна твердити, що кров, яка до 
недавнього часу традиційно характеризувала подібності 
й відмінності між людьми, замінюють ДНК [13, p. 3], а 
етнічну ідентичність – генетичною ідентичністю [11].

Генетика, чи радше генетична риторика, коли йдеть-
ся про етнічну належність, створює уявлення про неї як 
про даність. У зв’язку із цим авторові найближчими є 
теоретичні погляди К. Геертца про збереження первин-
ного стану (примордіалізм). Згідно з його поглядами, 
збереження первинного стану (або ж первинність) не 
є, по суті, «справжнім» чинником народження і тілес-
ності, це радше культурницьке уявлення, зафіксоване в 
часі та просторі [7, р. 279]. За висловлюванням 

К. Геертца, «первинністю називається те, що розумієть-
ся як “даність”, точніше, це є удавана “даність” соціаль-
ного існування, у якій неминуче бере участь культура: 
близькість і родинні зв’язки; з іншого боку, це “даність”, 
яка розуміється як народження в певній справжній 
релігійній спільноті, спілкування певною справжньою 
мовою чи навіть діалектом та участь у певній справ-
жній соціальній практиці […] – це не особиста симпа-
тія, практична необхідність, спільні інтереси чи при-
йняті зобов’язання, а значною мірою безумовна та 
всеохопна сутність такого зв’язку» [7, p. 259]. У цьому 
сенсі первинність розуміється не як біологічний зв’язок, 
а як конструкт зв’язку, що зосереджує в собі сутнісні 
культурні елементи. Це може бути мова, релігія, кров, 
ДНК тощо. У такому разі важливішим стає культурний 
сенс зв’язку, а не сам елемент, чи то пак елементи, що 
нібито визначають людську колективну ідентичність.

Етнічна належність у генетиці: набута чи вроджена?
Далі в статті ми проаналізуємо, як у Центрі медичної 

генетики використовують і застосовують поняття 
«національність». Ґрунтуючись на результатах опиту-
вань, розглянемо, як генетики застосовують цю катего-
рію для своїх потреб, виходячи з власних понять і відо-
мостей, а також дамо культурну оцінку цим способам 
використання. Автор уважає, що важливо проаналізу-
вати, як у Центрі медичної генетики використовують 
концепцію національної ідентичності, оскільки праців-
ники Центру останнім часом, разом з науковцями 
інших галузей, беруть участь у суспільному дискурсі, 
коментуючи «генетичні випадки», і тим самим сприя-
ють загальному соціально-культурному дискурсу і фор-
муванню суспільного простору. У попередньому розділі 
аналізована стаття, наскільки було можливо, проілю-
струвала приклад того, як генетики здійснюють свій 
внесок у «науково-генетичне» суспільство; вона також 
засвідчує, що для генетиків важливою є етнічна іденти-
фікація групи в дослідженнях населення, у реєстрації 
спадкових хвороб і вад розвитку. Відразу постає питан-
ня «Як поняття “національність” виникає протягом 
генетичного консультування?», яке, як ми зазначали 
раніше, реєструється, потрапляє до широких наукових 
узагальнень і, таким чином, набуває «об’єктивних 
характеристик».

Запис про національність у Центрі медичної генети-
ки для пацієнтів, яких консультують лікарі-генетики, є 
одним з тих, які мають бути включені в обстеження 
відповідно до генеа логічного методу 5. Цей метод широ-
ко використовують у генетиці в усьому світі як один з 
можливих наукових методів. У методичному посібнику 
«Використання генеалогічного методу в клініці» [9] 
генеалогічний метод згаданий як досить уживаний. 
У посібнику представлено визначення генеалогічного 
методу, а також його значення для встановлення харак-
теру успадкованої або родинної хвороби. Також міс-
тяться короткі вимоги щодо створення генеалогічного 
дерева.

Не вдаючись до перерахування багатьох вимог, 
необхідних для створення генеалогічного дерева, зупи-
німося лише на тому, що для генетика методологічно 
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важливим є збір первинних відомостей про фізичну 
особу:

1. Прізвище, ім’я, по батькові. 
2. Точна дата народження.
3. Національність.
4. Точне місце народження.
5. Клінічні обстеження та їхні результати [9, p. 4].
Отже, вимога записувати національність під час 

генетичної консультації належить до групи первинних 
і найважливіших відомостей про особу й перебуває на 
тій самій позиції, що й клінічні обстеження. Формується 
враження, що цей запис розглядають як природний 
факт, а не як культурну й соціальну конструкцію. 
Неважко до категорії національності долучити й вимо-
гу зазначати точне місце народження, яке саме й дозво-
ляє здійснювати ареальні порівняння клінічних даних. 
Проте, так близько до національності перебуває і факт 
народження.

Поступово наближаємося до дискусії про націо-
нальну й етнічну належність як про біологічно значу-
ще або суспільно сконструйоване поняття, як про 
об’єктивні природні дані або суб’єктивне самовизна-
чення. Якщо проаналізувати досить тривалий розви-
ток теоретичної парадигми етнічної належності, то 
помітним, що від самого початку етнічна належність у 
соціальних науках сприймалась як певна культура, 
яка є об’єктивною. Поняття «об’єктивна культура» 
охоплює деяку сукупність культурних рис, які прита-
манні конкретній спільноті людей. Ця концепція була 
життєздатною до 70-х років ХХ ст., коли Ф. Барт [1] 
звернув увагу на суб’єктивні аспекти в етнічній пара-
дигмі. На його думку, групи людей не можуть бути 
визначені об’єктивно як такі, що належать тій або 
іншій етнічній групі, бо визначати себе – це є прерога-
тива самої групи. Проте генеалогічний метод під час 
генетичного консультування і графа «національність» 
у ньому роблять поняття «національна належність» 
об’єктивним, ба навіть більше – це певною мірою при-
родна категорія, тому її і зазначають у клінічних 
даних. Так, етнічна належність, що функціонує поряд 
з народженням, фізичними й біологічними спадкови-
ми умовами, сама стає умовою й категорією подібно-
го характеру.

Польові дослідження засвідчили, що в практиці гене-
тичного консультування етнічну й національну належ-
ність сприймають як цілком зрозумілий факт, який не 
підлягає сумніву. Тож етнічну ідентичність розгляда-
ють як об’єктивну даність, що не викликає жодних 
сумнівів, адже вона належить до медичних і біологіч-
них даних. Однак все не так просто. У подальшому 
спілкуванні з генетиками стало зрозуміло, що, фіксую-
чи національність під час консультації, неминуче 
з’являється можливість самовизначення консультова-
ної особи до якої етнічної групи належати. Або ж її 
ідентичність визначає сам фахівець. Ідеться про випад-
ки змішаних сімей. Наприклад, лікар-генетик на питан-
ня «Чи існує невизначеність щодо того, яку національ-
ність записати?» відповів: «Національність. Батько – 
поляк, мати – литовка, потрібно зачекати до 18 років, 

поки дитина сама визначиться. Залишаємо цю графу 
порожньою. А якщо дитині біля чотирьох років, то 
батьки дадуть відповідь». На питання «Для чого потріб-
ний такий запис?» отримала відповідь: «Для єврейсько-
го населення найчастіше притаманні такі-то хвороби, 
для фінів – такі». 

Подібної думки дотримуються й інші лікарі. Вони 
стверджують, що головним аргументом у зазначенні 
національності під час генетичної консультації є загаль-
новизнане спостереження, що деякі народи більше 
схильні до розвитку певних спадкових захворювань. 
У такому випадку проблемою, з якою стикаються ліка-
рі, записуючи національність, стають діти змішаних 
шлюбів.

Іще раз повернімося до польових досліджень у 
випадках змішаних родин і запису національності 
дитини під час генетичної консультації як до реального 
процесу:

Лікар-генетик: Тож погляньмо на національність 
батьків: мати – полька, батько – литовець, а дитина… 
як вирішать її батьки, так і запишемо. Але ми тоді 
навіть запишемо батькову й материну національність, 
урешті-решт.

Консультований: Але національність дитини батьки 
зазначають?

Лікар-генетик: Ми, зрозуміло, не можемо визначи-
ти, чи він литовець, чи поляк. Це справа батьків, як 
вони вже вирішать.

І перший, і другий уривок з інтерв’ю підштовхують 
до достатньо парадоксального висновку. Для обох 
батьків однієї національності національна належність 
дитини не викликає сумнівів, будучи об’єктивним 
фактом. Однак якщо батьки належать до різних націо-
нальностей, то більше, здається, не залишається 
об’єктивних критеріїв для визначення, якої ж націо-
нальності їхня дитина – це вже залежить від рішення 
самих батьків або взагалі ця графа залишається 
порожньою, для майбутнього визначення. Очевидно, 
що національна належність не має, і, мабуть, не мала 
жодної матеріальної сутності й тому не може бути 
вибудувана й названа, як трохи «ця» й трохи «інша» 
національність, залишаючись вибором батьків чи 
самої особи. Саме випадки змішаних сімей найкраще 
ілюструють, що національність – це не матеріальна 
субстанція, а соціальний конструкт. Це визнають і 
самі генетики, хоча й використовують національність 
як об’єктивну характеристику. З лікаревої оповіді вио-
кремлюємо ще один аспект національності – успадку-
вання за народженням, бо поряд із записом націо-
нальності, яку вибрали батьки, записують і націо-
нальність самих батьків. Таким чином, концепція 
національності стає ще більш ускладненою, адже це 
вибір, хоча народження і спадковість вибір роблять 
обмеженим – успадкованим від матері й батька.

З урахуванням непевності вихідних даних станови-
ще ускладнюють ще й клінічні дані особистості, а 
також генетичні дані й потреба запису національності. 
Таким чином, ми наближаємося до ситуації, яку опису-
вали раніше, – поняття соціальної й культурної іден-
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тичності генетика вилучає зі свого середовища й при-
лаштовує до власних потреб.

Висновки
Концепція етнічної належності в соціальних нау-

ках, починаючи з відомих студій Ф. Барта, керується 
конструктивістським підходом до колективної іден-
тичності людей. До того ж етнічна ідентичність є суто 
суб’єктивним процесом, за допомогою якого людина 
ототожнює себе з однією чи декількома групами. І ця 
ототожнена відмінність не є зумовленою, а тим біль-
ше визначеною біологією чи іншими об’єктивними 
чинниками. Досягнення в галузі генетичної науки, 
медичні обстеження населення і поширення популяр-
них знань про генетику в суспільстві створюють умови 
для матеріального втілення концепції етнічної належ-
ності.

Водночас не лише генетика й популярні знання про неї 
здійснюють свій внесок у розуміння етнічної належності 

як концепції матеріалізованого феномену. Багато уваги 
вивченню етнічної належності почали приділяти після 
розпаду радянського блоку й початку етнічних завору-
шень. У той час, коли західна наукова традиція все «роз-
клала» по різних нішах, з колишнього радянського блоку 
нова концепція етнічної та національної належності 
представляє в цьому напрямі свої погляди на історично 
сформовані концепції етнічної належності, які матеріалі-
зуються в конкретних інституціональних практиках. 

Етнічна належність, ураховуючи її матеріальні 
аспекти, які можуть виявлятися в різних формах і 
бюрократичних практиках, не лише об’єктивне явище. 
Як свідчать етнографічні відомості, подані в цій статті, 
етнічна належність є подвійним класифікаційним 
принципом. Певною мірою вона вимагає об’єктивних 
етнічних критеріїв, однак дуже важливе і суб’єктивне 
рішення особи. Тож особисте рішення, усупереч твер-
дженням Ф. Барта, не єдине, проте таке, що вимагає 
об’єктивного підтвердження.
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Література

1 Поняття «етнічна» і «національна» 
належність (націоналізм) використані 
в пропонованій роботі за концепцією 
Т. Еріксена [5, p. 98–125]. На думку 
автора, вищеподані два поняття вельми 
пов’язані між собою. Поняття 
«націоналізм» безпосередньо пов’язане 
із сучасним розумінням національної 
держави та її домінуючої культури. 
У цьому сенсі нація – це домінуюча в 
державі етнічна група, а інші групи, що 
сприймаються як культурно «інші», 
характеризуються як лише етнічні 
групи. У литовському контексті 
поняттями «етнічна» і «національна» 
належність найчастіше послуговуються 
на академічному рівні. У щоденному 
вжитку переважно використовують 

поняття «народ» (або «нація»), яке 
залежить від контексту й може містити 
як етнічну, так і національну складову 
[2; 3; 8]. З огляду на вищевикладене, у 
дослідженні поняття «народ» і «нація» 
ми будемо розмежовувати залежно від 
контексту.
2 До складу литовської групи ввійшли 
співробітники Литовського інституту 
історії А. Чепайтьєне і Д. Даукшас. 
У проекті також узяли участь дослідники 
з Манчестерського університету (Велика 
Британія; координатор проекту), 
Барселонського університету (Іспанія), 
Центральноєвропейського університету 
(Угорщина, Будапешт), Фонду «Luigi 
Einaudi» (Італія, Рим), Французького 
національного дослідницького центру 

(Париж), Університету Сен-Дені 
(Франція, Париж), Університету Осло 
(Норвегія).
3 Див. сайт Центру медичної генетики. – 
Режим доступу : http://www.santa.lt/
index.php?-1928709158.
4 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.geneticahumana.
lt/VU/mokslas/publikacijos.htm#m-str.
5 У посібнику «Використання 
генеалогічного методу в клініці» 
генеалогічний метод охарактеризований 
так: «Генеалогічний метод – встанов-
лення передачі хвороби або ж симптому 
в сім’ї серед родичів із зазначенням 
ступеня спорідненості між членами 
родини» [9, p. 3].

Примітки

Переклад з литовської Владислава Журби
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В епоху постмодернізму, яка характеризується інтен-
сивною міграцією населення, подібністю способу 
життя різних націй, обміном культурними явищами, 
що в етнологічній літературі іноді навіть іменують 
«креолізацією звичаїв» [1, р. 361], паралельно 
простежу ється протилежний, парадоксальний процес: 
скрізь відроджуються локальні й регіональні ідентич-
ності. У багатьох країнах регіональні громади оголо-
шують себе націями, вимагають визнання, у нових 
географічних лініях накреслюються межі між «своїм» 
та «іншим», держави лихоманить від автономних рухів 
або здійснюються спроби відокремити частини націо-
нальних держав і створити в них карликові держави 
для таких новосамовизначенних груп мешканців.

Поряд із цими двома тенденціями стає помітною ще 
одна: нечисленні, проте в культурному плані споріднені 
нації об’єднуються в напівформальні спільноти (як 
наприклад, «Фіно-угорський світ»), що сприймають себе 
як ширшу культурну тотожність і ставлять за мету спіль-
ними зусиллями витримувати мовну і культурну конку-
ренцію, яка постійно посилюється. Проте і в такому разі 
в багатьох націях, які об’єднуються в подібні метаетнічні 
спільноти, різні регіональні культурні групи порушують 
питання своєї окремої етнічності і намагаються її фор-
малізувати [9]. У запропонованій статті 1 розглянута 
одна із зазначених тенденції – пошуки регіональної 
тотожності, її декларування в сучасній Литві. Мета 
публікації – висвітлити втілення в Литві вищезазначеної 
тенденції, усупереч традиційно усталеному в литовсько-
му суспільстві і в гуманітарних науках сприйняттю 
етнічної нації та етнографічних груп. Водночас спробує-
мо з’ясувати, як у регіональній спільноті жемайтів трак-
тується існування окремого етносу, і як унаслідок цього 
штучно формулюються вимоги для Центру країни.

Литовські гуманітарії ще до Другої світової війни 
погоджувалися, що Литву можна розділити на п’ять 
етнографічних регіонів: Аукштайтія, Дзукія, Сувалькія, 
Жемайтія і Мала Литва (територія, що належала 
Пруссії, згодом – Німеччині, на якій жили литовці. 

Північну частину території – Клайпедський край – 
1923 року приєднали до Литовської Республіки). 
За  доби радянської влади, під час укладання «Історико-
етнографічного атласу Прибалтики», у трьох країнах 
Східної Балтії – в Естонії, Латвії, Литві – етнографи 
також виокремили так звані історико-культурні облас-
ті, назви і локалізація яких позначені в першому томі 
«Історико-етнографічного атласу Прибалтики» [8, 
карта № 2]. У Литві вони лишилися такими самими, як 
і були визнані до війни, тільки з етнополітичних мірку-
вань в атласі не згадана Мала Литва. Ареали особливос-
тей традиційної культури цих етнографічних регіонів 
не набагато відрізняються від територій, що їх займа-
ють діалекти литовської мови. Проте якщо ще зовсім 
недавно існування таких регіонів і їхніх культурних 
варіацій цікавили естонців, латишів і литовців тільки 
як об’єкт культурної спадщини й наукового досліджен-
ня, то сьогодні вже самі етнографічні групи намагають-
ся вийти на історичну арену як суб’єкти етнополітичної 
діяльності. У Латвії в такому аспекті починають виявля-
ти себе латгали, в Естонії – сету і виру, у Польщі – 
групи кашубів. Питання, які порушують регіональні 
громади, загрожують зламу стереотипів сприйняття 
етнічної тотожності й етнічної території. Розвиток про-
цесу відбувається швидше там, де в регіонах прожива-
ють громади, які яскравіше вирізняються в етнічній 
нації в культурному відношенні, окрім усього іншого, 
якщо вони мають ще й відмінний етнонім.

За традиційною культурою і діалектом у Литві най-
більше вирізняються жемайти, які проживають на 
заході країни. Населений ними регіон – Жемайтія, що 
має вихід до Балтійського моря, – у середньовічних 
історичних джерелах, написаних латинською мовою, а 
пізніше й іншими західноєвропейськими мовами, іме-
нується Samogittia, у польській історіо графії – Źmudź, у 
дорадянській російській – Жмудь, у радянській росій-
ській – Жемайтия. Відчуття самобутності жемайтів 
посилює також і те, що Жемайтія – це єдиний регіон, 
який можна вважати історично сформованим, тому що 
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він єдиний у Великому князівстві Литовському на 
кінець XVIII ст. мав політичну автономію. Жемайтський 
діалект, під час формування литовської нації в ХІХ ст., 
мав реальні шанси стати літературною мовою і через 
це тривалий час «змагався» з аукштайтським діалек-
том. Жемайти й нині вирізняються серед інших литов-
ців також і подвійною етнічною самосвідомістю: тільки 
серед жемайтів трапляються індивідууми, які вважа-
ють, що вони не литовці, інша частина гадає, що вони 
насамперед жемайти, лише потім – литовці, ще деякі 
жемайти притримуються того, що їхня національність 
має бути записана як литовці-жемайти. У литовській 
історіографії кінця ХХ ст. майже одностайно погоджено 
називати жемайтів литовським субетносом.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., під час процесу 
консолідації литовської нації, відмінності регіональних 
груп нівелювалися. Хоча стверджувати, що питання 
«етнічності жемайтів» упродовж цього періоду було 
абсолютно забуте – несправедливо. Під час Першої 
Литовської Республіки, особливо перед Другою світо-
вою війною, жемайти знову порушили питання щодо 
рівних можливостей для жемайтської і литовської мов. 
Проте війна та радянська окупація, що настала після 
неї, разом з падінням Литовської Держави, на довгі 
десятиліття поховали й «жемайтське питання».

Питання регіональних ідентичностей у Литві знову 
постало наприкінці ХХ ст., ще до відродження 
Литовської Держави, коли почалися «співочі револю-
ції» країн Балтії. Спочатку ця проблема порушувалась 
як стурбованість щодо маловивченої, занедбаної час-
тини традиційної культури, дослідження якої під час 
радянської окупації не толерувалося. Слідом за створе-
ним 1988 року Товариством жемайтської культури 
засновувалися і товариства, клуби, земляцтва інших 
етнографічних областей, у програмах діяльності яких 
були дослідження культури та історії свого регіону, 
популяризація фольклору. Проте жемайти – єдині, які 
пізніше розширили діяльність свого Товариства до кон-
кретних кроків для «етнізації» власної громади.

З проникненням у Литву із Західної Європи ідей 
регіо нального руху надання значення локальним куль-
турам набуло якісно нових форм. Спостерігаючи за 
поширенням і проявами цих ідей у Литві, Латвії, 
Естонії, Польщі, можна констатувати, що регіональний 
рух до пост комуністичної Європи «переселяється» в 
таких самих формах, тільки зі значним запізненням. 
Розвиток ідей регіоналізму, їхні метаморфози в Литві 
стають повністю аналогічними до тих, що вже відбули-
ся на Заході. Дослідники зазначають, що в Західній 
Європі ініціативи щодо визнання національних мен-
шин упродовж останніх тридцяти років пройшли шлях 
від ніжного намагання зберегти племінну спадщину, 
від заснування музеїв, відродження свят і регіональних 
виробів до брутальних націоналістичних вимог, з 
наданням переваги цим аргументам перед культурою і 
тотожністю. Прагнення до захисту локальних ідентич-
ностей у багатьох випадках набувають форм культур-
ного авторитаризму, «закріплення етнічності» і вимог 
щодо самоврядування [1, р. 357–358, 361]. У Литві, 

наприклад, також почалися розмови про необхідність 
проектувати державну внутрішню політику таким 
чином, щоб спадщина локальних культур у культурно-
му житті країни не залишалася лише музейною цінніс-
тю або об’єктом етнографічних, лінгвістичних чи 
фольк лорних досліджень, а ставала культурною цінніс-
тю, вилученою з периферії культурного життя і скеро-
ваною до повсякденного вжитку. 

Дедалі частіше лунала констатація того, що уникну-
ти негативних наслідків глобалізації можна не проти-
ставленням глобалізації і єдності нації та єдиної її 
«етнічної культури», а висуванням на перше місце 
основної «резистентної» одиниці – регіональної культу-
ри, значна кількість елементів спадщини якої має бути 
включена до економічних, соціальних, туристичних 
програм і програм щодо захисту навколишнього 
середо вища. Прихильники регіоналізму в публічних 
виступах акцентували на необхідності сильнішого про-
тистояння принципам централізованого управління 
країною, а не на загрозі національній тотожності, що 
евентуально приходить із Заходу.

Саме через це під час проектування територіально-
адміністративної реформи в Литві про контекст регіо-
нальних культур не могли забути. Хоча в країнах ЄС 
вищі адміністративно-територіальні формування утво-
рені за різними принципами, проте в Литві не могли не 
помітити того, що одним з найпоширеніших є форму-
вання адміністративних регіонів з огляду на історико-
культурну спадщину [2]. Для утворення регіонів такого 
типу висувають аргументи «домашньої потреби». 
Стверджують, що тільки тоді населення почуває себе «як 
у себе вдома», коли вирішені культурні потреби всіх.

Для актуалізації «жемайтського питання» в умовах 
демократії мала значення й та обставина, що не тільки 
в радянський час, але й у роки довоєнної Литовської 
Республіки відбувалася досить швидка мовна асиміля-
ція жемайтів: дедалі більша кількість жителів суміжних 
районів Жемайтії та жемайтської молоді в містах регіо-
ну переходили на літературну литовську мову, унаслі-
док чого звужувався ареал носіїв жемайтської мови, 
водночас нищилася й жемайтська регіональна само-
свідомість. Жемайтський діалект обійшли належною 
увагою і терпимістю 2. Цілком зрозуміло, що тоді ніхто 
із цього приводу не протестував і навіть не висловлю-
вав жодного незадоволення: усі литовці усвідомлюва-
ли, що мають одностайно протистояти русифікації і 
об’єднуватися навколо національних цінностей та 
спільних символів. Проте коли ця небезпека минула, у 
жемайтських лідерів, які представляли регіональний 
патріотизм, з’явилася нагода нагадати, що «… наші 
права дещо порушені».

Сьогодні особи та їхні групи, які висувають вимоги 
Литовській Державі від імені жемайтів, є різними як за 
інтересами, так і за соціальним становищем й освітою. 
Хоча їхня кількість, як уважають, сягає майже мільйона 
жителів, ураховуючи також жемайтів, що проживають 
за межами Жемайтії, до справи «захисту й оборони 
жемайтськості» залучена тільки мала частина цієї субет-
нічної групи литовців. Однак, незважаючи на цю обста-

Петрас Кальнюс. Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної 
політики в сучасній Литві

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ISSN 01306936 / Народна творчість та етнологія / №3 2011

36 Походження та етнокультурна самобутність литовців. Загальнонаціональний і 
регіональний виміри ідентитету

вину, жемайти вже зав дали чимало проблем для Центру 
країни. Найчисленніша й найвпливовіша організація 
жемайтів – це Товариство жемайтської культури (ТЖК), 
центр якого розміщений у повітовому м. Тяльшяї, що в 
Жемайтії, а філії створені не тільки в цьому етнографіч-
ному регіоні, але й в усіх найбільших містах Литви. 
Найсильнішою є філія, що діє у м. Вільнюсі, де згуртова-
но найзначніші інтелектуальні сили ТЖК. Товариство 
публічно декларує виключно культурні цілі своєї діяль-
ності, проте в окремих випадках воно їх політизує. ТЖК 
має кілька тисяч членів, однак не всі з них активні. Інші 
товариства жемайтів, як наприклад, «Žemaičių 
akademinio jaunimo korporacija “Samogita”» («Корпорація 
жемайтської академічної молоді “Samogitia”») або 
«Žemaičių akademija» («Жемайтська академія»)**, є 
нечисленними. Вони не схильні до висування питань 
політичного характеру, часто навіть декларують 
відмежу вання від таких вимог. Своєрідна група в 
м. Клайпеді, що дістала назву «Žemaitijos parlamentas» 
(«Парламент Жемайтії»), висуває радикальні вимоги 
щодо надання Жемайтії статусу економічної автономії, 
передання під її контроль існуючих у цьому етнографіч-
ному регіоні нечисленних нафтових родовищ, відшкоду-
вання збитків, які нібито Литовська Держава заподіяла 
Жемайтії протягом багатьох років. Утім, вона не має 
значної підтримки навіть серед самих жемайтів.

Регіональні громади жемайтів Литви вирізняються 
ширшим спектром декларування своєї тотожності. 
Діяльність інших культурних товариств етнографічних 
груп литовців здебільшого обмежується краєзнавчим 
спрямуванням – пропагуванням культурних пам’яток 
регіону, туризму, екологічним просвітництвом, а деякі 
з них, наприклад, наслідуючи жемайтів, заохочують 
жителів свого регіону сміливіше користуватися своєю 
рідною говіркою в публічних місцях. Жемайти вирізня-
ються і тим, що в їхньому дискурсі тотожності є не 
тільки питання збереження «жемайтськості», але й 
риторика з приводу відродження «колишньої», «справж-
ньої», «тієї, що мали колись», ідентичності. Прибічники 
відродження «жемайтськості» шляхом просвітництва 3 
обмежують свою діяльність прагненням розшири ти 
культурні й комунікативні функції жемайтського діа-
лекту. На відмінну від своїх радика льніших соратників, 
вони не експлуатують питання щодо відповідальності 
литовців за порушену жемайтську тотожність, тоді як у 
риториці останніх теза про історичні образи, «конфіс-
ковану» тотожність жемайтів посідає не останнє місце.

Більшість жемайтів, які беруть участь у жемайтській 
культурній діяльності, цілком щиро стверджують, що 
їхні зусилля стосовно збереження жемайтської тотож-
ності – це не щось інше, як бажання мати дві тотожнос-
ті – жемайтську і литовську. Найяскравіший вияв такої 
декларації, підготовлений, надрукований і поширений 
за ініціативою ТЖК, – паспорт жемайта, хоча досить 
часто цей акт литовці трактують як вияв жемайтського 
сепаратизму. Такий паспорт отримують не тільки 
члени ТЖК, але й жемайти, які мають значні успіхи в 

* Товариство жемайтських науковців [прим. перекладача].

науці, культурі, політиці, комерційній діяльності. 
Жемайтських паспортів уже видано кілька тисяч. Це 
документ високої поліграфічної якості, що своїм вигля-
дом і змістом мало чим різниться від національного 
паспорта. У паспорті жемайта вклеюють фотографію 
власника документа і жемайтським діалектом впису-
ють такі відомості: ім’я, прізвище, місце і дату наро-
дження, особливі відмітки (зріст, колір очей та волос-
ся). Для уникнення негативної реакції з боку інших 
литовців, для жемайтів, в отриманих ними паспортах, 
зазначають, що вони є громадянами Литовської 
Держави, а етнонім žemaitis (жемайт) записують без 
познач ки «національність». Окрім того, у положеннях 
про видачу паспорта зазначено, що його можуть отри-
мати також і особи не жемайтського походження, якщо 
вони схвалюють прагнення жемайтського руху. Проте 
на практиці це дуже рідкісні випадки.

Напередодні перепису населення Литви 2001 року 
один із членів Національного парламенту, який перед 
тим заснував групу парламентарів-жемайтів, зажадав 
від Департаменту статистики, щоб в анкеті, у графі 
«національність», переписувачам дозволили зазначати 
«жемайт». Водночас у деяких районах Жемайтії, під час 
перепису, проводили агітацію серед населення, аби 
жителі записувалися жемайтами. Вимогу про дозвіл 
записувати в графі «національність» «жемайт» 
Департамент статистики відхилив, натомість політик 
розпочав судовий процес, а також погрожував звернен-
ням до Суду з прав людини у м. Страсбурзі. Майже в той 
самий час черговий з’їзд ТЖК прийняв резолюцію, яка 
підтримувала вимогу про узаконення жемайтської 
національності в Литовській Республіці. Проте не лише 
фахівці зі статистики, але й авторитетні історики 
висловилися проти узаконення жемайтської націо-
нальності, зауважуючи, що «окрема національність – 
це прагнення до окремої держави» [5]. Із цього приво-
ду згадаємо декларовану ще кілька десятків років тому 
Е. Смітом тезу: де держава складається з більш ніж 
однієї етнічної групи, там уже підготовлене вогнище 
для романтичного протесту проти бюрократії, і менша 
етнічна громада висуває свої вимоги ширшому етніч-
ному націоналізму [7, р. 230].

Кілька років тому дуже активно діяла група захисту і 
пропагування регіональних культур, яка не тільки 
висловлювалася на захист регіональних ідентичнос-
тей, але й вимагала проведення в Литві територіально-
адміністративної реформи. Пропонували створити 
чотири або п’ять самоврядних регіонів у межах істори-
ко-культурних областей з окремими їх назвами. Не 
заперечуючи яскравої культурної самобутності жемай-
тів, прибічники такої ідеї мали намір уважати литов-
ські етнографічні групи, що проживають в усіх істори-
ко-культурних областях Литви, етнічними групами, а 
населені ними території – етнічними регіонами. Це є 
вихідною позицією під час висування зазначених 
вимог. Тому в риториці литовських регіоналістів пере-
важають мотиви «директив ЄС», стверджується, що 
саме ЄС вимагає регіонів такого типу, і що основною 
метою регіоналізації є підтримка «етнокультурної 
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тотожності» 4. Насправді громадськість уводять в 
оману, тому що регіони в країнах ЄС сформовані на під-
ставі різних принципів, а їхній статус навіть у країнах 
Західної Європи є дуже різним [4, р. 44]. 

До цієї кампанії втягнулися і нежемайти, однак саме 
жемайтів при цьому сприймають як лідерів, а прибіч-
ники такої реформи в інших регіонах уважають жемай-
тів зразком для себе. Для Центру країни прикрим сюр-
призом стало те, що активним пропагандистом рефор-
ми є заснована державою та утримувана на бюджетні 
кошти інституція – Рада опікування культурою, яку 
становлять члени як культурних товариств, так і вчені-
гуманітарії, представники етнографічних регіонів. 
Хоча основне її призначення – це функція експертної 
інституції Сейму у сфері захисту і пропаганди литов-
ської етнічної культури. Упродовж 2000–2004 років 
вона майже всю увагу зосередила на пропаганді ство-
рення самоврядних регіонів [6]. Щоправда, останнім 
часом її ентузіазм у цій галузі помітно згас. 

Прихильники пропонованої реформи вважають, що 
навіть у випадку, якщо регіони, створені в межах істо-
рико-культурних областей, відразу не отримали б 
права на самоврядування, а були регіонами лише ста-
тистики і планування, усе ж таки мали порушити 
питання про представництво від Литви сучасних пові-
тів (їх існує 10) як регіонів у Комітеті регіонів ЄС, а 
також в Асамблеї європейських регіонів. Замість пред-
ставників повітів у цих інститутах мали б сидіти пред-
ставники, обрані громадами самих регіонів і делегова-
ні ними. Нинішня участь повітів у ролі регіонів регіона-
лістами розцінюється як аномалія, релікт радянського 
часу, свавілля Центру, недбалість щодо інтересів етно-
графічних груп.

Прихильникам самоврядних регіонів у Литві важко 
осмислити своє бачення регіону, оскільки їм бракує 
правових, економічних і політологічних знань. Якщо 
стосовно внутрішньої організації регіону вони мають 
більш-менш чітке бачення, то питання щодо економіч-
них, соціальних і правових відносин з національною 
державою та місцевими органами влади нижчої ланки 
в пропонованих ними міркуваннях є дещо розпливчас-
ті. Литовські регіоналісти не повною мірою ознайомле-
ні з діяльністю і програмами однодумців Заходу, теоре-
тичними працями з питань регіоналізму. ТЖК, напри-
клад, більше задовольняється «культурним обміном» з 
польськими кашубами, які висувають подібні питання 
своєї «етнічності». Дещо ширший кругозір мають сто-
личні регіоналісти, проте їм не завжди зручно виступа-
ти від імені конкретної регіональної громади.

Більшість прибічників поміркованого просвітниць-
кого шляху в жемайтському русі схильні задовольняти-
ся тим, щоб Центр країни визнав жемайтський діалект 
самостійною мовою, яка перебуває на тому самому 
щаблі, що й литовська літературна мова. Прагнучи 
довести правильність такого постулату, науковці-лінг-
вісти жемайтського походження протягом достатньо 
короткого відрізка часу підготували й видали підруч-
ник із правопису жемайтської мови [3] 5. Слід зауважи-
ти, що ці науковці запропонували користуватися в 

жемайтському правописі орфографією, яка майже 
ідентична до латиської і має значні відмінності з литов-
ською 6. Журналістів і письменників-жемайтів заклика-
ють публікувати свої праці рідною говіркою. Жемайти 
в цій сфері мають значні досягнення: газету, яку кілька 
років видавали жемайтським діалектом, реорганізува-
ли, і тепер вона виходить як щомісячний культурний 
журнал «Žemaičių žemė» («Жемайтська земля»), у якому 
тексти подані і літературною мовою, і жемайтським 
діалектом. Тексти жемайтським діалектом, поряд з 
літературною мовою, іноді публікують і місцеві газети 
регіону. Вийшла друком і поетична антологія. Усі вірші 
у виданні, як і біографії поетів, подані жемайтським 
діалектом. Рада одного з адміністративних районів 
Жемайтії кілька років тому прийняла рішення про про-
ведення своїх засідань жемайтською говіркою 7.

Усе ж таки недвозначно можна стверджувати, що 
прибічники «жемайтського націоналізму» не мають у 
суспільстві значної підтримки. Не тільки в Литві зага-
лом, але й серед широких кіл населення Жемайтії 
вимоги політичного характеру, які висувають 
Литовській Державі, не лише не схвалює, але й воро-
же сприймає переважна частина суспільства. Багато 
жителів регіону прихильніше ставляться лише до 
зусиль підвищення значення їхньої говірки та розши-
рення її практичного застосування. Заснована 
2009 року політична партія «Žemaičių partija» 
(«Жемайтська партія»), яка заявила про себе як про 
таку, що має намір захищати інтереси жемайтів у 
Литовській Державі, уже брала участь не тільки в міс-
цевих виборах нижчої ланки, але й у виборах до 
Сейму, а також до Європарламенту, проте в жодному 
випадку в жемайтському регіоні вона не набрала 
потрібної для отримання мандатів квоти голосів 8. 
Жемайти недовірливі також і щодо пропозицій місце-
вих регіонів. Здійснене автором цієї статті опитуван-
ня виявило, що тільки 22 % жемайтів, які проживають 
у Жемайтії, погодилися б на створення самоврядного 
регіону, а проти висловився 41 % опитаних (решта не 
мали чіткої думки внаслідок відсутності інформації, 
проте більша частина цієї групи також була схильна, 
найімовірніше, не підтримати, аніж підтримати).

Хоча жемайтське суспільство схвально сприймає 
дискурс на тему говірки, проте й тут воно з неабиякою 
обережністю ставиться до надання їй надмірного зна-
чення і до намагання перетворити її на окрему мову. 
У цьому питанні більшість жемайтів солідарні з інши-
ми литовцями, уважаючи, що якби через винятковість 
діалекту жемайти підняли свою регіональну культуру 
до рівня локальної культури, а свою культурну грома-
ду – до статусу субетнічної групи, це надало б їй не 
регіонального, а національного рівня, що знайшло 
відображення і в громадській думці. За даними про-
веденого автором опитування, жемайтську мову вва-
жають рідною тільки 2,4 % опитаних жемайтів і 1,6 % 
вважає рідними обидві – литовську і жемайтську (усі 
інші рідною мовою вважають тільки литовську). 
Також маємо дуже чітку відповідь на таке питання: 
«Чи потрібно здійснювати в школах навчання і вихо-

Петрас Кальнюс. Субетнічна ідентичність як фактор формування регіональної 
політики в сучасній Литві
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вання дітей діалектом?». Менш ніж 5 % опитаних від-
повіли «так», майже стільки ж само не сформулювали 
певної думки, а решта дуже прозоро висловилися 
проти такої можливості. Понад 76 % опитаних моти-
вували своє несхвалення тим, що такі кроки мали б 
наслідки для літературної мови і литовської нації вза-
галі. Хоча досить багато жемайтів обстоюють ширше 
використання говірки в публічних місцях, проте вида-
ється, що лише таким розширенням її використання 
вони й хотіли б обмежитися. Ще менше респондентів 
уважають, що жемайтський діалект, як і інші діалек-
ти, може стати писемною мовою. У тому, що будь-
який литовський діалект міг би стати писемною 
мовою переконані 14,7 % інформантів, таку можли-
вість категорично відкидають 81,3 %, решта не сфор-
мулювали чіткої думки або вважають, що лише деякі 
діалекти мають таку можливість, і в таких випадках 
найчастіше називають жемайтський діалект.

Вищевикладені факти дозволяють стверджувати, що 
вимоги, які висувають до Литовської Держави субет-
нічна група жемайтів, не досягли такого рівня, як, 
наприклад, вимоги фарерів, провансальців або корси-

канців до своїх держав. Багато жемайтів схильні під-
тримати пропозиції щодо розширення використання 
свого діалекту в публічному просторі, толерантного 
ставлення до етнічної різноманітності литовців. Однак 
більшість жемайтського суспільства зовсім не підтри-
мує політичних вимог, висунутих до Литовської 
Держави: їх, як і інші литовські регіональні громади, 
зупиняє недавній історичний досвід і передчуття мож-
ливих наслідків не тільки для Литовської Держави, але 
й для них самих. Не лише з розмов з респондентами, 
але й з дискусій про відродження жемайтської тотож-
ності, що з’являються в ЗМІ, відомо, що більшість 
жемайтів бояться занурюватися в боротьбу за «свою 
етнічність» не тому, що вважають, що це не є науково 
обґрунтованим, а переважно тому, що багато кому 
така діяльність видається політично брудною. 
Згадуються випадки з Абхазією, Придністров’ям, 
Південною Осетією. Відтак виникає побоювання, що 
не тільки радикальну, але й поміркованішу діяльність 
жемайтів можуть використати спецслужби іноземних 
держав, які прагнуть послабити литовську націю зсере-
дини та розколоти її.
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Література

1 Стаття ґрунтується на зібраних в 
експедиціях матеріалах, документах 
регіональних громад і громадських 
організацій, на опублікованих у пері-
одиці відомостях. Основу матеріалу 
становлять дані опитування населення: 
2002 року опитано 558 осіб, які 
представляють чотири етнографічні 
регіони Литви.
2 До 70-х років ХХ ст. на Литовському 
національному радіо деякі радіовистави 
транслювали жемайтським діалектом, 
проте пізніше, через нетолерантність 
до цього діалекту з боку бюрократичних 
чиновників Вільнюса, жемайтський 
діалект з радіо усунули. У нефор-
мальному спілкуванні в школах 
Жемайтії та в установах місцевої влади 
жемайтським діалектом також не дуже 
часто послуговувалися. За радянської 
влади, під час щорічного дводенного 
з’їзду «Plungiečių draugijos» («Громада 
плунгійців») [вихідці з м. Плунге та 

його району. – Прим.  перекладача], 
спілкування вели виключно 
жемайтським діалектом. Існує думка, 
що до досить швидкого закриття цієї 
організації спричинилося надання 
великого значення говірці в діяльності 
громади.
3 Насправді немає чіткого розподілу 
між поміркованими і радикальними 
особами в конкретних організаціях. 
Однак, за загальним напрямом 
діяльності, такий розподіл самих 
організацій можливий.
4 Проте навіть у Декларації євро-
пейських регіонів зазначено, що в 
різних країнах ЄС регіони можуть мати 
різні статуси, і що текст Декларації не 
може бути трактований як зобо-
в’язування орієнтуватися на будь-яку із 
цих структур [2, р. 3].
5 Жемайтський діалект у ЗМІ викорис-
товували ще до виходу згаданого 

підручника. Однак, поки не було 
розроблених правил, значний вплив на 
правопис здійснювали субдіалекти 
мовців і литовська літературна мова.
6 Для друкування текстів жемайтським 
діалектом послуговуються саме такою 
орфографією.
7 Протоколи засідань і решту діло-
водства впорядковують літературною 
литовською мовою.
8 Репрезентативне опитування насе-
лення Литви, здійснене Центром 
досліджень суспільної думки і ринку 
«Vilmorus» («Вілморус»), засвідчило, що 
заснування «Žemaičių partijos» 
позитивно оцінило 15,6 % населення 
Литви. Не схвалило 44,4 %, а 40 % не 
мають своєї думки. Проте на виборах 
більшість тих, хто позитивно оцінював 
цю партію, свої голоси віддали за інші 
партійні утворення.

Примітки

Переклад з литовської Аушряле Тараненко
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Питання походження та етнічної своєрідності литов-
ців за даними етномузикології досі не вирішене. 
Досліджень із цієї проблеми майже немає. Витоки 
етнічної музики литовців у сукупності її жанрів вивчав 
лише автор запропонованої статті [2], визначаючи від-
мінні сфери національного музичного мислення – 
одноголосся і багатоголосся [3; 17]. Одноголосся ми 
вважаємо ознакою культури східних, а багатоголосся – 
західних балтів, хоча за мовою литовців уважають схід-
ними балтами. Однак проведені автором у 2007–
2009 роках дослідження литовського багатоголосся, а 
також зв’язків із сусідніми та віддаленими регіонами, 
дають підстави вважати, що на цю культуру мала вплив 
невідома субстратна культура.

Нові відомості, деякі з них оприлюднено в моногра-
фії «Культурна спадщина Північної Литви: етнічна 
музика» [4], зумовили перегляд і переосмислення рані-
ше висловлених міркувань не тільки з приводу виник-
нення литовського одноголосся і багатоголосся, але й 
щодо походження самих литовців як носіїв цих двох 
етномузичних культур.

Мета дослідження – визначити походження та своє-
рідність литовців за даними етномузикології. Об’єкт – 
литовська етнічна музика протягом етнічної історії 
литовського народу. Методи – порівняльний, систем-
ний, ретроспективний, аналогія. Результат – висунення 
гіпотези (усупереч усталеній думці, згідно з якою похо-
дження литовців ототожнюють з утворенням і розвит-
ком культури давніх балтів), що на цей процес значно 
вплинула невідома субстратна культура, спадщина якої 
суттєво відрізняється від етнічної музики литовців.

Риси литовської етнічної музики
В основі литовської етнічної музики лежать два типи 

музичного мислення: одноголосся і багатоголосся. 
Одноголоссю литовців, як і етнічній музиці інших наро-
дів, притаманні мінорні лади, утворені у верхній части-
ні так званої акустичної, або натуральної, гами [5]. 
Мелодія зразків одноголосся, побудована на обертонах 
середньої частини натуральної гами, є виключно 

мажорною і створює найсприятливіші умови для її під-
тримки не тільки другим, але й третім голосом. Вона 
ведеться у верхньому регістрі мажорних ладів, залиша-
ючи, таким чином, простір для включення вищезазна-
чених другого або третього голосів.

Відомо, що одноголоссю властиві не тільки монодія 
або монофонія, але й перехідний між одноголоссям і 
багатоголоссям епізодичний (ВВ) гетерофонний стиль 
співу. Багатоголоссю ж притаманний терцієвий пара-
лелізм, а також поліфонія, якій властиві як мажорні, 
так і мінорні лади. 

Ареали литовської етнічної музики не збігаються з 
етнографічними регіонами Литви (рис. 1), а також з 
ареалами поширення діалектів і говірок литовської 
мови. За ареалами останніх територія сучасної Литов-
ської Держави поділяється на майже дві однакові части-
ни: північно-західну і південно-східну (рис. 2). 
Приблизно так у Литві поширився образ «розумного» 
(на північному заході) і «не зовсім розумного» (на пів-
денному сході) старшого пастуха [1, р. 33–35]. Лише на 
північному заході Литви відомий багатострунний інстру-
мент канклес, зафіксований в народів Балтійського регі-
ону. Проте є інші риси етнічної культури, за якими так 
само можна зробити поділ на два регіони, тому поши-
рення етнічної музики не можна вважати несподіван-
кою, а радше – закономірним явищем. 

На заході й півночі Литви – у сучасних Жемайтії, 
Аукштайтії, Сувалькії – домінує багатоголосся. Тут поши-
рені паралельні  пісні, у яких провідний сольний голос 
супроводжує гурт, що співає другим голосом (прикл. 
№ 1). Мелодії таких пісень зазвичай мажорні, ладово 
переважає діатоніка. Ритміка чітка, регулярна, проте 
дещо вільна, імпровізаційна. У Північно-Східній 
Аукштайтії був і своєрідний осередок поліфонії. Тут вод-
ночас із паралельними піснями були поширені вокальні 
сутартіне  й  інструментальна  музика  колективного 
виконання. Мелодика поліфонічної музики переважно 
мажорна (прикл. № 2). Переважає діатоніка, є ознаки 
ангемітоніки. Ритміка чітка, регулярна. Ритмічні форму-
ли покладені в основу не тільки вокальної, але й інстру-

Литовці: походження і своєрідність за даними 
етномузикології
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contrast to the prevailing opinion about connection of the formation of the Lithuanians only with the origin and the development 
of the culture of the ancient Balts, the hypothesis is proposed that the unknown substratum culture did have a powerful influence 
on the ethnogenesis of the Lithuanians and the Balts as well, as it shows a very obvious difference of the Lithuanian ethnic music.
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40 Походження та етнокультурна самобутність литовців. Загальнонаціональний і 
регіональний виміри ідентитету

ментальної поліфонії, тому в інструментальних зразках 
важко вловити саму мелодію (прикл. № 3.)

На півдні та сході Литви – у Дзукії та Східній 
Аукштайтії, на території так званих свянцянських аук-
штайтів (мешканців колишнього Свянцянського пові-
ту – сучасних районів Швенчьоніс й Ігналіна), – пере-
важає одноголосся, для якого характерні мінорні діа-
тонічні лади та вільна, регулярна ритміка (прикл. 
№ 4). У Південній Сувалькії монофонія перегукується 
з паралелізмом, а в Східній Аукштайтії – з гетерофоні-
єю (прикл. № 5), яку вважають різновидом поліфонії, 
що належить до ареалу сутартіне [15].

Два головні стилі етнічної музики, поширені в різ-
них ареалах Литви, на думку автора, не могли виник-
нути один з іншого, оскільки засновані на істотно від-
мінних елементах. Так, багатоголосся в основному 
асоціюється з мажором та ритмічною регулярністю, 
особливо в поліфонічній музиці, одноголосся ж 
пов’язане з мінором і більш вільною ритмікою. Ці від-
мінні властивості, покладені в основу двох різних 
стилів, можна пояснити законами фізики та музичної 
акустики. Багатоголосся в етнічній музиці всіх куль-
тур певною мірою побудоване на звукоряді натураль-
ної акустичної гами, обертони якої розміщені лише за 
мажорною системою [24]. Тому й мелодика в більшос-
ті випадків мажорна. Одноголосся, навпаки, базується 
на мінорі, тому мелодію веде лише один голос.

Сусідські й більш віддалені зв’язки литовської 
музики

Одноголоса етнічна музика литовців за основними 
ознаками (як формально, так і за суттю) нічим не від-
різняється від музики східних слов’ян або фіно-угрів, 
має також спільні ознаки з музикою Скандинавії та 
Північної Німеччини. Проте найбільше спільного зі 
слов’янською музикою. Ціла низка литовських одного-
лосих пісень не тільки подібна до білоруських, росій-
ських, українських і польських, але є прямими їхніми 
аналогами. Дуже часто ідентичні й тексти, які фолькло-
ристи називають «кальками». Можна з упевненістю 
стверджувати, що одноголосся південно-східних литов-
ців має найближчі паралелі в етнічній музиці Північної 
Європи і може сягати не тільки часу виникнення давніх 
балтів у пізньому неоліті, але й часу утворення північно-
європейської етнічної спільноти в ранньому неоліті. 

Багатоголоса музика північно-західних литовців таких 
близьких паралелей у Північній Європі не має. З піснями 
жемайтів, аукштайтів і сувалькійців перегукуються лише 
подібні пісні західних латишів, які проживають у Курземе. 
Певна відповідність простежується в піснях мешканців 
Латгалії та південно-східних естонців Сету. Певні ознаки 
паралелізму можна виявити в піснях на території сучас-
них Курської і Брянської областей РФ, однак вони знач-
ною мірою належать до гетерофонії. Більше аналогів з 
паралельними піснями литовців у Північній Європі поки 
ще не знайдено. Немає відповідностей і вокальним полі-
фонічним пісням сутартіне північно-східних аукштайтів. 
Певною мірою близькою є лише інструментальна поліфо-
нія народів Биржайського краю, а також Курської, 

Брянської областей РФ та республіки Комі, особливо тих, 
які мешкають у Пермській області.

Литовському одноголоссю неважко знайти і більш 
віддалені паралелі. Їх можна прослідкувати вже в 
Центральній Європі, де від Британських островів і 
Франції до Східних Карпат простягається величезний 
ареал одноголосся з осередками багатоголосся в Альпах 
і Західних Карпатах. Однак зв’язки литовської одного-
лосої музики з музикою народів Центральної Європи 
суто формальні. У західній частині цього регіону пере-
важає дуже чітка, не властива литовській музиці, рит-
міка, а в східній її частині – синкопи, також не прита-
манні для литовського одноголосся.

Й.-М. Жорданія [21, с. 189, 204–205] багатоголосими 
визначав і окремі зразки етнічної музики Британських 
островів, і навіть Скандинавії та Ісландії, але, на думку 
автора, ця музика (в основному пісні й балади) є гетеро-
фонною (перехідний стиль між одноголоссям і багато-
голоссям), тому її краще визначати як приклад пізнього 
фольклору, поширеного в усій європейській культурі. 
Паралельні пісні Альпійського регіону – мажорні, їм 
притаманна діатоніка й регулярна ритміка. За формаль-
ними ознаками (наявні випадки неформальної подіб-
ності) паралельна музика цього регіону багато в чому 
подібна до музики східних та західних аукштайтів та 
сувалькійців. Паралельні пісні жемайтів більшою мірою 
наближені до пісень Західних Карпат. У Центральній 
Європі поліфонії в етнічній музиці не зафіксовано.

Подібні зв’язки литовської музики простежуються і в 
Південній Європі. На Балканах паралелі є в мелодиці 
одноголосих і бурдонних (не характерних для литов-
ської, проте які займають помітне місце в латвійській 
музиці) пісень. Паралельні пісні північно-західних 
литовців, як і в Центральній Європі, мають багато спіль-
ного з піснями північно-піренейського, південно-альпій-
ського і північно-західно-балканського регіонів. Вони 
найбільш близькі до пісень північно-західних литовців і 
північних сербів з Воєводини. Про зв’язки поліфонії пів-
нічно-східних аукштайтів та абхазів (Західна Грузія) 
відомо те саме, що й про порівняння сутартіне з пісня-
ми Бєлгородської області: пов’язується лише сам поліфо-
нічний принцип, але прямих відповідників немає. 
Поліфонічні пісні Балканського регіону, незважаючи на 
твердження Д. Рачюнайте-Вічінене [14, p. 52], литов-
ським сутартіне також не відповідають – вони базують-
ся, як і російські, на принципах гетерофонії, а не на чіт-
кій поліфонії, що прослідковується на прикладі Литви.

Біля витоків одноголосся і багатоголосся
У 2006 році автор зазначив, що великий та достатньо 

цілісний простір одноголосої музики балтів, слов’ян, фіно-
угрів простягається від Південно-Східної Литви й 
Середньої Латвії до Середньої Естонії, Російської Півночі, 
Волго-Окського межиріччя, а також до російського, біло-
руського і польського Полісся. Ареал багатоголосся, 
навпаки, невеликий, він охоплює лише Північно-Західну 
Литву, Південно-Західну й Східну Латвію, Південно-Східну 
Естонію [18]. Це наштовхує на думку, що витоки одного-
лосся литовців слід ототожнювати не тільки з етнічною 
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музикою сусідніх слов’ян і фіно-угрів, але й із процесом 
утворення цих етнічних груп у IV–III тис. до н. е. Литовське 
багатоголосся з формуванням етнічних груп ніяк не 
пов’язане, оскільки йдеться не про велику, як у випадку 
одноголосої музики, а досить розчленовану територію, 
що не збігається з ареалами життя жодної із цих груп.

При порівнянні цих двох ареалів з даними археології 
було помічено, що південна частина одноголосся та 
багатоголосся значною мірою збігається з територією 
поширення індоєвропейської шнурової кераміки 
(кінець ІІІ тис. до н. е.), а північна – з ареалом гребін-
часто-ямної кераміки (IV–II тис. до н. е.), яку пов’язують 
з фіно-уграми. Проте відмінності в етнічній музиці пів-
денних і північних частин одноголосся і багатоголосся 
є не настільки суттєвими, що дозволило б ототожнюва-
ти їх зі згаданими культурами.

Найбільш вдалим для порівняння є ареал давніх бал-
тів, які, за даними археології, наприкінці ІІІ – на почат-
ку ІІ тис. до н. е. мешкали у Волго-Окському межиріччі 
й у верхній течії Волги. Подібну картину розселення 
балтів на основі поширення балтійської гідронімії 
визначають і мовознавці. На території балтів у ІХ–
ХІІ ст. розселялися слов’яни, з якими давні балти ще в 
ІІ тис. до н. е. підтримували тісні зв’язки. Маючи на 
увазі подібність і навіть ідентичність литовської одно-
голосої музики з музикою сусідніх слов’ян, можна при-
пустити, що литовське одноголосся – релікт не тільки 
асиміляції слов’янами балтів у ІХ–ХІІ ст., але й інтен-
сивних балто-слов’янських контактів у ІІ тис. до н. е., 
що відбувалися після розпаду індоєвропейської мовної 
спільноти на початку ІІІ тис. до н. е. [16, p. 137].

На сьогодні не можна пояснити наявність порівняно 
невеликого ареалу багатоголосся, що не збігається з 
давніми археологічними культурами. Тому не можна 
вести мову про застосування методів аналогії та ретро-
спекції, як у випадку порівняння ареалу одноголосся, 
для гіпотетичного визначення етнічних коренів. 
Припускаємо, що багатоголосся може сягати корінням 
та відображати колись наявну невідому нам субстратну 
культуру, риси якої, згідно з відомостями інших галузей 
історичної науки, маловідомі (або й зовсім невідомі), 
однак очевидні в етнічній музиці. Підставою для такого 
твердження є загальновідомі факти, адже субстратні 
явища в етнічній культурі народів Балканського і 
Карпатського регіонів яскраво виявляються не тільки в 
особливостях житла, звичаїв, одягу, танців [23, с. 127–
128], але й у рисах етнічної музики [4, p. 329–330].

Отже, хронологічні рамки витоків литовського 
багато голосся можна віднести до дуже віддалених 
часів – до утворення культур індоєвропейської шнуро-
вої кераміки наприкінці ІІІ тис. до н. е. і фіно-угорської 
гребінчасто-ямної кераміки в IV–II тис. до н. е.

До питання походження литовців за даними 
етнічної музики

За даними археології, утворення литовської народ-
ності ототожнюють з поширенням трупоспалення в V–
VIII ст. По всій території Литви (рис. 3), від Південно-
Східної і сучасної Білорусі, кремація поширювалася в 

північно-західному напрямку, де перед цим побутувало 
трупопокладення [20].

Такої думки дотримуються й мовознавці, які вважа-
ють, що литовська мова зародилася з процесами розпаду 
та розходження Центрально-Балтійського ареалу в VI–
VII ст. [11]. Відмінності в литовській та латиській мовах 
могли відбутися в VI–IX ст. [8, p. 410; 9, p. 743–746].

Антропологічні дані також демонструють подібну 
картину, де з ІІ по ХІ ст., унаслідок міграції південно-
східних племен на північний-захід, по всій території 
Литви значно змінився антропологічний склад давніх 
жителів (рис. 4) [10].

Якщо вищеподані висновки і карти порівняти з дани-
ми етнічної музики, то методом аналогії можна легко 
визначити, що найбільше збігів спостерігається в розсе-
ленні антропологічних типів ІІ–V ст. та в поховальних 
звичаях до V–VIII ст., коли з південного сходу в північно-
західному напрямку по всій території сучасної Литви 
поширилася кремація. Там, де до ІІ–V ст. побутував 
обряд трупоспалення, і сьогодні існує литовське багато-
голосся. Одноголосся частково охоплює територію 
поширення мезоморфних доліхомезокранних типів, а 
також ареал побутування звичаю трупо спалення.

Отже, припускаємо, що ареали етнічної музики до 
наших днів зберегли етнічний склад давніх жителів 
території Литви приблизно до ІІ–V ст. Наступні етнічні 
й культурні процеси, імовірно, на ареали литовської 
музики не вплинули, а отже, ми маємо справу з етніч-
ною музикою, яка може відображати культуру давніх 
жителів Литви ще до утворення литовського народу.

Якщо вважати, що представники звичаю кремації та 
відповідних південно-східних антропологічних типів були 
східними балтами, як зазначають археологи й антрополо-
ги, то й одноголосся литовської музики, безсумнівно, 
можна зарахувати до спадщини східнобалтійської культу-
ри. Таку версію підтримує і антрополог Г. Чеснис, який 
також уважає, що ареал південно-східних антропологічних 
типів з Литви поширювався до сусідніх Білорусі й Польщі 
[10]. Власне, найближчі паралелі з литовським одноголос-
сям знаходимо саме на цих територіях. Якщо вважати, що 
литовське одноголосся має зв’язки з усією слов’янською 
музикою, то можна припустити, що воно є не тільки спад-
щиною культури східних балтів, але й реліктом інтенсив-
них балто-слов’янських контактів у ІІ тис. до н. е.

Нічого подібного не вдається знайти при порівнянні 
ареалу литовського багатоголосся, окрім уже зазначеної 
відповідності поширення давніх гіперморфних доліхо-
кранних антропологічних типів до ІІ–V ст., котрі згодом 
були асимільовані мезоморфними доліхомезокранними 
типами. За логікою, разом з асиміляцією мало зникнути 
й багатоголосся, яке гіпотетично було властиве цим дав-
нім типам, але цього, очевидно, не сталося – багатоголо-
са музика і сьогодні є найяскравішою ознакою цього 
регіону. Проте такі явища вважають не винятком, а саме 
правилом запозичення, до того ж не тільки етнічної 
музики, але й багатьох сфер етнічної культури. Прийшле 
населення завжди засвоює основну культуру місцевих 
жителів, незважаючи на те що часто, під час асиміляції, 
змінюється не тільки мова, але й етнічна самосвідо-
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мість. Яскравим прикладом цього можна назвати 
Балканський і Карпатський регіони, де фракійський, 
дакійський етнічні субстрати сучасних етнічних груп 
задокументовані в історичних джерелах.

Литовське багатоголосся, що не має близьких пара-
лелей, варто віднести до субстратної культури мешкан-
ців Північно-Західної Литви, які жили в цих місцевос-
тях до ІІ–V ст. На жаль, немає жодних відомостей про 
антропологічні типи найбільш ранніх людей (було 
знайдено лише кілька їх фрагментів), проте археологіч-
ні знахідки свідчать про безперервне проживання на 
цій території з найдавніших часів.

Ця версія пояснює загадку збереження ізольованого 
«острова» багатоголосся в Північно-Західній Литві, яке 
не має ніяких подібних паралелей. Саме субстратні 
явища подібними ізольованими «островами» в різних 
культурах збереглися до наших днів. Вражає те, що в 
цих субстратних «островах» і сьогодні звучать дуже 
близькі до литовських багатоголосі паралельні  пісні і 
навіть мелодії, що нагадують сутартіне.

Щодо самобутнього «клина» сутартіне в Північно-
Східній Литві, то й таке пояснення не підтвердилося, 
оскільки цей украй обмежений ареал не збігається ні з 
розселенням антропологічних типів, ні з давніми тери-
торіями балтійських племен, ні з говірками аукштайт-
ського діалекту литовської мови і не має ніяких аналогій 
навіть у музиці відомих нам субстратних культур, а 
рідше відображає найбільш ранні пласти розвитку люд-
ства, оскільки має прямі аналогії саме в далеких «екзо-
тичних» культурах, представники яких і сьогодні живуть 
в умовах родового суспільства. Цікавим є факт, що най-
більш яскравий «осередок» цього «клину» сутартіне 
майже повністю відповідає території найактивніших 
геологічних карстових утворень у Північній Литві і може 
бути доказом зв’язку з найдавнішими культурами та 
природними процесами в розвитку людства. Оскільки 
інші осередки європейської поліфонії також розміщені 
саме в регіонах активного карсту [6], загадка існування 
«клину» сутартіне в Литві поки що нерозгадана.

Варто також зазначити, що для колективної гри на 
духових інструментах, що мають паралелі в Північній 
Європі, власне прямі аналогії також простежуються 
лише у віддалених «екзотичних» культурах, про що 
свідчить порівняння не тільки звукозаписів, але й спо-
собу виконання цієї поліфонічної музики як своєрідно-
го чоловічого ритуалу (прикл. № 5).

Щодо зв’язків литовського багатоголосся із західнобал-
тійською культурою (про це йшлося в наших попередніх 
публікаціях), то поки що немає вагомих доказів, які б 
достатньою мірою підтвердили цю версію. У світлі новіт-
ніх досліджень, проведених автором цієї статті у 2007–
2009 роках, доволі помітно, що різницю в стилях (одно-
голосся й багатоголосся), а також географічний чинник 
(південний схід і північний захід Литви) не можна вважа-
ти достовірною основою для зарахування одноголосся до 
культури східних балтів, а багатоголосся – до культури 
західних балтів. За даними мовознавства, ці групи 
утвори лися в процесі розпаду мови та поділу давніх балтів 
на територіальні утворення, які, незважаючи на відмін-

ності, зберегли спільну мовну основу. Окрім мови, жодно-
го іншого аргументу спільної основи в литовському одно-
голоссі й багатоголоссі немає, менше того, сама музика, у 
тому числі й тексти, свідчать про зовсім інше культурне 
начало. Так, одноголосся відображає «жіночу» культуру, 
зокрема землеробство як основну форму господарської 
діяльності, та охоплює переважно «холодний період» у 
календарному циклі – осінь, зиму, ранню весну. На проти-
вагу цьому багатоголосся засвідчує «чоловічу культуру» – 
скотарство і полювання – і охоплює «теплий» цикл кален-
даря: весну й літо.

Суттєво відрізняється й зміст одноголосих і багато-
голосих пісень. Для багатоголосих – зазвичай «діло-
вий», у ньому перелічені не тільки всі види робіт, най-
кращий час, умови та місце для них, знаряддя праці, їх 
виготовлення та підготовка до роботи, але й подані 
конкретні поради для успішного завершення справ [19]. 
І навпаки, зміст одноголосих пісень «неділовий» – усі 
роботи та дії оспівані символами.

На думку фольклористів, поради й рекомендації 
характерні саме усній народній творчості народів, які 
перейшли на нові, до того не відомі їм форми господар-
ської діяльності та закарбували їх у слові для успішного 
виконання цих робіт [22]. Отже, зміст литовських 
багато голосих пісень вказує на те, що оспіване в них 
скотарство (а також пов’язані з ним роботи) може бути 
здавна невластивим та перейнятим видом діяльності 
для предків північно-західних литовців.

Якщо землеробство та «жіноче» начало вважають 
типовим явищем не тільки для етнічної культури литов-
ців, але й для інших народів Північної Європи, то скотар-
ство та «чоловіче» начало – винятком, яке свідчить про 
зовсім іншу природу литовського багатоголосся. Саме 
це й наштовхує на думку про невідомий нам субстрат, 
від якого предки північно-західних литовців перейняли 
не тільки основні форми господарської діяльності, але й 
дуже красиві, мелодійні, виразні багатоголосі пісні.

Немає жодних сумнівів про належність литовського 
одноголосся до східнобалтійської культури. Це підтвер-
джується не тільки згаданими особливостями, але й 
широкими зв’язками із сусідніми спорідненими 
слов’янськими культурами, для одноголосої музики яких 
властиві ті самі риси. Природа і зміст литовських багато-
голосих пісень від східнобалтійських та слов’янських явно 
відрізняються, ніяких сусідських паралелей немає та, 
скоріш за все, пов’язуються з дуже древнім субстратом.

Отже, литовці, згідно з даними етномузикології, є досить 
строкатим культурним і, можливо, етнічним утворенням. 
Південно-східні литовці, безсумнівно, є нащадками давніх 
східних балтів, які зберегли їх культурну спадщину та 
близькі зв’язки зі слов’янським світом аж до наших днів. 
Походження північно-західних литовців, імовірно, 
пов’язане з потужним культурним та етнічним субстра- 
том, що значно вплинув на їхню культурну своєрідність.

Висновки
Одноголосся і багатоголосся литовської етнічної 

музики вказують на різні шляхи походження самих 
литовців.
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Одноголосся за своїми ознаками має широкі анало-
гії в музиці сусідніх народів (особливо слов’ян) і може 
не тільки бути спадщиною культури східних балтів, але 
й свідчити про давні балто-слов’янські контакти.

Багатоголосся близьких паралелей не має, воно 
істотно відрізняється від одноголосся як ізольований 
«острів» не тільки в Литві, але й у Північній Європі і 

радше свідчить про невідомий нам субстрат, сліди 
якого закарбовані в литовській багатоголосій музиці.

Південно-східні литовці, згідно з даними етномузико-
логії, є нащадками давніх східних балтів, тоді як похо-
дження північно-західних литовців може бути пов’язане 
з невідомим культурним і, можливо, з етнічним суб-
стратом.

Рисунки

рис. 1. Етнографічні рeгіони Литви: 1 – Сувалькія; 
2 – Дзукія; 3 – Жемайтія; 4 – Аукштайтія; 5 – регіон 
поширення сутартіне*

рис. 2. Ареали литовської етнічної музики: 1 – одно-
голосся; 2 – паралелізм; 3 – поліфонія; 4 – гетерофонія** 

рис. 3. Поширення звичаю трупоспалення в Литві в 
V–VІІІ ст.: 1 – кургани зі скелетними могилами та з 
трупо спаленням; 2 – кургани з трупоспаленням; 3 – 
незрозумілі пам’ятки; 4 – ґрунтові могильники з трупо-
спаленням; 5 – напрямок поширення звичаю кремації*** 

* Див.: Astrauskas R. The Lithuanian calendar rites and music: 
on the issue of cycle unity // Ritual and Music. – Vilnius, 1999. – 
P. 55–67. – Fig. 1.

** Див.: Apanavičius R. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas: 
Etninė muzika. Monografija. – Kaunas, 2009. – P. 337.

*** Див.: Bолкайте-Куликаускиене Р. К вопрoсу этнической 

рис. 4. Ареали антропологічних комплексів та 
їхня динаміка в І тис.: 1 – гіперморфний, вузьколи-
ций; 2 – гіперморфний, доліхокранний, широколи-
ций; 3 – мезоморфний, доліхомезокранний, вузько-
лиций; 4 – мезоморфний, доліхомезокранний, 
широко лиций**** 

принадлежности грунтовых могильников Центральной 
Литвы I–VIII в. // Проблемы этногенеза и этнической исто-
рии балтов. – Вильнюс, 1985. – C. 30–39.

**** Див.: Česnys G. Antropologinis lietuvių kalbos tarmių 
substratas // Lituanistica. – 2007. – T. 53. – Nr 3 (71). – P. 44–56.

Ромуалдас Апанавічюс. Литовці: походження і своєрідність за даними  
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Сінокісна пісня*. Купішкіський р-н, Аукштайтія. 1964 
Приклад № 2

Сутартіне**. с. Суостас, Биржайський повіт. 1911 

* Див.: Aukštaičių melodijos. – Vilnius, 1990. – P. 138. – Nr 112.
** Див.: Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos / sud. ir paruošė Z. Slaviūnas. – Vilnius, 1958. – T. I. – P. 201. – Nr 57.
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Інструментальна п’єса для скудучяя*. Биржайський повіт, волость Саламестіс. 1932 

Приклад № 4

Жниварська пісня**. с. Немаюнай, Сейнайський повіт, волость Швянтежерис, Дзукія. 1938 

* Див.: Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašaі / sud. ir parengė A. Nakienė, R. Žarskienė. – Vilnius, 2005. – 
P. 61. – Nr 14.

** Див.: там само.

Приклад № 3
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Гетерофонна пісня*. с. Мечьоніс, Свянцянський повіт, волость Мелагенай, Східна Аукштайтія. 1934 

Виконавці на скудучяях**. с. Ясішкяй, Биржайський повіт,  
волость Немунельо радвілішкіс. 1913 

* Див.: Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos / sud. ir paruošė Z. Slaviūnas. – Vilnius, 1958. – T. I. – P. 366–367.
** Див.: Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji instrumentai / sud. ir paruošė S. Paliulis. – Vilnius, 1959.
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Хоча в сучасній Литві наголошується на важливості 
релігії, однак ставлення людини до релігії іноді харак-
теризується як показне виконання релігійних припи-
сів, а віруючі – як люди, залежні від суспільних норм, 
які більше визнають авторитет церкви, ніж поклада-
ються на особистий досвід та переконання. Ідеться 
насамперед про католицьке або християнське віроспо-
відання в цілому. В усних міркуваннях і в тих, що 
з’явилися у ЗМІ, критикувалася віра старших людей, 
яка все ще має вплив на вірування молодшого поколін-
ня. Для молоді це є культурною спадщиною, традицією, 
що зумовлюється «свідомістю християнина минулого 
століття». Так постало питання формальної та нефор-
мальної віри. Коли порівнювалася християнська іден-
тичність Центральної, Східної та Західної Європи, 
також стверджувалося, що в одних випадках бути хрис-
тиянином означає дотримуватися конкретної поведін-
ки та ритуалів, що контролюються церковною владою, 
а в інших – люди самі вирішують, що їх поєднує з хрис-
тиянською спільнотою [6, p. 70–71]. Безсумнівно, існу-
ють соціальні та культурні відмінності вияву релігійних 
почуттів. Але хотілося б звернути увагу на те, що згада-
ні моделі релігійності відрізняються усвідомленням 
особою свого місця в цій моделі. У згаданих випадках 
постає питання, що про релігію думає (чи не думає) 
особа, яка відвідує церкву, дотримується інших релігій-
них практик, визнає авторитет церкви як релігійної 
інституції.

Кожну релігію характеризують певні вірування, прак-
тики, релігійна організація. Важлива й роль духовен-
ства, тому що воно допомагає дотримуватися приписів 
релігії. У ході польових етнографічних досліджень 
з’ясовувалося, як ставиться людина до релігії в певному 
середовищі. Опитувані, одні відверто, інші менш відвер-
то, висловлювали свої думки, нерідко критичні, і про 
духовенство, і про ксьондзів. Так висловлювалися вірую-
чі і ті, що позиціонують себе, як невіруючі. Тож склалося 
враження, що тема духовенства є достатньо важливою і 
що вона пов’язана зі ставленням людини до релігії. Крім 
того, проживання авторки в  місці проведення дослі-
дження дозволяє постійно фіксувати (і свідомо, і випад-
ково) явища, що стосуються теми дослідження. 
Наприклад, у ЗМІ разом з прикладами позитивної пове-
дінки духовенства в сучасній Литві з’являються і нега-
тивні приклади. З погляду на вищезазначене в статті 

порушено такі питання: як людина розуміє поняття 
«віра», та чому постають перешкоди на шляху до неї? Як 
цьому перешкоджає духовенство? Як виходить із таких 
ситуацій людина, і на яких знаннях ґрунтується її вибір? 

Спілкуючись з людьми, авторка частіше послугову-
валася терміном «віра». Воно означає особистий досвід 
релігійних почуттів, тобто більше чи менше визнання 
певних релігійних норм. Але цей термін характеризує 
не лише внутрішній психологічний стан – віру чи неві-
ру в кого-небудь, але й поведінку, пов’язану з релігією. 
Він близький і до понять віросповідання, конфесії.

Випадок, що розглядається у статті, обрано через 
оціночний момент у розповіді про власні стосунки 
інформанта з релігією, а також ідеться про духовен-
ство. У цьому випадку оцінювання виявилося більш 
критичним, ніж в інших опитаних. У серпні 2000 року 
під час етнографічних досліджень у Дзукії (Південна 
Литва) чоловік на початку розмови зауважив, що в 
житті «все змінилося. Раніше віра була іншою. Іншими 
були ксьондзи, все по-іншому». Тема духовенства була 
однією з перших тем, з якої почалася розмова. Пізніше 
співрозмовник знову до неї повертався. До речі, цю 
людину авторка відвідала двічі, і щоразу йшлося про 
важливі для інформанта соціально-культурні та мораль-
ні зміни.

Коли вибирали для дослідження один випадок, нама-
галися звернути увагу на особистий контекст оціню-
вань, який викладав співрозмовник, що зазвичай зни-
кає при дослідженні групи, коли посилаються на багато 
випадків і шукають спільне. Тож хотілося б наголосити 
на окремішності цього випадку, оскільки кожна люди-
на має свої погляди й по-своєму оцінює ситуацію.

Мій співрозмовник народився на початку 1910-х 
років у Дзукії та довго там жив. За його словами, 
наприкінці 1910-х – у 1930-х роках у його селі волода-
рювали поляки. У другій половині 1970-х чоловік пере-
селився в містечко, розташоване приблизно за 
12–13 км, де він мешкає й досі. Він розповідав не лише 
про становище в пострадянській Литві, але й про інші 
пов’язані з його життям події ХХ ст. Освіта чоловіка – 
початкова. Він литовець. Крім литовців, у цьому краї 
проживали поляки, росіяни, у першій половині ХХ ст. 
були й євреї. Чоловік назвав себе католиком. Коли про-
водилися польові дослідження, у тому краї більшість 
мешканців були католиками, але були й люди, які спо-
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відували православ’я, лише деякі віднесли себе до 
«сучасних» нетрадиційних вірувань.

Релігійні роздуми
При з’ясуванні ставлення людини до релігії, постає 

питання теоретичних і методологічних засобів, що 
використовуються. Від них також залежить міра розу-
міння того, що не завжди лежить на поверхні. Що 
людина думає? Погляди віруючих і людей, що беруть 
участь в окремих релігійних подіях, можуть бути дво-
значними, суперечливими. Їм, крім переконань, упев-
неності, обізнаності, іноді властиві сумніви, скепсис, 
критика. На це звернув увагу Крістіан-Кордт Хойберг, 
який прагнув краще зрозуміти природу ритуалу та релі-
гії. На його думку, соціальна та культурна антрополо-
гія, за виключення окремих праць, приділяла цьому 
питанню мало уваги. Описана ним релігійна рефлек-
сивність (reflexivity) означає те, як люди, що визнають 
релігійні вірування та беруть участь у релігійній діяль-
ності, обдумують ці релігійні ідеї та дії. За словами 
автора, вона відображає більш загальний «поворот до 
рефлексивності» в сучасних соціальних та культурних 
науках [3, p. 1–4]. Спираючись на аналогію релігійної 
рефлексивності та звертаючи увагу на двозначні уста-
новки відносно релігії, її авторитетів, конкретних релі-
гійних практик, осіб, що беруть у них участь, прагнемо 
краще зрозуміти ставлення особи до релігії. Нашою 
метою є огляд взаємовідносин пересічної людини з 
духовенством та церквою. На основі ставлення мого 
співрозмовника до питань віри коротко опишемо 
зв’язок місцевого люду (частіше селян, парафіян) із 
церквою та духовенством.

Віруючі, релігійна інституція та духівник
Ще 1912 року Е. Дюркгейм у праці «Les formes 

élémentaires de la vie religieuse» («Елементарні форми 
релігійного життя»), спираючись на дослідження в 
Центральній Австралії, показав, що релігія є одною зі 
значних основ відчуття громадськості (соціальності). 
Ця праця мала значний вплив на релігійну антрополо-
гію та загалом на соціальні науки й культурологію. 
Автор охарактеризував релігію як цілісну систему віру-
вань і практик, пов’язаних із системою сакрального та 
забороненого. Ці вірування та практики з’єднують в 
одну моральну спільноту, яку автор назвав церквою, 
усіх, хто до неї приєднується [2, p. 108–109].

Такою «моральною спільнотою» можна було б вва-
жати й релігійну сільську громаду в Литві. Йонас 
Мардоса, який досліджував публічні форми релігійного 
життя в Литві в першій половині ХХ ст., в околицях 
Пунська (суч. місто в Північно-Східній Польщі), виді-
лив обряди жителів сільської громади, виконуваних 
самостійно, релігійну діяльність у селі за участю ксьон-
дзів та колективну участь селян у храмових обрядах. 
Він підкреслив спільність цілей особи, громади села та 
парафії, як структурного елементу католицької церкви. 
За словами цього автора, до середини ХХ ст. церква в 
Литві була самобутньою формою організації суспіль-
ства [9]. В інших дослідженнях підкреслено роль та 

вплив церкви, громади села та окремих осіб. У громаді 
були значимими присутність представника релігійної 
інституції та його роль у парафії і в общині села. 
Наприклад, Раса Паукштіте, яка акцентувала вплив 
релігійної інституції на хрещення дитини в Литві 
наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст., вивчала 
народні вірування та практики [12]. Вона писала, що 
статус немовляти та його матері узаконювалися як 
церквою, так і громадою села. За її словами, «таїнство 
хрещення надає людині статус християнина, а домаш-
німи обрядами він вводиться в сім’ю та сільську грома-
ду» [12, p. 119]. Під час досліджень того, як релігійна 
інституція, громада та окремі особи розуміли призна-
чення свяченої води, вогню, верби та застосовували їх 
у Тракайському деканаті в ХХ ст., вдалося з’ясувати, що 
люди часто використовували їх ширше та різноманітні-
ше, ніж окреслила церква. Хоча інколи ксьондз закли-
кав парафіян принести собі свяченого вогню, радив, як 
вживати свячену воду, приготувати вербу та що з нею 
робити, вони про це зазвичай дізнавалися в сім’ї та від 
місцевих жителів. Ксьондз освячував рослини, але дії з 
вербою до її освячення й пізніше, після освячення, були 
справою людей, вони їй і надавали відповідного сенсу 
[13, p. 216–221].

Значимість пересічних людей відмічена не лише в 
локальному масштабі, вони важливі й під час суспільних 
перетворень. Наприклад, в історичних дослідженнях 
ролі католицької церкви та її представників у литовсько-
му релігійному національному русі, становища храмів і 
парафій також звернено увагу й на установки та пове-
дінку мирян: в одних випадках вони слухали духівників, 
їх підтримували, просили їхньої допомоги, в інших – 
опиралися тим, хто підтримував русифікацію, впрова-
дження православ’я, ополячення. Тож люди виявлялися 
не лише пасивними, але й активними учасниками соці-
альних процесів. Проявилися і протиріччя між погляда-
ми та діями релігійної інституції та пересічних людей.

Вірування як моральний і соціальний порядок
Вірування особи, що аналізується у цій статі, 

невід’ємне від певної релігійної поведінки. Її розуміли як 
певний порядок – повторення певних дій. Тому віра, 
моральні установки та поведінка були невіддільні. Вони 
діяли як моральний і соціальний порядок. Мій співроз-
мовник розповів, що відвідує храм, сповідується, співає 
rožančių («розарій») у костьолі. Він також зобов’язався 
відспівувати померлих. Хотілося б відмітити, що ці 
норми передалися інформаторові від найближчих 
людей, особливо від матері. Свою віру чоловік найбіль-
ше пов’язував з мамою, яка з дитинства навчила його 
хреститися, молитися тощо. Це схоже на те, що Ірена 
Чяпене писала про постійне релігійне виховання в 
литовському селі першої половини ХХ ст. За її словами, 
воно відбувалося в повсякденному житті християн. 
Релігійне виховання дітей ґрунтувалося на релігійному 
досвіді та практиці селянської сім’ї [1].

У литовських дослідженнях, пов’язаних з релігією, вка-
зується на прямий і непрямий зв’язок релігії та моралі. 
Релігійні вірування й практики, пов’язані з віком людини, 
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сім’єю, сільською, етнічною, конфесійною спільнотою, 
календарними святами представлялися як певні мораль-
ні та соціальні норми наприкінці ХІХ – у першій половині 
ХХ ст. і пізніше. Вони часто називаються звичаями, обря-
дами тощо [докладніше див.: 14, р. 164]. 

Мій співрозмовник звернув увагу на те, що вірування 
є не лише колективним підтриманням морального 
порядку, але й індивідуальним. Віру людина сприймає 
як потрібну, навіть необхідну. Віра, за словами чоловіка, 
забезпечувала «впорядкованість» окремих людей та сус-
пільства загалом. Це означало дотримування певного 
порядку. Моральним принципам суперечило, наприк-
лад, прагнення нашкодити іншій людині. Воно поверта-
лося до людини, що бажала зла, і вона отримувала від-
плату. Хотілося б звернути увагу на підкреслений зв’язок 
між віруванням особи, мораллю та її вмінням чи невмін-
ням господарювати. Тому віруючих і невіруючих людей 
мій співрозмовник описав по-різному: «справний», 
«добре живе» та «недоладна людина», «нічого не має». 
Але, на його думку, не достатньо пасивно вірити; для 
забезпечення господарської діяльності необхідна і осо-
биста ініціатива та зусилля.

Варто відмітити, що в цьому випадку, де йдеться про 
важливість віри, яка організовує певний моральний 
порядок, не підкреслюється значення релігійного авто-
ритету. Авторитет Бога не заперечується, але й особли-
во не акцентується. За словами співрозмовника, дотри-
мання принципів певного порядку згуртувало людей у 
моральну спільноту, незважаючи на те, чи існує релі-
гійний авторитет, чи ні: «Це такий порядок, політика. 
Той Бог чи є, чи нема, але створена така політика, 
мусимо вірити». Зіставлення понять порядку та політи-
ки вказувало на спрямованість, доцільність, стратегіч-
ність моральних норм. Чоловіку це здавалося потріб-
ним для підтримання певного порядку в суспільстві.

Він розумів певну суперечність між своїми власними 
поглядами та правилами, що обов’язкові для всіх. Але 
навіть якщо релігійна практика, наприклад існуючий 
спосіб сповіді, була йому не дуже прийнятна, вона все 
одно здавалася потрібною, адже віра сприймалася як 
отримана в спадщину, тобто вона існувала здавна. 
Згодом вона набула стабільності та існувала сама по 
собі: «Така спадщина здавна, та й іде тою самою бороз-
ною». Це зумовило моральну та соціальну її цінність. На 
вірування, за розумінням чоловіка, не впливав ні істо-
ричний час, ні тим паче окремі люди. Доказом цього 
була і його пам’ять: скільки він пам’ятав, віра не зміни-
лося. Змінилися лише деякі люди. Але віра як система не 
змінювалася. У цьому разі відкрилося позитивне став-
лення чоловіка до стабільності й негативне до змін: 
«Віра не змінюється, лише люди. Лише люди мені не 
подобаються, змінюються. Віра така ж, як почалася».

Підкреслюючи необхідність віри, чоловік насамперед 
спирався на те, що в дорадянський період католицька 
церква (а заразом і ксьондз) мала юридичну силу уза-
конити хрещення, шлюб, смерть. Тому тоді віра здавала-
ся майже загальною, як щось само собою зрозуміле. 
Вона була як «об’єктивна» суспільна реальність, до якої 
люди мусили пристосуватися. Пізніше, у радянський 

період, людей від неї відучили – одних більше, інших 
менше. Появу невіруючих людей співрозмовник пояс-
нював впливом іншого устрою, тобто наслідками полі-
тичного ідеологічного тиску в радянські часи, зокрема 
впливом на молодь.

Отже, з одного боку, вірування як релігійна система 
було стабільним, з другого, воно змінювалося. Тому 
існування віри наче не залежало від волі людей, люди 
мусили пристосуватися, приноровитися до віроспові-
дання, що існувало в певному краї: «Ту віру, де яка є, 
мусимо зберігати, а що ми зробимо». Тож наш співроз-
мовник підкреслив значення віри для нього, взагалі 
для окремої особи та для суспільства. Це значення під-
силила стабільність релігійної системи та її зв’язок з 
місцевістю. Це розуміння віри своєю загальністю схоже 
на світоглядні та космологічні уявлення, які характери-
зують світ і місце людини в ньому як ціле, окреслюючи 
зв’язок між простором і часом.

Під час розмови з інформатором склалося враження, 
що віра для нього звична. Він старався виконувати 
необхідні релігійні практики. Якщо чогось не викону-
вав, усе одно його віра (і загалом віра як система) зда-
валася незникаючою, завжди існуючою, хоч інколи 
вона наштовхувалася на перешкоди.

Адміністрування порядку
Розмова про місце народження людини завжди 

пов’язувалася з його парафіяльною належністю, яку 
треба було уточнити, а це підштовхнуло інформатора 
розповісти про втрату рідної парафії, коли її зайняли 
поляки, та про намагання повернути її в останньому 
десятиріччі ХХ ст. Із середини 1970-х років він мешкав 
у містечку, яке було і є центром їхньої парафії, а рідне 
село все ще належало до іншої. Чоловік розповів, що 
зібрав підписи селян про її відновлення, проте їм не 
вдалося цього зробити. Таке рішення церкви люди 
однозначно оцінили як негативне.

Парафія є найменшою одиницею церковної органі-
зації. Мій співрозмовник віддає перевагу лише рідній 
парафії. Головний його мотив – до цієї парафії вони 
належали здавна; за його словами, це засвідчують 
документи, що перебувають у місцевому костьолі. 
Його перші спогади дитинства про храм, пов’язані з  
містечком, де в дитинстві йому все подобалося.

Тож у цьому випадку зусилля людей змінити парафі-
яльні межі, тобто приєднати село, у якому він народив-
ся, виріс і жив, до рідної парафії, за оцінкою співроз-
мовника, відкинула релігійна інституція – «ксьондзи не 
відпускають». Вирішила не громада, а рішення супере-
чило поглядам місцевих мешканців та їхньому розу-
мінню морального й соціального порядку. 

Подарунок та/або платіж? Управління ним
Для мого співрозмовника прикладом належної для 

духовенства моральної поведінки був священик, який 
провів з початку 1940-х років чимало часу в їхній парафії 
(не рідній): «Був дуже добрий настоятель. З людьми 
всюди ладив, він нічого не брав. Наше село добре трима-
лося, збирав пожертви, а інше було з бідніших, там їх 
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віддавав. Йому стільки добре, скільки дали». 
Підкреслимо, що про цього ксьондза чоловік розповідав, 
коли ми розмовляли про парафіяльні належності тих 
місць, де він жив, і куди тривалий час належало його 
рідне село. Хоча співрозмовнику більше хотілося розпо-
відати про рідну парафію, про яку він, здавалося, і біль-
ше знає, про ксьондза він пригадав тому, що той втілив 
принципи моральної поведінки. Вона контрастувала з 
поведінкою представників церкви, які не підтримали 
парафіяльних перетворень.

Згаданий священик перерозподіляв подарунки: від 
одних збирав пожертвування, а іншим віддавав. Було 
відзначено, що він «нічого не брав». Ці відносини між 
членами сільських громад і священиком чоловік зрозу-
мів як можливість підтримати інших селян, які живуть 
бідніше. Теперішні священики моєму співбесіднику 
здавалися істотно іншими. Він уявляв собі їх, наприк-
лад, як збирачів податків: «Тепер усі священики див-
ляться, чи заплатив». В обох випадках священики 
брали участь у вирішенні господарських справ людей, 
але з погляду моралі це робили по-різному.

В узагальненнях та характеристиках подій Йонас 
Мардоса [9], який вивчав колядування в Литві в першій 
половині ХХ ст., а також в інших опублікованих дослі-
дженнях та спогадах про рідний край згадує  про 
взаємо відносини між селянами та представниками 
церкви. Також перераховано, що робили з пожертвами 
з різних видів господарської діяльності (зерном, льо-
ном, шерстю, тканинами, в’язаними речами, ковбаса-
ми тощо) та грошима. Люди їх давали, «відміряли», 
«виносили», «вливали», «вантажили», жертвували, від-
водили, дарували, підтримували настоятеля, інколи 
нічого не давали. Не завжди відзначається, що свяще-
ник чи будь-який інший представник церкви збирав, 
просив та ін. Іноді священик що-небудь відвозив для 
дітей з бідних сімей [див.: 14, p. 168–169]. Звісно, хоча 
інколи вважали, що немає особливої потреби щось 
давати на церкву, це частіше розуміли як необхідність.

Слід зазначити, що мій співрозмовник пожертви на 
церкву також розумів як необхідність. Але в одному 
випадку склалося враження, що люди приносили дари 
за своїм бажанням, і священику було «стільки добре, 
скільки ми дали». Священик також не мав на меті нако-
пичувати їх, тому віддавав їх жителям іншого села. 
В іншому випадку люди, здається, давали ксьондзу 
гроші не тому, що вони хотіли це робити, а тому, що він 
наче на це чекав. Моєму співрозмовнику були прийнят-
ні взаємовідносини, засновані на принципі: «дати, 
зібрати/не брати та віддати», і, навпаки, він виступив з 
критикою відносин, що базувалися на принципі: «очі-
кувати, щоб дали, давати та брати».

Те, як священик надалі поводився із зібраними дара-
ми, співрозмовника наче не хвилювало. Коли запитала 
його, чи було це прийнятно для жителів його села, щоб 
від них отримані дари священик віддавав іншим, чи не 
було шкода їх віддати, він відповів, що то була не їхня 
справа. Це вирішував ксьондз. Однак це було тільки 
тоді, коли священик з отриманими дарами поводився 
бездоганно.

Таким чином, чи порушував священик моральний та 
соціальний порядок, чи ні, залежало від того, як він 
поводився з дарами та грошима людей – віддавав іншим 
чи накопичував. Отже, ксьондза, який отримані дари та 
гроші правильно використовував, тобто віддавав нуж-
денним, вважали «добрим настоятелем». А священик, 
який накопичував багатства й гроші, втрачав свій 
моральний і соціальний авторитет та порушував звич-
ний релігійний порядок. Однак мій співрозмовник вва-
жав, що моральна провина лежала не лише на ксьондзі, 
який брав і накопичував гроші, але й на людях, які нама-
гались якомога більше дати.

Новий ритуал
Інформатор стверджував, що раніше в їхньому краї 

хоронили без священика. Він не пам’ятає випадку, щоб у 
його селі ховали за участю ксьондза. Це було дорого. 
Священика привозили до вмираючої, важко хворої 
людини, щоб вона сповідалася.

Існують відомості, що в середині ХІХ ст. у селах 
померлих ховали на неосвячених місцевих цвинтарях. 
Не брав участі в цьому й ксьондз. Але урочисті похоро-
ни в той час, за словами Вітаутаса Меркіса, подобалися 
заможним християнам і особливо боярам [10, p. 639]. 
На сільському цвинтарі ховали без ксьондза, якщо до 
костьолу було далеко. Це означало, що було складно 
дістатися й до священика [4, p. 245]. Відомості про це є 
в описах деяких литовських сіл Дзукії та сучасної 
Білорусі першої половини ХХ ст. У всіх випадках зазна-
чено головну причину – великий платіж за требу. 
У с. Райтінінкай до 1965 року рідко хто запрошував 
ксьондза провести в останню путь покійного. До 1940 
року це робили дуже рідко [15, p. 122]. Ховаючи без 
ксьондза, просили лише подзвонити в дзвони, за що 
платили [8, p. 174; 15, p. 122]. Чоловік, який народився 
на початку ХХ ст. у с. Лазунай, згадував що ксьондз 
рідко брав участь у похованні. Жителі замовляли лише 
службу. Варто підкреслити, що лише приблизно від 
початку 1920-х років люди почали частіше кликати 
священника, тому що він не встановлював плати: люди 
давали стільки, скільки могли [7, p. 47]. Юозас Кудірка 
також зазначав, що в селах парафій Апсо та Пяляку, 
особливо в тих, що розташовані на значній віддалі від 
костьолу, найчастіше ховали без священика. У храмі 
замовляли службу. У костел супроводжували лише 
заможніших. Ховаючи без священика, люди поводили-
ся за звичним у певній місцевості порядком: напри-
клад, освяченими травами обкурювали труну перед 
тим, як покласти покійного, та могильну яму, її ще  
скроплювали свяченою водою [5, p. 56]. Моєму співбе-
сіднику здавалася досить незвичним участь священика 
в похороні. Цьому суперечило знання, підкріплене 
досвідом. Тому в чоловіка виникло питання про обґрун-
тованість практик, упроваджених представниками 
релігійної інституції та підтримуваних окремими жите-
лями. Похорон без священика в наші дні співрозмовни-
ку не здавався чимось дивним.

Отож, раніше під час похорону головну роль відігра-
вала громада села, яка була й моральною інституцією. 

Дангуоле Свідінскайте. Релігія, особа та духовенство
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Після зміни способу поховання головною дійовою осо-
бою став ксьондз. Звернемо увагу на те, що сумніви 
щодо нового ритуалу та обґрунтованості поведінки 
ксьондза посилили роль грошей у новій традиції похо-
вання. Як уже зазначалося, моєму співрозмовнику було 
важливо, як священик поводиться із зібраними дарами 
та грошима. Йому здавалося, що, збираючи гроші, він їх 
накопичував. 

Для мого співрозмовника новий спосіб поховання 
був незвичним. Незвичність посилила не лише участь 
ксьондза, але й плата за поховання. Це порушувало 
моральний та соціальний порядок громади.

Віра без дисципліни
Як приклад контрасту між минулим та сучасним релі-

гійним досвідом чоловік представив способи підготовки 
до сповіді, саму сповідь та прийняття причастя. Він 
акцентував увагу на утриманні від їжі та пиття перед 
сповіддю і не сприймав порушення цього порядку, хоча 
мешканцям його села було доволі далеко до костьолу 
(10–12 км), тож без сніданку людям було важко дійти до 
нього, відбути службу та повернутися додому. Проте 
прийняття сповіді від людей, які не утримувалися від їжі 
та пиття, він оцінював негативно, оскільки в такому разі 
їхня релігійна практика була не така значима. А від того, 
за словами чоловіка, залежала і якість вірування людей. 
Він вважає, що ксьондз відповідно до моральних норм 
має контролювати поведінку людей і таким чином 
піклуватися про їхню віру. Сучасні ксьондзи, на думку 
чоловіка, на це не звертають уваги й нічого не кажуть 
тим, хто поводиться по-іншому. 

Перетворення релігійних практик і загалом релігій-
ного порядку пов’язані з постановами Другого 
Ватиканського собору. У прикладі про скорочення часу 
утримання від їжі перед сповіддю (комунією) мій співбе-
сідник, який звик до попереднього релігійного порядку, 
нові зміни зрозумів як занепад віри. Це була зміна ста-
більного порядку. Після зміни порядку моління, воно 
майже втратило свою попередню сутність: навіть «не 
потрібно молитися». У релігійній практиці важливе зна-
чення мають молитовник і чотки. Вони були частиною  
віри мого співрозмовника (та інших людей). Він їх 
сприймав як невід’ємні від особи у храмі – вони були 
матеріальністю її віри або релігійної тотожності [11, 
p. 77, 82]. У зазначених речах матеріалізувався устале-
ний релігійний порядок [11, p. 79–80]. Але перетворен-
ня релігійних практик зменшувало їхню роль. У цьому, 
на думку мого співрозмовника, був винен також і 
ксьондз, «який відучував» людей від старого релігійного 
порядку, а значить, і від віри.

Віру, за розумінням інформанта, у минулому гаран-
тувала складна система, що її підтримували і ксьондз, 
який був релігійним авторитетом та дбав про релігій-
ні норми, і пересічні люди. Моєму співрозмовнику 
було незвичним толерантне ставлення сучасної литов-
ської церкви до тих, хто не дотримується релігійних 

правил. Він це сприйняв як зрівняння всіх – і тих, хто 
дотримується релігійних норм, і тих, хто їх не дотри-
мується. Він убачав зв’язок між такою поведінкою 
ксьондза та порядком чи непорядком у громаді та 
суспільстві. На думку співрозмовника, ксьондз, хова-
ючи самогубців, осіб, які жили в шлюбах, не підтвер-
джених релігійними та державними інституціями, 
узаконював порушення порядку. Він також убачав 
зв’язок між поведінкою ксьондза та її наслідками. 
Наприклад, роль ксьондза чоловік розумів як гаран-
тію збереження сім’ї згідно з релігійними нормами, 
тобто коли шлюб узаконено, і подружня пара разом 
виховує дітей. Незважаючи на можливі сімейні проб-
леми, така сім’я, на думку чоловіка, мала більші мож-
ливості виховувати людей, спроможних жити за 
моральними принципами. Сім’ї, створеній за іншими 
критеріями, це зробити набагато важче. Поведінка 
священика, за оцінкою чоловіка, впливала на сім’ю, і 
як наслідок – на все суспільство.

Отже, він представляв собі священика як охоронця 
порядку та віри, що мусить дисциплінувати тих, хто їх не 
дотримується. Ксьондз мав наглядати за виконанням 
церковних канонів, за сімейними стосунками тощо.

Висновки
Характеризуючи ставлення людини до віри, важли-

во, що «минуле є частиною сучасності і що майбутнє 
проектується, починаючи від цього розуміння» [16, 
p. 95]. У випадку, що аналізується, саме пережите 
минуле (яке, крім того, локалізоване в рідному селі або, 
у ширшому розумінні, у спільноті рідного краю в дора-
дянський період та пізніше) дозволило висловити мір-
кування щодо особистих стосунків (а водночас і інших 
людей) з релігією і, таким чином, сприяло релігійній 
самоідентифікації особи, а також її моральному та соці-
альному усвідомленню.

Отже, вірування мій співбесідник розумів як систе-
му, що втілює та гарантує моральний і соціальний 
порядок. Здавалося, що воно було йому звичним, 
завжди існуючим, ніколи не зникаючим. Але хотілося 
б відзначити, що, розповідаючи про себе, тобто про 
своє ставлення до релігії, чоловік також згадував і 
представників релігійної інституції, а точніше – ксьон-
дзів. Звернемо увагу, що під час розмови чоловік сам 
почав про це говорити. Він уявляв собі священиків як 
осіб, які мають підтримувати та гарантувати звичну 
релігійну систему або моральний і соціальний поря-
док. Тому, якщо цей порядок порушувався, відпові-
дальні були й вони. Однак іноді порядок рідного села 
чи краю порушувався. Це було пов’язано з діями релі-
гійної інституції та її представників – священиків. 
Цьому сприяв бюрократизм духовних осіб, матеріаль-
на зацікавленість, нові віяння у віруванні, віра без 
дисципліни. А в мого співрозмовника з’явилися сумні-
ви щодо авторитету ксьондзів, які раніше були взірця-
ми моральності в спільноті.
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У Литві пам’ятники з образами святих ставили на 
цвинтарях, у садибах, на перехрестях, у небезпечних 
місцях, а також там, де сталися катастрофи. Початок їх 
будівництва пов’язують з поширенням християнства в 
XVII–XVIII ст., але ця традиція найбільш розквітла в 
XIX ст. У радянський час сакральні місця цілеспрямова-
но знищували, а нові пам’ятники забороняли будувати. 
Проте люди охороняли їх і переносили в безпечні місця. 
Це більшою мірою вдавалося жителям периферії. 
Подекуди вони змогли навіть звести нові пам’ятники. 
Цю традицію підтримували, і вона збереглася до від-
новлення незалежності (1991). На початку ХХІ ст. спа-
лахнуло масове будівництво пам’яток традиційних 
форм, насамперед у публічних місцях та садибах. Також 
почали відновлювати старі пам’ятки у місцях первин-
ного їх розміщення.  

У статті описуються образи святих, зображених у при-
дорожніх пам’ятках, та з’ясовується мотивація вибору 
місця для розміщення останніх (без аналізу їх мистецьких 
особливостей). Метою статті є розкриття тривалості та 
змінності функцій цих святих образів на основі порів-
няльного матеріалу кінця XIX – першої половини XX ст., а 
також розгляд їх як символів з позиції антропології 
Кліфорда Гіртза. Цей дослідник вважає символом «кож-
ний об’єкт, дію, подію, особливість чи відносини, які пере-
дають певну концепцію, і ця концепція є “значенням” 
символу» [4, p. 101]. Образи святих у пам’ятках малої 
народної архітектури, будучи символічними формами, 
кодують певні значення, які є важливими для конкретних 
осіб або для ширшого кола мешканців певної місцевості, 
а також для общини, інституцій чи всієї держави. У статті 
зроблено спробу відшукати ці значення. 

До цього в Литві святі образи зазвичай досліджували 
як об’єкти народного мистецтва, розглядали мистецькі 
особливості цих творів. Проблеми зміни їхніх функцій 
майже ніхто не вивчав. Мистецтвознавець Але 
Почюлпайте частково розглядала аспекти сучасної 
народної монументалістики, меморіального, рекреацій-
ного та декоративно-вжиткового призначення [11; 12]. 
Гражина-Марія Мартінайтене зазначила п’ять функцій 
традиційних пам’яток (поминальна, вотивна, попереджу-
вальна, охоронна, межова) і підкреслила, що зміст кож-
ної пам’ятки розкриває фігурна скульптура, що містить-
ся в ній, проте докладніше цих скульптур вона не вивча-

ла [8; 9, p. 106–107]. Авторка цієї статті досліджувала в 
певних місцях функції образів кінця XIX – першої поло-
вини XX ст.: у садибах, при дорогах, на цвинтарях [17; 
19, 20], а в одній зі статей розглянула сучасні трансфор-
мації функцій образів у присадибних пам’ятках [18].

Запропонована стаття базується на польових дослі-
дженнях авторки, що проводилися у 2003–2010 роках у 
районах Алітус, Расяйняй, Шакяй, Шілуте, Шілале, 
Пакруоїс, Укмерге, Рокішкіс, Ігналіна та Вільнюса. Як дже-
рела авторка використовувала опубліковану крає знавчу 
літературу та каталоги малої народної архітектури. 

Образи святих у придорожніх пам’ятках кінця 
XIX – першої половини XX ст.

Для визначення функціональної тривалості та сього-
денних інновацій святих образів необхідно насамперед 
охарактеризувати контекст, тобто з’ясувати, з якою 
метою в традиційній сільській общині (XIX – перша 
половина XX ст.) зводилися придорожні пам’ятки, і 
чого прагнули селяни, вибираючи певні святі образи 
для цих пам’яток. 

Придорожні пам’ятки охоплюють дві функціонально 
відмінні групи – пам’ятки, збудовані в культурному і 
неокультуреному середовищах. До культурного середо-
вища належать поля, що обробляються, пасовища; до 
неокультуреного – незатишні, віддалені, оманливі 
місця, ліси, узлісся, купини, запущені чи небезпечні 
місця, де хтось загинув, або де щось привиджується.

Світлини, на яких зафіксовано придорожні пам’ятки 
кінця XIX – першої половини XX ст., засвідчують, що 
найчастіше трапляються образи Діви Марії та Ісуса 
Христа [17, p. 117–118]. Переважно це – Розп’яття, 
Христос Скорботний (Рупінтоєліс), Ісус Назаритянин, 
Пієта, Марія Благодатна, також часто можна побачити 
фігурки Ісуса, який несе хрест, Непорочного зачаття 
Найсвятішої Діви Марії. Іноді трапляються сюжети 
Марії з Немовлям, Ісуса біля стовпа, Ісуса у в’язниці та 
погребіння Ісуса. Зафіксовано 36 іконографічних типів 
інших святих [17, p. 117]. При дорогах, безсумнівно, 
переважали сюжети св. Іоанна Непомука та хрещення 
Ісуса, хоча часто можна побачити образи таких святих: 
Роха, Юрія, Антонія, Йосипа, Варвари, Ісидора, 
Франциска, менше – Анни, Казимира, Вінцента Фереро, 
Агати, інших святих – лише по декілька скульптур.

Образи святих на узбіччі: традиції та інновації

Skaidrė Urbonienė. Roadside Sacred Images: Traditions and Innovations. The article reveals the continuity and 
transformations of functions of saint’s images in the today’s roadside sacral monuments. For this purpose the author analyses 
the place and role of images in contemporary everyday life and uses the comparable data from the 1st half of the 20th century.

Keywords: small scale architecture, images of saints, functions of images, the period after 1991.
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Проаналізований матеріал дає можливість визначи-
ти найпопулярніших святих у різних місцях. На узбіччі 
полів і пасовищ переважали образи святих, функції 
яких були пов’язані з роботою, охороною полів та вро-
жаю. Це образи свв. Ісидора, Юра, Франциска, Анни. 

Одна з найважливіших причин будівництва пам’яток 
при дорогах та на перехрестях – захист і опіка подорожу-
ючих від лиха та злих духів. Віддалені місця, необроб-
лені землі, перехрестя в давніх віруваннях селян вважа-
лися небезпечними, водночас це були «улюблені місця» 
злих міфічних істот. Дорога в традиційному світогляді 
означає зустріч із силами потойбічного світу, тому вона 
завжди буває важкою. Особливо небезпечними вважа-
ли перехрестя й мости. Тому вірування, що хрести від-
ганяють злих духів і захищають від нещасть у дорозі, 
спонукало до будівництва знаків-оберегів: хрестів, 
фігур, капличних стовпів чи каплиць з образами покро-
вителів подорожуючих (св. Рох) та святих, які оберіга-
ють від лиха й примар (свв. Іоанн Непомук, Іоанн 
Хреститель, Агата, Вінцент, Архангел Михаїл) та від 
несподіваної смерті (свв. Варвара, Йосип).

 На узбіччі чи на перехрестях пам’ятки будували для 
виконання обітниць або з метою покаяння в гріхах, 
оскільки вірили, що молитва подорожніх і поклоніння 
святим допоможе отримати благодать [6, p. 16]. 
Обітниці були найрізноманітніші – найбільше було тих, 
що стосувалися здоров’я, інші – соціального-політично-
го життя (наприклад, що чоловіка не заберуть до вій-
ська, що він залишиться живим у війні тощо). Залежно 
від змісту обітниці вибирали постать святого. Вірили у 
всебічну опіку св. Марії та Ісуса. Для специфічних обіт-
ниць вибирали образ згідно з функціями святого. 
Наприклад, сім’я, яка довго не мала дітей, збудувала 
капличку зі скульптурою Марії Благодатної, щоб 
св. Діва послала благодать дочекатися дітей [14, p. 3]. 
Для зцілення ран на ногах давали обітницю побудувати 
капличку зі скульптурою св. Роха, який показує на свою 
поранену ногу [6, p. 12–13].

 Придорожніми пам’ятками також відзначали місця 
загибелі людей. У цих місцях зазвичай ставили хрести 
або на деревах вішали каплички з образами, які симво-
лізують скорботу і сум, – з Розп’яттям, Христом 
Скорботним, Пієтою, Марією Скорботною. Іноді для 
цих пам’яток вибирали образ святого, пов’язаного з 
характером нещастя. Наприклад, якщо на пасовищі чи 
на полі траплялося лихо з худобою, ставили пам’ятку з 
фігурою св. Юрія – покровителя худоби [3, p. 242]; 
якщо на місці нещастя щось привиджувалося, – 
пам’ятку з образом Іоанна Хрестителя, який оберігав 
від примар. Зокрема, у селі Жалпяй (район Шілуте) при 
дорозі приблизно в 1924–1925 роках було збудовано 
капличку зі скульптуркою Іоанна Хрестителя, яка збе-
реглася до наших днів. Саме на цьому місці загинула 
людина, і декому тут ввижаються примари. 

На узбіччях та перехрестях будували так звані 
пам’ятки «здоров’я», оскільки вірили, що прохання про 
зцілення буде діяти лише на таких місцях [1, p. 15]. 
У цих пам’ятках розміщали скульптури Діви Марії та 
Ісуса Христа як основних захисників від усякого лиха. 

З проханнями про зцілення зверталися до зображень 
св. Роха, який зцілює від інфекційних хвороб, лікує 
рани; св. Антонія, який оберігає від важких хвороб і 
допомагає сліпим, глухим, прокаженим; св. Казимира, 
котрий піклується про хворих, св. Франциска, який лікує 
головні болі. Скульптури свв. Варвари та Йосипа також 
розміщали в пам’ятках, збудованих з інтенцією зцілен-
ня. Окрім цього, якщо хтось з певної причини будував 
придорожню пам’ятку, особливо у випадку обітниці, її 
фундатор ставив туди і скульптурку святого – покрови-
теля свого імені. Це теж розширювало коло сюжетів.

Подібна традиція зведення народних пам’яток існу-
вала і в інших країнах: у Польщі, Чехії, Словаччині, 
Білорусі [16, p. 25; 15, p.  276; 23, c. 163–169].

Отже, досліджений матеріал засвідчує, що значна 
кількість образів святих покровителів у пам’ятках, збу-
дованих на узбіччі й перехрестях у кінці XIX – першій 
половині XX ст., пояснюється мотивами їх зведення: 
задля зцілення чи захисту від нещасних випадків, злих 
духів, примар; задля покаяння й прохання про милість; 
для позначення місця загибелі людини; задля прохання 
в Бога хорошого врожаю; на полях – для позначення 
меж чи тих місць, де знаходили людські кістки під час 
оранки. Найчастіше придорожню пам’ятку ставили як 
знак про виконання обітниці.  

Сучасні мотиви зведення придорожніх пам’яток
Матеріал, зібраний під час польових досліджень, 

показує, що сьогодні інтенції зведення придорожніх 
пам’яток стали обмеженішими порівняно з першою 
половиною XX ст. Нині їх найчастіше будують на місцях 
нещасних випадків, зокрема, у пам’ять про загиблу в 
автокатастрофі людину. Там, де сталася трагедія, часто 
можна побачити хрест. Це пояснюється прагненням не 
лише позначити цю небезпечну ділянку й попередити 
тих, хто подорожує цим шляхом, але й для сакралізації 
цього місця, для запобігання лихові. Серед таких знаків 
переважають хрести простої конструкції зі скромним 
декором  – Розп’яттям у центрі хрестовини. Іноді на 
місці пригоди родичі загиблого вішають на дерево 
капличку чи хрестик. 

Сучасні придорожні пам’ятки, збудовані (найчасті-
ше – відновлені) зі сподіванням на Божу допомогу в 
подоланні хвороби, є ніби жертвоприношенням 
Усевишньому.   

У Сувалькії розвивається традиція ставити (або 
оновлювати) загальний сільський хрест [22, p. 10–12]. 
Також хрести при дорогах ставляться на згадку про 
зниклі села чи родини, або для відзначення зустрічі з 
людиною, що походила з того чи іншого села.

Сьогодні, як і раніше, пам’ятки зводять з метою від-
значити історичні місця, дати та події. З перших днів 
національного відродження по всій Литві посилилося 
стремління повернути історичну пам’ять, утілену у 
формах малої архітектури. Почалася масова відбудова 
й реставрація пам’яток, зруйнованих у радянський час, 
зведення хрестів та різних сакральних споруд у місцях, 
де 1863 року під час бою загинули повстанці, а також у 
пам’ять книгоношам та для вшанування учасників 
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боротьби за свободу 1918 року. У перші роки незалеж-
ності активно зводили пам’ятки на згадку про політич-
ні події та реалії того часу, на вшанування загиблих 
учасників збройного руху опору та в пам’ять про їх 
вислання. При дорогах постали пам’ятки на згадку 
Шляху Балтії, Саюдісу, національного відродження, від-
новлення незалежності. У 2000–2001 роках з’явилися 
споруди з нагоди відзначення десятиліття свободи й 
незалежності Литви.

Зміст святих образів
У пам’ятках, що були збудовані після здобуття неза-

лежності, як і в спорудах кінця XIX – першої половини 
XX ст., переважають сюжети з Ісусом Христом та 
Святою Дівою Марією. Проте самі сюжети менш роз-
маїті. В іконографії Ісуса Христа найпоширеніший 
образ Розп’яття, а також Христа Скорботного 
(Рупінтоєліс). Інші образи Ісуса Христа (Ісус 
Назаритянин, Ісус, що несе хрест, Пресвятого Серця 
Ісус) можна побачити вкрай рідко. Щодо зображень 
Пресвятої Діви Марії, то, окрім образів Пієти й Марії 
Скорботної, іноді трапляються образи Діви Марії з 
Лурда та Марії Благодатної. Нині образи святих заступ-
ників можна побачити значно рідше, ніж у XIX – першій 
половині XX cт. 

Образ Розп’яття залишається в житті людини важли-
вим і в наш час. Хрест із Розп’яттям як символом страж-
дання використовують як для увічнення пам’яті про 
різні трагічні події литовської історії, так і для позна-
чення місць загибелі людей. Хрест – це також символ 
віри і надії, тому він пасує і для відзначення урочистих 
подій, історичних дат тощо. Отже, хрест – головний 
символ католицької віри, універсальний за змістом, 
значенням та функціями, – залишається актуальним і 
сьогодні. 

Колись сюжет Христа Скорботного часто використо-
вували і прирівнювали до образу Ісуса Назаритянина, 
але сьогодні він прирівнюється до Розп’яття. Народні 
майстри найбільше вподобали зображати Христа 
Скорботного у спорудах вільного стилю, що познача-
ються терміном «народна монументалістика». Образ 
Христа Скорботного несе в собі закодований зміст 
скорботи і роздумів, тому й сьогодні підходить для 
пам’ятників загиблим людям, учасникам боротьби 
часів резистенції чи іншим трагічним подіям. Також 
йому віддають перевагу для позначення місць зниклих 
сіл і садиб. У цих місцях образ задумливого Христа, 
який стоїть на узбіччі, навіює ностальгічні спогади про 
село, що тут колись було, про його мешканців, або про 
зниклу садибу і втрачену батьківщину. 

Існує думка, що витоки сучасної популярності Христа 
Скорботного слід шукати в інтерпретації цього сюжету, 
яка сформувалася на початку XX ст. і пов’язується з 
пошуком символів литовської національної самобут-
ності та ідентичності, якому сприяв рух національного 
визволення. У той час одним із символів став Христос 
Скорботний. Литовська інтелігенція активно поширю-
вала цю інтерпретацію в пресі. У часи незалежної між-
воєнної Литви і до радянської окупації образ Христа 

Скорботного вважався символом народного характеру, 
долі та історії. Відповідне трактування, що надало 
цьому образу не лише релігійного, але й ідеологічно-
культурного змісту, посилилося після відзначення деся-
тої річниці незалежності Литви в 1928 році, коли на 
державному рівні була проведена акція зведення так 
званих Хрестів Десятиліття. З цього приводу худож-
ник Адомас Варнас з учнями створив 35 проектів для 
відзначення незалежності, з-поміж яких – три 
пам’ятники містили скульптуру Христа Скорботного. 
Цікавим є той факт, що цей образ пропонували для всіх 
регіонів Литви. Використання образу Христа 
Скорботного як символу національного характеру й 
долі для пам’ятників, призначених відзначити десяти-
ліття незалежності держави, було логічним – він відпо-
відав не лише символіці цієї події, але й виправдовував 
новий зміст національного символу. Таким чином, 
образ Христа Скорботного став уже не об’єктом особис-
тої молитви, а знаком, символом, що наділяв змістом 
історичні події. 

З-поміж сюжетів про Пресвяту Діву Марію в придо-
рожніх пам’ятках переважають образи, ототожнені із 
символікою скорботи. Це вищезгадана Марія Скорботна 
і Пієта. Ці сюжети використовували при відзначенні 
трагічних подій, заслання, місця загибелі партизанів. 
Щоб посилити символічне значення жалю, часто в 
одній пам’ятці компонували сюжети на тему скорботи, 
пов’язані з Ісусом і Марією. Наприклад, у лісі Обеліне 
біля с. Думшишкес (район Расяйняй) у 1995 році було 
встановлено хрест з об’ємною каплицею на щоглі, у 
якій розміщено скульптуру Пієти. Цей хрест поставили 
в пам’ять про партизан, які в 1945 році загинули на 
цьому місці. 1997 року народний майстер Юозас 
Відейка для увічнення пам’яті вбитого в 1944 році меш-
канця села збудував хрест із Розп’яттям на хрестовині і 
образом Марії Скорботної на щоглі [5, p. 26].

Показово, що в сучасних пам’ятках образ Пієти не 
поступається своєю популярністю образу Христа 
Скорботного. Цей сюжет присутній у пам’ятках, при-
значених увічнити трагічні історичні події. Збудовані 
для відзначення різних історичних дат, уже з першої 
половини XX ст. вони зазвичай були більш акцентовані 
на історично-ідеологічних аспектах, ніж на релігійних, 
тому образи святих на пам’ятках згодом стали не лише 
об’єктом віри, але й символом громадських подій. 
Отже, образи Пієти й Христа Скорботного в сучасних 
пам’ятках мають більш ідеологічний зміст, аніж релі-
гійний. Можна сказати, що це символи Матері-Литви, 
яка оплакує своїх загиблих дітей.    

Поміж святих покровителів у придорожніх пам’ятках 
популярними залишаються два образи – свв. Іоанна 
Непомука і Іоанна Хрестителя (група Хрещення  Ісуса). 
Ці два сюжети в XIX – першій половині XX ст. найбільше 
використовували в пам’ятках, що будували біля води і 
мостів. Міст – це небезпечна частина шляху, де, згідно 
з віруваннями, діють потойбічні сили. Окрім цього, у 
литовській народній міфології вода часто асоціюється 
із сатаною , який може з’явитися біля води, живе у воді 
або під водою. Водойми також пов’язують з привидами. 
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Тому в небезпечних місцях пам’ятки будували не лише 
з метою освячення місця трагедії, вони були ще й попе-
реджальним знаком, який має застерігати подорожую-
чих бути пильними. Тому в таких пам’ятках виняткове 
місце посіли образи покровителя мостів і захисника від 
нещасних випадків у воді  – св. Іоанна Непомука та 
захисника від лиха у воді та від злих духів, що водяться 
під мостами, а також від примар – св. Іоанна Хрестителя 
(група Хрещення Ісуса). 

Капличні стовпи із зображенням цих святих і досі 
зводять на узбіччі доріг біля мостів або поруч з водой-
мами. Проте більшість з-поміж цих пам’яток були від-
новлені на місці розташування раніше зруйнованих. 
Наприклад, недалеко від с. Бутенай (район Анікщай) 
на узбіччі дороги стоїть капличний стовп із зображен-
ням групи Хрещення Ісуса, збудований на місці анало-
гічного капличного стовпа. Біля мосту в с. Руджяй 
(район Рокішкіс) ще до Першої світової війни стояв 
«Святий Іоанн» – так місцеві люди називали капличний 
стовп із композицією хрещення Ісуса Христа, яку пізні-
ше двічі відбудовували, а втретє її відновив у часи 
націо нального відродження майстер Нарцизас Вілутіс. 
Чимало традиційних фігур зі скульптурним образом 
св. Іоанна Непомука збудовано в озерному краю 
Таурагнай [13, p. 798–799]. Хоча більшість із цих обра-
зів є відновленими, проте їхнє символічне значення не 
забуте – і в наші дні люди вірять, що вони оберігають 
від нещасних випадків на воді. 

Популярне колись зображення св. Роха сьогодні в 
придорожніх пам’ятках трапляється вкрай рідко. 
Краєзнавець Баліс Бурачас відзначив, що в 40-х роках 
XX ст. ще існувало вірування, що нечисті сили вводять 
подорожуючих в оману, особливо вночі. Тому в лісах 
Жмудїї біля дерев ставили каплички, щоб захиститися 
від злих духів [2, p. 3]. Патроном подорожуючих вва-
жали св. Роха, тому фігурки з його зображенням часто 
трапляються в пам’ятках на узбіччях та перехрестях 
доріг, найчастіше – збудованих у віддалених місцях та 
в лісі. У наші дні його образи розміщені у відновлених 
пам’ятках, якими колись позначали місце нещасних 
випадків у дорозі або будували з метою захисту від 
злих духів під час подорожі. Захисниками подорожую-
чих  вважають св. Архангела Михаїла та св. Варвару, 
образи яких теж можна побачити на узбіччі. 
Іконографія св. Архангела Михаїла зображує його 
переможцем над дияволом. Люди вірили, що він убе-
реже від небезпеки в дорозі, якщо помолитися йому 
напередодні подорожі [21, p. 115]. Капличка, розта-
шована на дереві при дорозі на шляху Шілува – 
Жайгіняй зі скульптуркою cв. Варвари, нагадує тради-
цію ставити в придорожніх пам’ятках статуї 
свв. Йосипа й Варвари, тому що ці святі, за народними 
віруваннями, оберігають від раптової смерті. 
Композиція Святого сімейства в капличці, що висить 
на дереві на узбіччі дороги до с. Граяускай(район 
Расяйняй), нагадує про загибель людини. 

На основі традиційного народного світогляду може-
мо інтерпретувати значення образу Святого сімейства 
не лише як сум сім’ї за загиблим, але і як бажання 

забезпечити захист для інших подорожуючих. Сюжет 
Святого сімейства, а найчастіше його варіант «Втеча 
до Єгипту», ще в першій половині  XX ст. був привабли-
вим в придорожніх пам’ятках, оскільки, як засвідчує 
Святе Письмо, подорож Святого сімейства до Єгипту 
відбулася вдало. 

Можна відзначити ще одного святого, хоча його 
зображення рідко трапляється в сучасних придорож-
ніх пам’ятках. Це – покровитель худоби й полів – 
св. Юрій, зображення якого колись було дуже попу-
лярним, тому його скульптурки ставили і в садибах, і 
на узбіччях полів. У пам’ятках першої половини XIX – 
XX ст. св. Юрій виконував винятково функцію покро-
вителя землеробів. Церковне тлумачення постаті 
св. Юрія як мученика і воїна, який страждав за хрис-
тиянську віру і поборов поганський символ – змія, у 
селі не прийнялося. У пам’ятках його зображували 
переможцем над змієм і сприймали його як захисни-
ка посівів. Нині його образ як борця і воїна зазвичай 
можна побачити у відновлених пам’ятках на честь 
жертв руху опору. Наприклад, меморіал жертвам 
резистенційного руху на узбіччі траси біля містечка 
Камаяй (район Рокішкіс) складається з хреста, стов-
па з дашком із зображенням Пієти та капличного 
стовпа з образом св. Юрія Змієборця. Ця пам’ятка 
символізує скорботу Матері-Литви за загиб лими 
синами й нагадує про їхню самопожертву в боротьбі 
з окупантами. 

Майстрам, які виготовляють придорожні пам’ятки, 
допомагають у розкритті функцій святих покровителів 
мистецтвознавці та працівники музеїв. Зазвичай це 
відбувається під час різноманітних заходів для різьбя-
рів по дереву. Так, під час пленеру, проведеного на 
батьківщині поета Майроніса (район Расяйняй), завдя-
ки консультаціям А. Рочюлпайте декілька капличних 
стовпів зі скульптурами святих були розміщені на місці 
колишніх пам’яток, де вони зберегли традиційні функ-
ції: у полі стоїть стовп із дашком «св. Юрій» автора 
Антанаса Чеснуліса, біля місточку через річку Луокне 
поставили «св. Іоанна Хрестителя» автора Юозаса 
Грабаускаса та «св. Іоанна Непомука» автора Йонаса 
Твардаускаса, біля джерельця Майроніса – на дерево 
помістили капличку з композицією Хрещення Ісуса 
Христа [7, p. 176–177].

У нові придорожні пам’ятки іноді ставлять зобра-
ження святих імен фундаторів, але це роблять значно 
рідше, ніж у садибах або в загальних сільських 
пам’ятниках. Це теж трохи розширює коло сюжетів 
святих образів (свв.  Анна, Антоній, Йосип, Петро) у 
сучасних пам’ятках на узбіччях. 

Дуже рідко трапляються унікальні іконографічні 
типажі святих. Зазвичай це збережені старі скульп-
тури, вставлені у відновлені пам’ятки. Наприклад, у 
1990 році до відновленої каплички в с. Тракішкяй 
було поставлено автентичну скульптуру св. Алоїзія, 
яку зберегла одна мешканка села [10, p. 57]. 
Відомості про цю капличку походять з 1925 року, 
коли її побудував загін католицької молодіжної 
організації Рavasarininkų («Павасарінінкай») і 

Скайдре Урбонене. Образи святих на узбіччі: традиції та інновації

http://www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



ISSN 01306936 / Народна творчість та етнологія / №3 2011

58 Народна релігійність: історичні витоки та сучасні вияви

поставив туди скульптуру св. Алоїзія – покровителя 
молоді та їхньої організації. Нині ця капличка уві-
чнює історичну пам’ять про загін цієї організації, 
що діяв на цих теренах.

 
Висновки
Коло сюжетів святих у придорожніх пам’ятках, 

збудованих у роки національного відродження, є 
досить вузьким, позаяк у будівництві пам’яток від-
чутно зменшилося розмаїття інтенцій і мотивів. 
Основна мотивація – позначення трагічних подій – 
визначило те, що на узбіччях сьогодні переважають 
сюжети, пов’язані із семантикою скорботи Ісуса 
Христа і Пресвятої Діви Марії. Пам’ятки, збудовані 
для виконання обітниць та задля зцілення, які нада-

ють ширший вибір образів, у наші дні частіше буду-
ються біля будинків, де є кращі можливості їх догля-
дати й охороняти.

Сучасні придорожні пам’ятки зберігають свою захис-
ну функцію, позначаючи місце загибелі людей, вони 
застерігають бути обережнішими, подорожуючи цим 
шляхом, та освячують це місце, щоб нещастя не повто-
рювалося. Литовці усвідомлюють призначення деяких 
образів дуже чітко, особливо коли це стосується Ісуса та 
Марії, які символізують біль і скорботу.

Пам’ятки, збудовані під час радянської окупації, у 
пам’ять про історичні дати та події періоду національ-
ного відродження, наділено новим символічним зміс-
том, тоді як їх релігійне призначення відійшло на дру-
гий план.
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У кожній країні існує як офіційна, так і народна релігія, 
що ґрунтується на тих самих символах і способах вира-
ження віри, які етнологи визначають як адаптацію цер-
ковного вчення до місцевих умов [20, p. 291]. Тому етно-
логічний дискурс народної релігії охоплює не лише 
вивчення самої релігії, але й дослідження форм її адапта-
ції до народної культури. Існування такої народної релі-
гійності визнає і католицька церква, яка у своїх докумен-
тах розглядає сутність її форм і способів про яву. Так, у 
виданому у Ватикані «Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos 
vadovas: Principai ir gairės» («Довідник народної релігій-
ності й літургії: принципи і віхи») зазначено, що в реаль-
ному житті результатом симбіозу християнства з народ-
ною культурою є притаманна соціальній чи етнічній 
групі народна побожність (релігійність), яка відображає 
регіональну самобутність [9, p. 17]. Народна релігійність 
є виявом відношення індивіда або колективу до релігій-
них обрядів, ритуалів, літургійних засобів. Однак,  попри 
те, що народна релігія базується на християнській універ-
сальності, на її реальний прояв в окремій культурі діють 
етнічні чинники, тому тлумачення релігійних істин може 
містити регіональні й общинні образи [14, p. 161].

Об’єкт дослідження – общинне релігійне життя 
литовського села у ХХ ст., у якому з’являється самобут-
ня інтерпретація християнських догм і вимог, ґрунто-
ваних на літургійній церковній практиці.

Основні завдання: розглянути зміст обрядів і звича-
їв, яких представники сільської громади дотримували-
ся самостійно; розкрити особливості релігійної діяль-
ності села, у якій ббралиеруть участь ксьондзи; устано-
вити характер і зміст колективної участі мешканців 
села в церковних ритуалах. З метою вивчення змісту 
обрядів і звичаїв общинної релігії, а також їхнього зна-
чення в житті людей, скористаємося відомостями, які 
автор отримав під час проведених етнографічних екс-
педицій наприкінці XX ст. – на початку XXI ст. по всіх 
етнографічних регіонах Литви, а також напрацювання-
ми інших дослідників. 

Народну релігію в Литві послідовно не досліджували. 
Причиною цього був пізній розвиток литовської етно-
логії, яка почала формуватися на початку XX ст., а 
перші наукові інституції утворилися тільки після 
Першої світової війни. Питання, що стосувалися хрис-
тиянства, уважали складовою народної творчості, тому 
їх досліджували фольклористи. У радянський період 
побудови атеїстичного суспільства проблеми народної 
культури, пов’язані з релігією, оцінювали негативно – 
їх не вивчали. Тому все, що стосувалося народної релі-
гійності й етнології релігії, почали обговорювати лише 
з останнього десятиліття XX ст., після відновлення неза-
лежності Литви [14, p. 159–161; 18, p. 44–62].

Передумови релігійного життя села 
Релігійне життя села базувалося на функціонуванні 

парафії як найголовнішого організаційного структурно-
го елементу Церкви. Система парафій у Литві сформува-
лася в XVII–XVIII ст. [11, p. 573]. Основними структурни-
ми одиницями парафії стали села, які поступово набули 
статусу релігійної громади. Громади володіли також 
ділянками землі, придатної для сільськогосподарських 
робіт чи іншого призначення. Угіддя, якими користува-
лася сільська громада, мали межі, установлені впродовж 
кількох століть. Уже в XIV ст. існували межо ві позначки 
селянських земель [6, p. 98], тому, імовірно, були і від-
мітки меж громадських володінь. У ХVІ ст. провели най-
більшу реформу в історії села – «Valakų reformą» 
(«Волочна поміра»), після якої межі сільських полів 
установили остаточно. Чітко визначена територія сіл 
була відправною точкою її сакралізації, адже в міфічній 
свідомості кожний обжитий людьми простір мав магічні 
кордони. Наприклад, М. Еліаде зауважував, що «оборон-
ні споруди поселень і міст спочатку повинні були обері-
гати їхніх мешканців від лихих сил» [5, p. 35]. Тому зро-
зуміло, чому після вкорінення християнства почалася 
сакралізація сільського простору. Найголовнішою його 
святинею стали хрести – на території кожного села їх 

Общинне релігійне життя литовського села у ХХ столітті: 
питання народної релігійності
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було кілька. Деякі хрести ставили в садибах, інші – на 
сільських майданчиках, перехрестях, при дорозі й навіть 
у полі. Важливу роль відводили загальним хрестам [3, 
p. 57]. Напередодні релігійних свят їх прикрашали квіта-
ми й вінками. На території села також розміщували 
цвинтарі, що мали сакральний характер, і де встановлю-
вали багато хрестів. Таким чином, села поступово набу-
вали ознак християнського простору, святість якого 
постійно підтримували обрядами релігійного змісту, які 
проводили біля хрестів. Останні були формою вияву 
релігійних почуттів людей, їх уважали засобом, що 
гарантував общині життєздатність. У другій половині 
XIX – перших десятиліттях XX ст., під час розподілу 
вуличних сіл на хутори, нова система поселень створю-
валася в межах попередньої території села [3, p. 51–55]. 
Отже, розміщення садиб у межах колишньої території 
змінилося. Тому в селі общинне релігійне життя входило 
до санкціонованої Церквою літургійної практики не 
одне століття. У розумінні людей саме обряди, виконува-
ні на території села, мали забезпечити вдале господарю-
вання і добробут. Відтак соціальні, господарські, особис-
тісні інтереси членів сільської громади тісно переплели-
ся з християнською практикою, і виконання в селі 
спільних релігійних обрядів було одним з обов’язків 
парафії. Для дослідження сільського релігійного життя 
нами виокремлено три основні його форми: 1) обряди, 
які самостійно виконували члени сільської громади; 
2) релігійна діяльність села, у якій брали участь ксьон-
дзи; 3) колективна участь жителів села в церковних 
обрядах [15, p. 138].

1. Обряди, які самостійно виконували члени  
сільської громади

До обрядів, які сільська громада виконувала само-
стійно, належать хода навколо хрестів у Хресні дні 
перед святом Господнього Вознесіння і Травневі бого-
служіння – спів церковних літаній у селянських помеш-
каннях або біля головного хреста в селі.

Обряд Хресних  днів жителі села проводили три дні 
поспіль перед святом Господнього Вознесіння та 25 квітня 
на день Святого Марка. Хресні дні (молебні) – це колек-
тивна молитва і спів псалмів біля хрестів. Святкування 
Хресних днів перед святом Господнього Вознесіння запо-
чатковане у Франції близько 470 року, коли єпископ 
св. Мамерт наказав своїм парафіянам здійснювати обря-
ди покаяння, поститися і, ідучи публічною процесією, три 
дні просити Господа відвести від Франції біду, яка на той 
час охопила країну. У 511 році Орлеанський синод нака-
зав проводити хресну ходу щороку по всій Франції, а 
також звелів три дні до свята Вознесіння Господнього 
поститися й утримуватися від важкої роботи. Під час 
наступних століть звичай хресних процесій у Хресні дні 
поширився і на інші європейські країни [10, p. 170; 22, 
p. 135–136]. Починаючи з тридцять шостого дня після 
Пасхи, Хресні дні у Франції тривали протягом трьох днів. 
У перший день молилися за сінокіс, у другий – за жнива, 
у третій – за посів озимих або збір винограду. У давнину 
процесія обходила поля; у деяких місцевостях у перший 
день освячували криниці або джерела; дорогу, по якій від-
бувалася хода, устилали гілками або квітами; в інших 

місцевостях, окрім криниць, освячували й вулики, поси-
паючи їх освяченою сіллю [27, c. 46–47].

Отже, Хресні дні, що виникли без установленої літур-
гії, мали явні ознаки народної релігійності і в цьому 
вигляді поширилися в Литві. Перша згадка про них дато-
вана 1525 роком, з м. Вільнюса цю традицію перейняли 
всі литовські церкви. У сільських парафіях процесії ходи-
ли із церкви до цвинтарів чи до хрестів, Хресні дні посту-
пово почали святкувати в селі без участі ксьондза [22, 
p. 135–136]. Общинна організація Хресних днів спричи-
нила виникнення розмаїття форм самих процесій, які в 
окремих етнографічних регіонах різнилися в часі про-
ведення і у звичаях. На сході Литви ходили до хрестів 
частіше після сніданку, на заході – після обіду, на півден-
ному заході – на світанку. Під час обряду було прийнято 
співати загальну літанію всім святим. У Західній 
(Жемайтія) і Східній Литві (Аукштайтія) разом з літані-
єю співали псалом «Пане Царю», що мало захистити 
врожай та життя людей від природних стихій, тому текст 
псалма змінювали залежно від характеру лиха, яке 
загрожувало на даний момент [16, p. 99–100].

Процесією під час Хресних днів керували більш набож-
ні селяни. Порядок відвідування хрестів залежав від 
домовленостей між жителями села. Найчастіше почерго-
во відвідували всі хрести, і якщо поряд містився цвинтар, 
то там і завершували хресну ходу. Жінки приносили квіти 
й вінки для оздоблення хрестів, хоча переважно молодь їх 
прикрашала напередодні Хресних днів. Зміст обряду був 
схожим упродовж усіх днів, але після Першої світової 
війни традиція почала занепадати, і громада задовольня-
лася одноденною процесією. Проте дотримання посту й 
утримання від важкої роботи три дні поспіль перед свя-
том Господнього Вознесіння здебільшого дотримувалися 
і після Першої світової війни. За народними уявленнями, 
порушення вимог каралося: тих, хто працює і не дотриму-
ється посту, може спіткати нещастя в господарстві.

Також історично давньою була і служба Божа, яку 
проводили в Хресні дні й у день Святого Марка. Ця тра-
диція започаткована Папою Римським Ліберієм у 325–
366 роках, коли він звелів у день Святого Марка молити 
Господа про благословення на майбутній урожай [10, 
p. 169–170]. Порівняно з хресною ходою перед святом 
Господнього Вознесіння, цей обряд практикували 
нечасто. Проте він зберігся в народній релігійності: ще 
в перших десятиліттях XX ст. в цей день сільське насе-
лення (переважно чоловіки) ходило молитися до хрес-
тів або на цвинтар, у такий спосіб сподіваючись подо-
лати різні небезпеки. Отже, хоча святкування Хресних 
днів було проявом релігійності жителів (і їх підтриму-
вала Церква), заборони й вимоги, ґрунтовані на магіч-
них діях, об’єднували християнські й сільськогосподар-
ські прагнення людей, що підтримувало необхідність і 
життєздатність Хресних днів. Однак після Першої світо-
вої війни хресна хода в день Святого Марка відбувалася 
лише в окремих селах, а Хресні дні перед святом 
Господнього Вознесіння завершили своє існування 
після «совєтизації» Литви – у 1940 році.

Співи Травневих літаній. До середини XX ст., а подеку-
ди й довше, у селах існувала традиція співати у травні 
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молебні – літанії. У католицькій літургії Травневі богослу-
жіння, присвячені Пречистій Діві Марії, у Європі з’явилися 
в середині XIX ст., коли Папа Римський 1822 року узако-
нив традицію, яка виникла ще у XVIII ст. У Литві співи 
Травневих літаній започаткували 1853 року в кафедраль-
ному соборі м. Сейни (нині територія Польщі), а у 
Вільнюському кафедральному соборі – 1884 року [22, 
p. 6]. Відповідно до літургії Церква встановила ранішні 
або вечірні співи церковних особ ливих молебнів та псал-
мів упродовж травня, з-поміж яких найголовніша літа-
нія – Пречистій Діві Марії [4, p. 125]. Проте для людей, які 
жили у віддалених селах, було складно ввечері збиратися 
в церкві, тому одночасно із церковним обрядом почала 
формуватися традиція співу літаній по селах. Для цього в 
більшій кімнаті будинку, а іноді і в стодолі, люди облашто-
вували маленький вівтар з образом Пречистої Діви Марії. 
Таких вівтарів мешканці ставили в селі чимало, аби задо-
вольнити релігійні потреби всіх членів громади. 

Травневих літаній також співали біля сільських хрес-
тів, і перші відомості про відповідні обряди, які проводи-
ли в селі, датовані 1863 роком. У Центральній Литві 
(район Кедайняй), у контексті подій повстання проти 
царської Росії, згаданий спів молебнів біля хрестів на 
околицях села [19, p. 213]. Імовірно, що саме в такий 
спосіб у селах формувалася ця форма обряду, але у XX ст. 
найвідомішим місцем проведення обряду стали домаш-
ні вівтарі. Можливо, поширенню обряду співів біля хрес-
тів завадили політичні обставини. Після повстання 
1863 року, упродовж ще не одного десятиліття, існувала 
встановлена царською владою заборона організовувати 
будь-які церковні процесії, ходу і спів псалмів поза церк-
вою [24, p. 33], тому здійснення богослужінь у помеш-
каннях жителів менше суперечило позиції влади.

По селах, після закінчення робіт по господарству, 
Травневих літаній співали ввечері. Співи зазвичай вів 
господар (або більш голосисті сусіди). Співи літаній – 
релігійна дія, окрім якої в обрядах винятково важливими 
були їх комунікаційні й соціальні функції. В обрядах 
брали участь молодь і дорослі жителі села, хоча матері 
приводили із собою також дітей. Комунікаційні функції 
обрядів особливо важливими були для молоді: щодня 
протягом місяця існувала можливість зустрітися з одно-
літками, поспівати, поспілкуватися, а у вихідні – навіть 
потанцювати. Отже, релігійні обряди укріпляли благочес-
тиві почуття людей, були важливим засобом для вихован-
ня молоді, підкреслювали духовну єдність односельців. 
Про Травневі богослужіння як особливу подію в релігій-
ному житті села свідчить той факт, що навіть в екстре-
мальних умовах вони були найголовнішою формою релі-
гійної діяльності серед тих людей, які їх практикували на 
засланні, адже стали важливою основою для виживання 
в Сибіру [17; 18, p. 125–130]. Після Першої світової війни, 
услід за розселенням селян по хуторах, літаній співали в 
сім’ях, тому богослужіння набуло нового релігійного й 
соціального змісту. Після відновлення незалежності 
Литви звичай співати по селах Травневих літаній частко-
во відновився, найбільше – у Північно-Східній Литві. За 
радянських часів літаній співали в церквах; нині ці обря-
дові дійства проводять біля хрестів.

2. релігійна діяльність села, у якій брали  
участь ксьондзи 

До цієї діяльності відносять освячення ниви й колядуван-
ня ксьондза. З огляду на їх походження та мету, – це різні 
релігійні обряди. Ксьондз під час освячення ниви поєдну-
вав зусилля людей, спрямовані на отримання господар-
ської та іншої користі, із церковними релігійними цілями. 
Водночас колядування ксьондзів ґрунтувалося на ідеї пере-
давання церковної благодаті обійстю. Отже, у першому 
випадку маємо взаємостосунки села й Церкви, що виника-
ли «з низів», заснованих на народній релігійності, у друго-
му – Церква свої соціальні функції виконувала у відповід-
ній громаді та в окремих родинах через форми діяльності, 
тісно пов’язані з народною релігійністю. Однак зауважимо, 
що кожна зі сторін у стосунках переслідувала свою мету. 
Якщо діяльність ксьондза не відхилялася від основних 
канонів Церкви, то мешканці села мали власні повсякденні 
мотиви, які, перебуваючи в змістових рамках народної 
релігійності, іноді могли суперечити церковному вченню. 

Освячення ниви. З погляду теології, освячення ниви в 
церковній практиці проявляється як одна з форм сакра-
ментальних дій, призначених для вигнання злих духів [2, 
p. 466]. Проте на обряд освячення ниви люди покладали 
чимало сподівань, хоча й не нехтували елементами 
магії. Відомостей про виникнення цього обряду в Литві 
немає. Тому можна припустити, що в XIX ст. колективне 
освячення ниви мало бути досить поширеною практи-
кою, адже після повстання 1863 року цей обряд, як і 
процесії, царська влада заборонила. Наприклад, за про-
ведення обряду освячення ниви генерал-губернатор 
наказав відправити в монастир на три роки 
Смільгяйського декана** Грачевічуса (Паневезький 
округ) [1, p. 255]. Більше етнографічного матеріалу про 
цей обряд зафіксовано після Першої світової війни, коли 
традиція ще побутувала. У 1940-х роках обряд освячення 
ниви був найпоширенішим у Південно-Східній Литві. 
У Північній Литві, після Першої світової війни, його 
майже забули, хоча подекуди на теренах країни він трап-
лявся ще й на початку встановлення радянської влади. 
Елементи цього обряду, його форма та періодичність у 
різних регіонах Литви різнилися. Спільною була мета – 
захистити ниву від усякого зла через благословення й 
освячення (ця формула включена в молитву освячення). 
Основну увагу під час обряду приділяли землі-годуваль-
ниці, але одночасно освячували й інші об’єкти, важливі 
для життя людей. Церемонія освячення залежала від 
розміщення полів, набожності селян і навіть від особис-
тих рис характеру ксьондза та інших обставин. Тому в 
одних місцевостях процесія на чолі зі ксьондзом обходи-
ла всі поля, в інших – ксьондз їхав у повозці, а за ним зі 
співами йшли люди. Іноді спочатку односельці молилися 
біля хреста, освячували воду в криницях (а подекуди в 
озерах і річках), а потім ішли в поле.

В обряді дію святої води мав посилити знак хреста. 
Іноді ксьондз переходив поле навхрест, або люди зі ксьон-
дзом ходили по полю так, щоб утворився знак хреста. 

* Декан – старша духовна особа в католицькій церкві 
[прим. перекладача].

Йoнас Мардоса. Общинне релігійне життя литовського села у ХХ столітті: 
питання народної релігійності
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В одних селах святою водою символічно кропили поля, в 
інших – освячували кути поля, реалізовуючи в такий спо-
сіб ідею захисного кола, або з пагорба символічно кропи-
ли на всі сторони. Загалом в обряді спостерігаємо комп-
лексність: через благословення Матері Землі, яка годує 
сім’ю впродовж року, і захист врожаю реалізовується ідея, 
яка зрозуміла і мотивована як з погляду релігії, так і з 
погляду господарського й життєвого змісту. Усупереч 
думці теологів, що, користуючись сакраментальними 
діями, не варто сподіватися на їхню надзвичайну поміч [2, 
p. 467], ксьондзи освячували ниву, тому що потребу в 
їхніх діях зумовлювали сподівання віруючих. Також обряд 
освячення ниви сприяє інтеграції особи в громаду, оскіль-
ки, беручи в ньому участь, жителі зміцнювали свою соці-
алізованість і підтримували громадські зв’язки. Зазвичай, 
по завершенні обряду в полях чи садибах, відбувалося 
спільне частування мешканців села.

Колядування  ксьондза. Основна мета колядування – 
зміцнювати духовний зв’язок Церкви із селом і родина-
ми віруючих. Звичаї пастирського колядування ще в 
XVII ст. закріпили церковними документами [23, p. 328], 
у яких акцентовано увагу на релігійній і соціальній сут-
ності відвідування осель віруючих. Візити ксьондза 
також відповідали очікуванням сільської громади, тому 
все, що мало стосунок до колядування, односельці обго-
ворювали разом, оскільки від прийому ксьондза зале-
жав престиж села в очах цілої парафії. По завершенні 
колядування важливе значення мав збір пожертв на 
потреби парафії, для ксьондзів і церковних служителів.

Церковний канон передбачав відвідування осель 
парафіян в період після Різдва [4, p. 107], проте час для 
колядування вибирали по-різному. Найчастіше коляду-
вали від Різдва до свята Трьох Королів, проте в деяких 
місцевостях – після дня Всіх Святих (1 листопада), а 
подекуди й після Нового Року [8, p. 227]. Про день 
колядування ксьондз повідомляв під час проповіді, а 
після Першої світової війни цю новину розповсюджу-
вали й церковні служителі, які ходили по селах і роз-
носили речі для релігійних потреб [25, p. 225].

Звичаї колядування залежали від самого ксьондза, 
його чеснот, особистих стосунків із селянами, а також 
від установлених традицій у парафії та амбіцій вірую-
чих. Для села колядування було не лише святом, але й 
клопотом, пов’язаним з очікуванням поважних гостей. 
Готуючись, господиня поралася і прибирала в хаті, діти 
мали нагоду повторити або вивчити основи віри, про 
які ксьондз зазвичай запитував. Для заможних селян, 
які готували для колядників обід або вечерю, якість 
їхнього прийому була також і засобом для утвердження 
авторитету господаря в селі. У Західній Литві задля 
пригощання декана запрошували навіть жінок з міста, 
які вміли «куховарити по-панськи» [7, p. 222].

Обряд колядування зник на зламі 60–70-х років XX ст., 
коли радянська влада заборонила діяльність ксьондзів 
за межами церкви. Пізніше ксьондзи колядували тільки 
за індивідуальним запрошенням. Після прийняття неза-
лежності ця традиція частково відродилася, хоча і втра-
тила масовий характер, адже з’явилося чимало секуляр-
них сімей, які не вітали візитів ксьондза.

3. Колективна участь сільської громади  
в церковних обрядах

Усебічна діяльність Церкви була однією із сил, що 
інтегрували суспільство. І суспільство підтримувало 
таке актуальне соціальне призначення релігії, тому що 
до середини XX ст. село було релігійним, а авторитет 
Церкви  люди не піддавали сумніву. Тому, окрім регу-
лярного відвідування церкви, жителі села іноді проси-
ли ксьондзів провести особливі сільські богослужіння.

Сільські  богослужіння. Час виникнення сільських 
богослужінь невідомий, але після Першої світової 
війни їх постійно практикували в більшості литовських 
земель. У мотивах їх розвитку простежується очевидне 
послаблення народної побожності, тому що колись іні-
ціатива завжди виходила від сільської громади. Таким 
чином, колективна участь жителів села в богослужінні 
дозволяла селу заявити про себе як про вагомий струк-
турний елемент своєї парафії. Такий аспект був важли-
вий для Церкви, яка постійно прагнула розширити свій 
релігійний і соціальний вплив на суспільство. 
У 40–50-х роках XX ст. чимала кількість сіл уже не 
замовляла окремого богослужіння, проте в Південно-
Східній Литві цю службу проводять і нині.

Спільне богослужіння для жителів села проводили 
щороку. Організовували службу більш набожні й ініціатив-
ні селяни. Питання, які стосувалися проведення сільського 
богослужіння, виносили на обговорення сільських гро-
мад [12, p. 138; 13, p. 257]. Іноді за організаційну роботу 
брався староста села. Іноді організатори богослужіння 
радилися зі ксьондзом, узгоджували й збирали із сільської 
громади гроші, за які ксьондз погоджувався проводити 
службу. У більшості випадків з бідних односельчан грошей 
не брали – витрати спільно відшкодовували заможніші 
селяни. До церкви зазвичай приходили представники з 
кожного двору, переважно господарі. Очевидно, що в про-
ведені богослужіння проявлялися почуття солідарності 
громади, поглиблювалися актуальність у стосунках між 
людьми й релігійні аспекти ставлення до сусідів. Однак 
траплялися випадки ігнорування сімей, котрі порушили 
декалог, – їх не запрошували до організації відправи. Під 
час підготовки до богослужіння сільська громада часто 
обговорювала питання спільної учти після служби. 
Традиційний спосіб проведення гостини був такий: усі 
учасники приносили страви і спільно частувалися в того 
сусіда, який мав велике приміщення, а в теплу погоду – на 
природі. Таким чином, участь у сільському богослужінні 
надавала сусідам додаткової можливості неформального 
спілкування. Загалом етнографічний матеріал засвідчує, 
що спільну участь сусідів у церковних обрядах можна роз-
цінювати як один із засобів побороти соціальне відчужен-
ня, яке виникло при диференціації селянства.

Молодіжні  богослужіння. За етнографічними дослі-
дженнями, у богослужіннях брала участь молодь, яка 
досягла повноліття. Ці богослужіння ввійшли в систему 
колективної участі жителів села в церковних обрядах, 
проте не набули масового характеру. У першій половині 
XX ст. їх проводили в травні, рідше – у червні (зазвичай у 
Південній Литві). Ця традиція також засвідчує про важли-
вий приклад співпраці громади села із Церквою, оскільки 
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обидві сторони були зацікавлені в релігійному вихованні 
молоді й підтримували прагнення останньої наслідувати 
приклад старших односельців. Проте молодь радше нада-
вала перевагу не релігійним, а комунікаційним функціям 
богослужіння. Хоча службу організовували більш набож-
ні представники сільської молоді, їм допомагала біль-
шість членів громади. Молодіжні богослужіння також 
потребували фінансів. Молодь могла дати гроші лише на 
проведення служби, але потрібно було ще й організувати 
забави, які відбувалися після неї. Ж. Шакніс натрапив на 
факти функціонування цих богослужінь навіть у контек-
сті обрядів ініціації молоді, тому він відніс їх до системи 
весняних молодіжних обрядів [21]. Проте зауважимо, що 
в молодіжних богослужіннях релігійні прагнення були 
основним аргументом їх замовлення. Тому невипадково, 
коли радянська влада різними засобами впливала на сві-
тогляд молоді, коли почалася секуляризація суспільства і 
в часи, коли зменшилася кількість молодих людей по 
селах, наприкінці 60-х років XX ст. молодіжні богослужін-
ня зовсім зникли.

У сільській громаді водночас проводили й інші дії 
релігійного характеру: колективне прибирання сіль-
ського кладовища, освячення хрестів і могил, спільна 
участь у храмовому святі – atlaidai («атлайдай»), спілку-
вання під час релігійних і сімейних свят або на похоро-
нах. Майже до середини XX ст. Церква, використовую-

чи глибоку релігійність селян і завдяки своїй соціаль-
ній діяльності, була особливою формою організації 
суспільства, а вищеза значені форми релігійного життя 
села – публічним виявом цього явища [15, p. 147].

Отже, розглянуті форми общинної релігії виявлялися 
в безпосередній взаємодії сільської громади із Церквою. 
Протягом багатьох століть соціальне й релігійне життя 
переплелося: сформувалися обряди, що ґрунтувалися на 
народній релігійності, зміст яких не суперечив релігій-
ним цілям Церкви. Найзмістовнішими були обряди, які 
їх самостійно проводила сільська громада, тому вони 
найдовше побутували на селі. Постійною діяльністю 
ксьондзів упродовж XX ст. було відвідування ними осель 
віруючих (колядування). Рідше траплялася колективна 
участь мешканців села в церковних обрядах.

На поєднанні релігійних прагнень Церкви і життєво-
господарських потреб сільської громади базувалося 
внутрішнє релігійне життя села, соціальні і культурні 
стосунки між людьми, виховувалася самосвідомість 
сільської громади, що тривало в Литві до середи ни 
XX ст. Політичні, соціальні, демографічні й особливо 
важливі для вірування та релігійних традицій зміни у 
світогляді суспільства, які почалися в радянський час, 
визначили ерозію колективних обрядів, і лише частина 
з них залишилася або відродилася після встановлення 
незалежності Литви.
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Життя людини, родини і народу – невід’ємне від релі-
гії, яка санкціонує моральність, визначає мотивацію, 
обґрунтування, ціль і сенс поглядів та поведінки [3, 
p. 21]. Релігійність народу, безперечно, зосереджує цін-
ності, якими християнська мудрість відповідає на най-
головніші життєві питання.

За останнє десятиліття з’явилося чимало праць, що 
досліджують прояви народної побожності католиків у 
Литві. Один з них – культ Діви Марії, який вивчають у 
різних аспектах. У працях Й. Вайшнора [26], 
Р. Скрінскаса [24], А. Мотузаса [13], М. Пуйдокаса [16], 
Й. Мардоса [12], В. Квасайте [6], В. Лілейкене [8], 
Р. Скінкайтіса [23], Д. Лютікаса [9; 10], Р. Рачюнайте-
Паужуолене [17; 20], А. Кайрайтіте [4; 5] розглянуті 
способи вшанування Богородиці в аспекті літургійного 
часу (під час церковних свят) та в місцях паломництва. 
А. Кайрайтіте аналізує образ Діви Марії в литовському 
фольклорі, у якому відображені її зовнішність, діяль-
ність, явлення, функції: вона і звичайна жінка, і водно-
час божественна особа. У праці Й. Вайшнора «Marijos 
garbinimas Lietuvoje» («Поклоніння Марії в Литві») у 
діахронічний спосіб досліджено історію поширення в 
країні культу Марії, порушено питання суспільних і 
літургійних форм культу; проявів народної побожності, 
іконографії Пресвятої Богородиці в народному мисте-
цтві, чудотворних образів та святині Марії в Литві й на 
етнічних литовських землях. У книзі Р. Скрінскаса 
«Piligrimo vadovas po stebuklingas Marijos vietas» 
(«Путівник пілігрима по чудотворним місцям Марії») 
розповідається про з’явлення Пречистої Діви, історію 
пожертвувань Литви Богоматері, улюблені народам 
об’єкти культу Богородиці (образи, джерела, культові 
камені, лурди 1, сакральні стовпи). Стаття Р. Скінкайтіса 
«Marijos kulto problematika Europos krikščioniškoje 
crdvėje» («Проблематика культу Марії в європейському 
хрестиянському просторі») представляє прояви культу 
Марії в Європі очима сучасної людини. Автор подав три 
інтерпретації культу Марії: міфологічну, психологічну 
й соціологічну. Р. Скінкайтіс дійшов висновку, що в 
сучасній католицькій церкві «культ Марії інкорпорова-
ний у христологічний цикл літургійного року, а народ-
на побожність погоджується з настановами офіціальної 
літургії й теології» [23, p. 89]. Про народне поклоніння 

Марії в родинних звичаях писали С. Іла [3], 
Р. Рачюнайте-Паужуо лене [17; 18; 20].

Феномен святості служниці Бога Барбори 
Жагарянки 2 та форми народної релігійності у своїх 
працях обговорювали Р. Рачюнайте-Паужуолене [21, 
22], А. Мотузас [14; 15], А. Васіляускене [28], 
С. Шимайтіс [25], М. Дигліс [1].

Об’єктом  дослідження статті є культ Пречистої 
Діви Марії та народне поклоніння служниці Бога – 
Барборі Жагарянці. Мета статті полягає в обгово-
ренні форм народного поклоніння Пречистій і 
Барборі Жагарянці у ХХ – на початку ХХІ ст. Завдання: 
1) на підставі праць учених та за допомогою емпі-
ричних досліджень автора статті визначити народні 
прояви культу Марії і Барбори Жагарянки; 2) розгля-
нути форми народної релігійності в сучасній 
Північній Литві. Головне джерело  праці – виконані 
автором емпіричні дослідження в 1993–2008 роках в 
окресленому регіоні. У праці застосовано історично-
порівняльний метод.

Витоки культу Марії
Культ Марії, з прийняттям християнства, «прийшов 

до Литви із Західної Європи вже усталеним як з погляду 
догматики, так і літургії. Різноманітні свята, побожні 
практики в Литві прижилися [...]  такі, які були в 
Західній Церкві» [26, p. 11]. Вищезгаданий культ посту-
пово набув прийнятних для народу форм місцевої куль-
тури. Поклоніння Марії розвивалося надзвичайно 
швидко й набуло звичних у християнському світі проя-
вів.

Із ХVII ст. в Литві почалося відродження католиць-
кої віри й культу Марії, центрами поширення якого в 
різних формах були монастирі. Кожна монастирська 
громада робила значний внесок у вшанування Діви 
Марії. Об’єднання в братства «Святого Розарія» в 
Литві ХVI ст. підтверджує факт, що приблизно в той 
час уже практикували практику молитви на Святому 
Розарії, що було однією з форм поклоніння Марії 3. 
Виняткове право поширювати цю молитву мали домі-
ніканці, тому що церковна традиція авторство молит-
ви приписує св. Домінікові Гусману (близько 1170 – 
1221) [27, p. 162]. Домініканці поширювали молитву 
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на Святому Розарії, створювали братства 
«Святого Розарія» серед духовенства та мирян, про-
славляли культ Марії через поклоніння її образам. 
Францисканці в Литві розповсюджували вінок Радощів 
і скорбот Марії, засновували братства «Святої Анни», 
«З’явлення Марії» та «Непорочного Зачаття». По субо-
тах у своїх храмах вони проводили процесії на честь 
Богородиці, під час яких виконували літанію Марії. 
Кармеліти опікувалися братствами «Святого 
Параману» 4, які поширювали шкапліри 5 Кармелю як 
знаки релігійності католиків. Єзуїти організовували 
содаліції 6 Марії, Години Непорочного Зачаття, які піз-
ніше звучали в багатьох костелах Литви. Метою засно-
ваних у ХVIII ст. «Маріїнців» було вшанування 
Непорочно Зачатої та поширення поклоніння Діві 
Марії між людьми. «Маріїнці» при своїх храмах засно-
вували братства «Непорочного Зачаття», проводили 
урочисті свята та богослужіння Пречистій Діві, навча-
ли людей виконувати пісні Марії, перекладені з поль-
ської мови [26, p. 31–32]. Згадувані форми поклонін-
ня Богородиці шляхом соціалізації передавалися 
мирянам, котрі поширювали їх у своїх родинах.

ХVII і XVIII ст. – це період процвітання культу 
Богоматері в Литві. Після чотирьох тижнів Адвенту 
розпочиналися ранішні богослужіння Роротів, уводи-
лися Години Марії, проводилися «співи віночка» 
(карунка) й Ангела Господнього [2, p. 131]. У цей пері-
од милістю прославилися безліч зображень і святи-
лищ Марії, з яких найвідоміші – Тракайське, 
Остробрамське (Аушрос Вартай), у Шілуві й Жемайчю 
Калварії [26, p. 165]. Згадані святилища Богородиці 
відвідували натовпи паломників не лише з Литви, але 
й із Пруссії, Польщі, Білорусі, Росії.

Більшість проявів поклоніння Марії впровадили за 
ініціативою окремих чернечих громад, а пізніше їх роз-
вивали й передавали з покоління в покоління в роди-
нах. Поклоніння народу Матері Божій відображається й 
у сімейних звичаях, які охоплюють усе життя людини – 
від зачаття до смерті. У звичаях литовської родини 
воно часто набуває нових, самобутньо трансформова-
них форм народної релігійності.

Народне поклоніння Богородиці в родинних  
звичаях

Сім’я є одним з найголовніших чинників соціаліза-
ції, у ній вирішуються проблеми збереження, тяглості 
та змін форм народної релігійності, традицій та звича-
їв. У народній литовський культурі життя людини 
сприймається як найвищий прояв  Божої ласки, тому 
до її зачаття готувалися відповідально. У період вагіт-
ності й підготовки до народження дитини в народі 
трактувалися різні форми поклоніння Богоматері.

У традиційній культурі литовського села продов-
ження роду – один з найголовніших критеріїв розви-
тку сім’ї, тому наприкінці ХІХ – упродовж ХХ ст. в 
Північній Литві жінки, бажаючи мати дітей, звертали-
ся із цим проханням до Діви Марії, жертвували стріч-
ки (вервиці), які прив’язували до христів, давали обіт-
ниці здійснити паломництва у святі місця – у Шілуву, 

Жемайчю Калварію, Остру Браму, Крекенаву. Перед 
пологами жемайтки особливо молилися Марії – дава-
ли обітниці в парафіяльному костелі або їздили на 
храмові свята в Жемайчю Калварію, Шілуву, Кретінгу, 
бажаючи полегшити пологи. Нерідко жінки звертали-
ся до набожних жінок, які жили при костелі, або мона-
хинь Третього ордену францисканців, щоб вони помо-
лилися за успішне народження немовляти. Вагітна 
жінка віддавала себе під опіку Діви Марії, молилася, 
особливо під час травневих молитов, щоб Усевишній 
«швидше відділив», замовляли меси, щоби немовля 
народилося здорове та було щасливе. У разі великих 
нещасть жительки Північної Литви зверталися до 
Барбори Жагарянки. Наприклад, у радянські часи в 
однієї вагітної жінки із Жагаре виявили пухлину 
матки. Медики вирішили витягнути плід операційним 
шляхом, проте жінка наполягла на природніх пологах. 
Вона несамовито молилася біля труни Барбори 
Жагарянки. За словами свідка, коли прийшов час 
народжувати, жінка вдало народила здорову дівчинку, 
а пухлина зникла [BŽBBE. – 32 a] 7.

Самобутні форми народної побожності простежу-
ються також в обряді введення 8. У традиційній литов-
ській культурі жінки після дітонародження проходили 
релігійні обряди введення, з якими пов’язані чимало 
народних вірувань. Після офіційних релігійних обрядів 
введення через шість тижнів після пологів мати зазви-
чай жертвувала немовля Причистій Діві Марії біля її 
олтаря. Таїнство введення  означало перший вхід жінки 
в храм після народження дитини, урочисту її зустріч, 
вшанування та воцерковлення дитини [3, p. 159]. 
Прийшовши до костелу, молода мати ставала навко-
лішки в передпокої храму, у бабинці, та чекала, поки 
ксьондз урочисто введе її в храм. Він подавав матері 
запалену свічку, окроплював святою водою і читав 23-й 
псалом про Боже благословення. Потім священик про-
тягував їй свою столу (нашийну стрічку), тримаючись 
за яку, жінка урочисто входила в храм. Під час уведення 
ксьондз промовляв такі слова: «Увійди в храм Божий, 
славі Сина благословенної Діви Марії, який дав тобі 
плодючість для народження дитини». Біля олтаря свя-
щеник молився за щойно введену жінку і просив благо-
даті Божої та заступництва Марії [3, p. 159]. Наприкінці 
релігійних обрядів ксьондз ім’ям Святої Трійці благо-
словляв жінку та ще раз окроплював святою водою. 
Подібний обряд уведення жінки в новий соціальний 
статус існував і після вінчання. У повоєнні роки згадані 
обряди введення в практиці Литовської католицької 
церкви зникли. До того часу ці обряди народ сприймав 
як релігійну традицію. У день уведення матері нерідко 
давали обітниці, посвячували новонародженого для 
певного покликання, вимолювали йому особливі 
милості. Інші жінки привозили до храму й саме немов-
ля, якого присвячували Богові або Марії. Особливу 
увагу матері звертали на Богоматір.

Подібні обряди проводили і в Аукштайтії. У міжвоєн-
ні роки в Панявежіському краї деякі матері новонаро-
джену доньку несли в храм до Богоматері, вірячи, що її 
опіка дівчинку супроводжуватиме все життя [18, p. 75]. 

Раса Рачюнайте-Паужуолене. Народна релігійність Північної Литви
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У Жемайтії після обряду хрещення немовля підносили 
до олтаря Діви Марії, прохаючи заступництва та 
здоров’я дитині.

У звичаях щодо молодої матері і в пізніших етапах 
соціалізації дитини простежуються особливі стосунки 
матері й доньки. Бажаючи вийти заміж за хорошого 
чоловіка, панянки, навчені матерями, молилися 
Пресвятій Богородиці; давали обітниці піти у святі 
місця: аукштайтки – у Крекенаву чи Шілуву, жемайт-
ки – найчастіше в Жемайчю Калварію. Вірили, що 
молитва та віра в опіку Богоматері допоможе зустріти 
судженого. Аналогії трапляються й у формах народної 
релігійності, пов’язаних з культом служниці Бога 
Барбори Жагарянки. Жительки Жагаре, навчені стар-
шими жінками, молилися і обходили навколішки 
навколо труни Барбори Жагарянки з проханням сприя-
ти у виборі подружньої пари. У 2007 році, під час екс-
педиції в Жагаре, одна жінка розповіла, що свого чоло-
віка вимолила в Барбори Жагарянки [BŽBBE. – 24 a] 9.

Отже, у звичаях народження дитини славлення Марії 
проявлялося в таких формах народної релігійності: 
обіт ниці, молитви, офірування немовляти Богородиці, 
співи, паломництва до святинь, релігійні обряди воцер-
ковлення. Культ Барбори Жагарянки включав молитви, 
індивідуальні обітниці, відвідування та обходи навко-
лішки навколо труни Барбори в крипті Барбори 
Жагарянки, що в Старому костелі Жагаре.

Релігійне виховання дітей у родині
У сім’ї дитина навчається та переймає традиції своїх 

батьків, звичаї, форми народної побожності, релігій-
ний світогляд. Процес засвоєння культури, що переда-
ється як у вербальний спосіб, так і невербальний, нази-
вається окультурювання. Це механізм, який установ-
лює прийняті норми поведінки для кожного індивідуу-
ма та визначає санкції при їхньому порушенні. 
Окультурювання починається з раннього дитинства та 
поступово формує систему цінностей під час дорослі-
шання людини. Важливу роль у цьому процесі виконує 
християнська народна свідомість.

Прояви релігійності можна спостерігати в народній 
педагогіці та соціалізації дитини. Релігійним вихован-
ням дітей у селянських литовських родинах найчастіше 
опікувалася мати. Вона навчала дітей змалку Закону 
Божому, привчала щоранку й щовечора читати молит-
ви з усією родиною перед зображеннями серця Ісуса і 
Діви Марії. У разі біди вся родина зверталася до 
Причистої Діви Марії. Спільна вранішня молитва чи 
перед сном, щоденна сімейна молитва за столом, святі 
образи й хрест, що висіли в домівках, були важливими 
засобами в релігійному вихованні. Отже, перший етап 
релігійного виховання починався в сім’ї. Діти, спостері-
гаючи за поведінкою батьків і спілкуючись із ними, 
поступово отримували знання, навички та культурні 
установки, необхідні для подальшого життя. Вечорами, 
зібравшись усім селом в одній домівці, односельці спі-
вали Травневих молитов, а поряд з ними молилися 
діти. Однак релігійне виховання дітей не обмежувало-
ся домашнім сімейним простором. Старовинні пісні, 

присвячені Марії, які співали в храмі, літургійні обря-
ди, образи Богоматері й святих виконували функцію 
релігійного й естетичного виховання дітей. У Північній 
Литві учні зверталися до Барбори Жагарянки, ішли 
навколішки навколо її труни, особливо перед екзаме-
нами. Барбору Жагарянку вважали заступницею учнів, 
тому гімназисти неодноразово до неї зверталися по 
допомогу. Отже, народна релігійність як у родинному 
середовищі, так і в середовищі сільської громади вихо-
вувала та формувала християнський світогляд молодої 
людини.

У середині ХХ ст. щоденна спільна молитва в колі сім’ї 
почала зникати. Хоча старше покоління ще молилося 
спільно, молоді було надано право свободи вибору. 
У радянські часи побутували такі форми народної побож-
ності, як Травневі й Жовтневі молитви, що об’єднували 
релігійну громаду села для спільної молитви.

Сьогодні, під впливом урбанізації та модернізації, 
спільна молитва в сім’ї є рідкісним явищем, що існує 
лише в поодиноких католицьких родинах. Релігійність 
дітей і сім’ї отримує все нові форми, які виникають і 
розвиваються в заходах релігійного характеру, у като-
лицьких молодіжних зібраннях, у групах молитов, 
паломницьких подорожах по святих Маріїнських міс-
цях, до Гори хрестів*

*.
У вересні 2007 року, під час Днів католицької 

молоді, що проходили в Шілуві, довелося зафіксувати 
молитовні наміри дітей та молоді, які відображають 
християнські цінності сучасної молодої людини, 
форми поклоніння Богоматері. У згаданих інтенціях 
простежуються вади сучасного суспільства – емігра-
ція, алкоголізм, суперечки в родинах, проблеми зі 
здоров’ям, разом із цим – надії та прагнення молоді 
стати добрими людьми, набути належної спеціаль-
ності, знайти своє покликання, молитися за інших 
[20, p. 148].

Народна релігійність у весільних звичаях
Форми поклоніння Діві Марії та служниці Бога 

Барборі Жагарянці виявляються й у весільних звичаях. 
На весіллі поєднуються культурний і релігійний спадок 
двох сімей та родів, проявляються і форми народної 
релігійності різних етнографічних регіонів.

Особливі прояви культу Марії спостерігаємо в обря-
дах благословення молодят перед таїнством шлюбу. 
Наприклад, до другого десятиріччя ХХ ст. в Бартніках 
молодята, збираючись до костелу, ставали на коліна 
перед батьками, цілували хрестик, який тримав батько, 
і просили благословення. Батьки благословляли їх хрес-
ним знаменням та словами: «Як батьки нас благослови-
ли ім’ям Божим, так і вас благословляє Господь і Божа 
Матір. Як Пресвята Богородиця була заручена зі святим 
Йосипом, так і ви живіть у Божій благодаті!» [3, p. 71].

Благословення батьків та їхнє схвалення шлюбу в 
традиційній культурі села було дуже важливим, бо при-
рівнювалося до гарантії вдалого життя. Наприкінці 

* гора хрестів – католицька святиня в Литві, місце па-
ломництва [прим. перекладача].
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ХІХ ст. навіть ксьондз не вінчав у храмі без благосло-
вення батьків. На весіллях у Лазунайському краї відомі 
такі обряди прощання нареченої: «Від’їжджаючи з дому 
[на весілля. – Р. Р-П.], молода прощалася з домочадця-
ми, цілувала руки батькам і лики святих, що висіли на 
стінах» [11, p. 42].

Прояви поклоніння Марії спостерігаємо також в обря-
дах зустрічі молодят. Коли наречені після таїнства 
шлюбу прибували в дім чоловіка, біля дверей їх зустріча-
ли батьки з хлібом-сіллю та склянкою води. У Жемайтії 
інколи свекруха просила молоду показати привезений з 
дому хрест, так звану муку Господа [19], а в Дзукії – образ 
Діви Марії. Мета цього звичаю – пересвідчитися в релі-
гійності невістки та одночасно й майбутніх нащадків 
родини. Згаданий звичай привезення образу Діви Марії 
в дім чоловіка характерний і для звичаїв слов’ян, тому, 
напевно, дзуки перейняли його в слов’янських народів.

Ще одна форма поклоніння Богоматері – це спільна 
молитва молодят біля образа чи олтаря Марії після 
шлюбного таїнства. У Сувалкії та Аукштайтії відомий 
звичай, за яким після шлюбного сакраменту молодята 
йдуть помолитися біля олтаря Марії [3, p. 73], довірити 
майбутню родину опіці Богоматері. Аналогічний зви-
чай є і в обрядах уведення, коли мати з немовлям 
молиться біля олтаря Марії. У Північній Литві навіть у 
радянські часи зберігся звичай відвідувати труну 
Барбори Жагарянки. Ці обряди виконувалися таємно, 
завчасно домовившись зі служками храму. Біля труни 
Барбори молодята молилися за своє майбутнє життя і  в 
пожертву запалювали свічки.

На межі ХІХ–ХХ ст. в традиційних обрядах роздаван-
ня невісткою подарунків також простежуються прояви 
народної релігійності. Прибувши в дім молодого, поса-
джена мати від нареченої в найпочеснішому місці 
хати – у куті крікштасуоліса***, де висіли образи Ісуса і 
Марії, – чіпляла рушник. Цим обрядом молода прагну-
ла вшанувати релігійність дому та посісти місце невіст-
ки в новій родині. Подарунок мав і символічне значен-
ня – прагнення нареченої здобути прихильність роди-
чів чоловіка та громади його села.

Народна релігійність під час храмового свята 
Причистої Діви Марії 

Потрібно згадати ще одне дуже важливе явище 
вияву культу Марії – відвідування святих місць Марії 
разом з родиною під час храмових свят. У Жемайтії 
найпопулярніше святилище Марії – Жемайчю 
Калварія, до якого сім’ї здійснюють паломництво 2–10 
липня під час свята Відвідин Причистої Діви Марії. 
Групи богомольців декілька днів проводять на цьому 
храмовому святі, де слідом за півчими звертають хрес-
ну ходу. Співи жемайтів та їхня манера виконання під 
супровід барабанів, горнів, канклесів***

**  збирають на 
свято багато прочан.

* Крікштасуоліс – місце, куди приходили обдумати 
свої духовні потреби [прим. перекладача].

** Канклес – литовський струнний щипковий народ-
ний інструмент [прим. перекладача].

Одне з найшанованіших святих місць Діви Марії в 
Північній та Середній Литві – парафіяльний костел 
Вознесіння Присвятої Богородиці в Крекенаві, який 
славиться чудотворним образом Богоматері та святом 
Жолінес****

***. За свідченням респондентів, наприкінці 
ХІХ – у середині ХХ ст. населення Паневезького краю на 
храмові свята до Крекенави вирушали як на конях, так 
і пішки. Вони зверталися до Марії з різними інтенція-
ми – найчастіше з обіцянкою прийти пішки на храмове 
свято [VDU ER. – F. 1, b. 2-1, p. 28] 10. До сьогодні зберег-
лася в Крекенаві традиція під час Жолінес зустрічатися 
з родичами та організовувати зустрічі всієї родини.

Шілува – найвідоміше святе місце в Литві, яке знане як 
місце з’явлення Діви Марії. У радянські часи сюди під час 
Шілінес********* католицькі родини або окремі активні католи-
ки, яких організовували товариства Євхаристії, здійснюва-
ли паломництва [7]. Шілува в різні часи окупації Литви 
виконувала дуже важливу функцію зосередження та єднан-
ня народу. Це святе місце притягувало людей, спонукало до 
релігійних почуттів, а також розвивало національну само-
свідомість і єдність литовців. У часи окупації тисячі вірую-
чих навколішки обходили костел, вимолюючи в Бога сво-
боду Литві. У радянські часи сюди йшли пішки, тому що 
подорожі автобусом під час Шілінес влада заборонила 
через «різні хвороби тварин: чуму свиней, хвороби рила, 
кігтів». Хоча поклоніння Діві Марії номенклатура того часу 
в різний спосіб пригнічувала (учителів та учнів, які брали 
участь у Шілувських процесіях, виключали зі шкіл, молоді 
«перекривали» шлях до вищої освіти), проте воно залиши-
лося як своєрідний прояв спротиву католицької громад-
ськості Литви. Згадана традиція поклоніння Марії не пере-
рвалася протягом усього радянського періоду і збереглася 
до наших днів. Віруючі, після відновлення незалежності 
Литви, під час Шілінес щороку процесіями йдуть до 
Тітувенай, Расяйняй, Гори хрестів. Сьогодні кожний день 
богослужіння присвячують окремій темі. Святкують дні 
армії, поліції, медиків, служителів Храму, сім’ї, молоді; від-
значають Дні самотніх, хворих, навколишнього середови-
ща. Сходження віруючих відбуваються не лише під час 
Шілінес, але й щомісяця 13 числа – у День Діви Марії, коли 
особливо моляться за Литву.

Висновки
У релігійності литовської родини засоби вшануван-

ня Марії, поширені серед окремих чернечих  громад, 
поступово набули нових форм вияву.

У звичаях народження дитини вшанування Діви 
Марії в Північній Литві проявлялося в таких формах 
народної релігійності, як обітниці, молитви перед 
народженням немовляти, після його народження та 
хрещення, офірування дитини Богоматері, пісні, 
паломництво до святих місць Марії, релігійні обряди 
введення.

*** Жолінес – храмове свято, яке відзначають 
15 серпня на честь Вознесіння Пресвятої Богородиці 
[прим. перекладача].

**** Шілінес – храмове свято Народження Пречистої 
Діви Марії [прим. перекладача].
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Аналіз весільних звичаїв розкрив самобутні форми 
поклоніння Причистій Діві Марії в обрядах благосло-
вення та зустрічі молодят, у молитві наречених біля 
олтаря Марії після таїнства шлюбу, в обрядах роздаван-
ня подарунків невісткою в домі чоловіка. Поклоніння 
Барборі Жагарянці проявлялося у відвідинах крипти 
Барбори, спільній молитві молодят і жертвуванні біля 
труни служниці Бога.

Важливе явище культу Марії – відвідування роди-
нами святих місць Богоматері під час храмових свят. 
Поклоніння Шілувській Марії в часи окупації зберег-
лося як самобутній прояв литовської родини, а разом 
з тим і спротив католицької громади та єдність 
литовців. Сьогодні народна релігійність набуває 
нових форм.

1 Місця з’явлення Богородиці (від 
м. Лурд, де вона з’являлася 14 разів).
2  Історична постать шляхтянки Барбори 
Умястаускайте Жагарянки (1628–1648) 
репрезентує католицьку культуру 
Північної Литви ХVІІ ст. Побожне життя 
Барбори, смерть під час захисту цноти, 
події, що підтверджують її святість після 
смерті, духовна благодать, яку люди 
отримують сторіччями, дивовижні 
одужання від фізичних і духовних хвороб 
сформували культ святої Барбори 
Жагарянки, що існує до сьогодні.
3 Роза́рій (від лат. «rosarium» – вінок із 
троянд) – традиційні католицькі чотки, 

а також молитва, яку читають на цих 
чотках.
4 Парама́н (грец. «παραμανδύας» – 
доповнення до мантії) – належність 
облачення монаха малої схими – 
невелика чотирикутна хустина з 
тканини із зображенням 
восьмираменного православного 
хреста на підніжку, знарядь страстей 
Христових і черепа Адама. За 
християнським ученням, – особливий 
оберіг (талісман), який засвідчує опіку 
Діви Марії.
5 Шкаплір – кармелітський одяг Божої 
Матері й символ Її опіки над людиною, 

яка приймає Діву Марію у своє життя.
6 Содаліція – гурток, братство 
(переважно релігійного характеру).
7 Записала 2006 року Р. Рачюнайте-
Паужуолене від Д., 1956 р. н., у Жагаре.
8 Обряд, який відповідає українському 
обряду вводин.
9 Записала 2007 року Р. Рачюнайте-
Паужуолене від В., 1936 р. н., у 
Радвілішкіському окрузі.
10 Записала 2008 року Р. Рачюнайте-
Паужуолене від Д. Грітенайте, 
1937 р. н ., у с. Межішкяй Панявезького 
округу.
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Сучасні гуманітарна та соціальна науки чимало 
уваги приділяють гендерним студіям. Не є винятком і 
етнологія Литви, яка намагається висвітлити соціальні 
й культурні аспекти функціонування статі. Дослідження 
традиційної литовської культури нерідко акцентують 
на відмінностях жіночого та чоловічого культурного 
простору, видів діяльності та відношення до домашньо-
го господарства 1. Здавалося б, вони не суперечать 
структурній опозиції приватне/суспільне, сформульо-
ваній Мішелем Росалдо [18], та узаконюють традицій-
ний образ литовської жінки як берегині домашнього 
вогнища. Проте ця опозиція різниться не тільки в часо-
вій, але і в просторовій перспективі, а також у дослі-
дженнях вікових груп. 

Спільнота сільської та містечкової молоді другої поло-
вини ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. – це своєрідна 
школа дорослої суспільної діяльності і навіть соціальна 
лабораторія. У ній моделюються норми спілкування, 
стереотипи поведінки молодих людей як майбутніх чле-
нів сільської спільноти, ведеться підготовка до соціаль-
ного статусу дорослого, вивчаються майбутні ролі. 
Життя представників різних статей у Литві досліджува-
ного періоду істотно різнилося, тому в товаристві одно-
літків хлопці та дівчата виконували різні «чоловічі» й 
«жіночі» ролі. Висвітлити цю відмінність у річному циклі 
і є завданням нашого дослідження 2.

Спільнота сільської молоді та стать
У другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. спіль-

ноту сільської молоді об’єднували такі чинники: 
1) належність до вікової групи; 2) територія; 3) тотож-
ність особистих та загальних інтересів. Зазвичай хлопці 
входили до молодіжної спільноти після обряду ініціацій, 
а тих, хто його не проходив, виганяли з молодіжних 
зібрань. Дівчата зазнавали вікових обмежень нечасто, а 
обряди входження дівчат у молодіжну спільноту зафіксо-
вані тільки в деяких місцевостях Східної та Південно-
Східної Литви [20, p. 105–150]. Територіальна ідентич-
ність молодіжної спільноти могла бути визначена тільки 
в діяльності хлопців під час захисту честі села в пару-

боцьких бійках між селами. Дівчата були пасивними 
спостерігачами цих сутичок, хоча найчастіше вони роз-
починалися з вини однієї з них. Хлопці на правах гостей 
могли відвідувати розваги, що відбувалися в інших 
селах, тоді як візити дівчат на вечорниці в сусіднє село 
засуджувалися сільською спільнотою. Прибути до іншо-
го села задля розваг вони могли лише кілька разів на 
рік – на храмові свята. Ситуація змінилася тільки в між-
воєнний період, коли в селі почали організовувати маїв-
ки (танці на природі), громадські вечірки, де в розвагах 
чужого села вони також могли брати участь. З іншого 
боку, вечорниці влаштовувалися в тих домівках, де були 
дівчата. У Східній Литві подекуди навіть і в 1940-х роках 
їх організовували по черзі в кожній хаті, де були дорослі 
дівчата. Отож, дівчатам також належав територіальний 
простір молодіжної спільноти. 

Інтереси кожного представника сільської молоді в 
молодіжних зібраннях не обмежувалися розвагами і 
метою пошуку шлюбного партнера. Територіальний 
характер спільноти зумовлювали також і спільні інтере-
си молоді кожного села. Ще до 1940 року подекуди в 
східній частині Литви побутував поділ сіл на «темні» та 
«світлі», «хороші» та «погані». Він був пов’язаний з 
поняття честі мешканців села як територіальної одини-
ці. Подекуди на сході, а іноді й на півдні Литви під час 
вибору партнера для одруження зважали не тільки на 
моральні якості людини та її родичів, але й на статус 
села, у якому хлопець чи дівчина виросли. Якщо в пара-
фії не дотримувалися стереотипів гідної поведінки моло-
ді (а часто траплялися випадки негативної поведінки 
кількох сільських хлопців), це могло накликати ганьбу 
на все село, ускладнити всій молоді вибір шлюбного 
партнера. Через кількох дівчат, що вели розпутне життя, 
могли постраждати навіть хлопці. Тому в цих селах і 
діяльність хлопців, і дії дівчат у соціальному житті моло-
ді були доволі значимими.

Звісно, керували молодіжною громадою зазвичай 
хлопці. Дівчата могли виконувати тільки незначні 
дорадчі ролі. У Східній Литві в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. сільську молодіжну спільноту можемо сприймати 
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як створену з рівноправних представників двох статей, 
які виконували зовсім нерівнозначні ролі.

Вечорниці-попрядки (прядіння): зібрання дівчат, 
ініціатива хлопців

Тяжкі роботи річного календарного циклу закінчували-
ся постом перед Різдвом, що мав назву adventu («адвент») . 
На більшій території Литви в цей період танці та пісні були 
заборонені. У призначений для розваг день (субота чи 
неділя, рідше – обидва дні) замість вечорниць молодь зби-
ралася на забави. Хоча й не танцювали, але грали в доволі 
веселі ігри з еротичним підтекстом. Поведінка хлопців з 
дівчатами була вільнішою, ніж на вечорницях. У робочі дні 
під час посту та м’ясоїду (період між Різдвом та Заговинами) 
сільська молодь розділялася на невеликі групи, створені на 
основі взаємовідносин. Вечорниці з іграми змінювалися 
на попрядки. Їх господинями були дівчата, які пряли, дерли 
пір’я, вишивали, ткали стрічки. Хлопці лише іноді сукали 
мотузки, щось вирізьблювали, проте найчастіше сиділи 
без діла, грали в карти або навіть заважали дівчатам, аби ті 
припинили роботу і можна було розпочати розваги. Після 
закінчення посту ігри на вечорницях нерідко змінювалися 
танцями, що їх влаштовували в суботу, а подекуди навіть 
щодня. Молодіжна спільнота знову збиралася в одній хаті. 
Щоденні зібрання згуртовували її ряди, дещо розпорошені 
після періоду весіль (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у 
листопаді весіль було трохи менше, ніж у січні та лютому, а 
джерела XVII–XVIII ст. свідчать, що більшість весіль справ-
ляли восени, на Всіх Святих) [23, p. 310–313]. Здавалося б, 
що під час вечорниць ініціатива мала належати господи-
ням – жіночій частині молодіжної спільноти. Учасниці 
вечорниць, за твердженням Ауксуоле Чепайтене, залучали 
дівчат до товариства подруг-одноліток за спільними інтер-
есами, до яких приєднувалися також і хлопці [3, p. 176–
179]. Проте часто активність хлопців трохи приглушувала 
активність дівчат, розвиваючись до дій соціального насил-
ля. У Східній Литві хлопці разом з музикантом уривалися 
до приміщення, підпалювали кужелі й затоптували їх 
(після посту), або в такий спосіб карали дівчину, яка до 
початку розваг не встигала з іншими дівчатами спрясти 
кужіль. Іноді просто виказували увагу дівчині, яка сподо-
балася. Отже, поведінка хлопців на вечірці засвідчувала, 
що вони не гості, а господарі.

Від Різдва до Заговин – криза молодіжної спільноти
Скрізь у Литві Різдво було великою подією в молодіж-

ному житті. З чужини додому поверталися наймити, 
закінчивши службу. Після того, як восени створювалися 
нові сім’ї, сільська молодіжна спільнота зазнавала пев-
них втрат, а в період від Різдва до Богоявлення (на свят-
ки) вона згуртовувалася та переживала період найінтен-
сивнішої діяльності за рік. Здебільшого навіть на почат-
ку ХХ ст. побутував звичай сходитися на розваги щодня. 

Приклад соціальної згуртованості чоловічої частини 
молодіжної спільноти – гуляння ряджених. У досліджува-
ний період – це обрядова функція неодружених хлопців. 
У Північно-Східній Литві у святочний період (від Різдва до 
Богоявлення) побутував звичай рядження. Хлопці не так 
виконували ролі своїх персонажів, як чіплялися до дівчат 

та обливали їх водою [22, p. 193–194]. Груба поведінка 
щодо дівчат демонструвалася і в інших місцевостях 
Литви. Доволі інтенсивні молодіжні зібрання відбувалися 
і після Хрещення. Розпочинався традиційний період одру-
жень та сватань. Вечорниці нерідко змінювалися зібран-
нями молоді на весіллях. 

Інтенсивний весільний сезон вносив дезінтеграцію в 
діяльність молодіжної спільноти, яка переживала ще 
одну кризу, тільки значно глибшу, ніж осіння. Від 
Богоявлення до Заговин одружувалися та залишали 
ряди молодіжної спільноти найстарші та найактивніші її 
члени. Заговини зворушували молодь, це був день, після 
якого закінчувався весільний сезон. Сільські хлопці 
знову згуртовувалися під час гуляння ряджених (тільки 
значно галасливіших і не таких стриманих, як різдвяні) 
і на організованих по всьому краї святкових вечорни-
цях. Як і в інших країнах Західної Європи, ряджені ходи-
ли купувати старих дівок – «ялівок» (так називали тва-
рин, що не можуть дати потомство), перевіряючи їх 
вгодованість, змушуючи цілувати землю через фарту-
шок. Їх жартома обливали «святою» водою, «обкурюва-
ли» вугіллям з відра, кололи руки гвіздком чи голкою і т. 
ін. [1, p. 50–56]. Страждали молоді неодружені дівчата. 

Поведінку хлопців з дівчатами можна пояснити в 
ширшому контексті звичаїв цього свята. Нерідко пове-
дінка молоді впродовж Заговин була грубою і з дорос-
лими: ряджені випускали худобу, свиней, розбивали 
горщики, виливали молоко, наливали воду у взуття. 
Дорослі не мали права сердитися, а мусили пригощати 
бешкетників. В іншому разі молодь могла повестися ще 
зухваліше: потайки накидати сміття у вариво, посади-
ти господиню в кошик з яйцями або вилити в колодязь 
відро молока [7, p. 11].

Безсумнівно, святковий настрій, сформований, мож-
ливо, ще на залишках архаїчної поведінки, упевненість, 
що господарі не впізнають, спричинялися до грубих пору-
шень усталених стереотипів пристойної поведінки в селі 
чи містечку. Здавалося, що молодики, котрі залишилися 
на місці старших членів молодіжної спільноти, які створи-
ли сім’ї, змагалися один з одним: хто викаже більшу 
нахабність, щоб таким чином зайняти керівні позиції. 

Після Заговин розпочинався тривалий піст. Заборони 
танцювати, веселитися, вживати скоромну їжу, закін-
чення весіль і вечорниць – усе призводило до «застою» 
в молодіжному житті. Діяльність молодіжної спільноти 
в цей період була найслабшою протягом року.

Великдень: зміна ролей
Пасивний та одноманітний період заговин, на думку 

спільноти, наче об’єднував Заговини та Великдень. 
Великдень знову оживляв чоловічу частину молоді. 
Юнацька природа пробуджувалася вже у Вербну Неділю. 
Навіть у другій чверті ХХ ст. подекуди групи юнаків ходили 
сікти дівчат гілками ялівця, щоб дістати обіцянку, що на 
Великдень отримають писанку [13, p. 12]. Проте справжні 
веселощі розпочиналися лише напередодні Великодня. 
Уночі ряджені «великодні жиди» – «velykžydžiai»  – просто 
бешкетували в церкві, потерпілими ставали не тільки 
молоді дівчата, але й старші жінки [21, p. 65]. Уночі на 
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Великдень хлопці (уже не переодягнені) гуртувалися в 
ряди «lalautojų» («лалаутояй»)**. Вони зі співами обходили 
всі хати, і якщо там були дівчата шлюбного віку – співали 
для них спеціальні пісні, що називалися «lalinką» («лалін-
ка»), «zaklėtunga» («заклетунга»). Дівчатам висловлювали-
ся побажання вийти заміж, отримати хорошого чоловіка. 
Подекуди в процесії брав участь навіть інсценізований 
сват. Найчастіше за вшанування дівчини вони отримували 
писанки, інші винагороди, їх пригощали [21, p. 56–58]. 

Становище дівчат особливо зміцнювалося третього 
Великоднього дня. У Центральній Литві (як і в Польщі, 
Німеччині) вони здобували право обливати хлопців (хлоп-
ці обливали дівчат на другий день свята) [21, p. 58]. 
Виняткову активність дівчат того дня засвідчує Gegužės 
šventė – «Травневе свято», – що його відмічали ще в 40-х 
роках ХІХ ст. на третій день Великодня, під час якого серед 
молоді обирали найгарнішу дівчину, а вона – трьох уподо-
баних хлопців, з якими танцювала: вони обмінювалися 
подарунками й називали один одного братами та сестрич-
кою [8, p. 102–103, 544]. Безсумнівно, цей обряд, у якому 
об’єдналися елементи вибору Травневої і Масляничної 
королеви в Західній Європі і східнослов’янського кумів-
ства, мав обрядовий характер і був пов’язаний з формуван-
ням ієрархічної структури молодіжної спільноти. Проте 
обирався не лише партнер, акцентувалося виняткове ста-
новище дівчини. Як бачимо, дівчата, які були висміяні і 
знеславлені в період Заговин, на Великдень знову ставали 
потенційними нареченими і возвеличувалися. Змінений 
після зимового весільного сезону склад молодіжної спіль-
ноти утверджувався великодніми звичаями, і розпочинав-
ся новий інтенсивний етап соціальної діяльності. Можливо, 
великодні привітання для дівчат пов’язані з передачею 
певних соціальних ролей. Про це свідчать і пізніші звичаї.

Весна: посилення активності дівчат
Соціальна активність дівчат посилювалася після 

Великодня та виявлялася в звичаях Юрієвого дня 
(Jurginės). У  селі Гярвечяй музикантів наймали («заку-
пляли») не хлопці, а дівчата, і навіть до танцю юнаків 
вони запрошували [21, p. 60]. Чотирнадцять днів після 
Юрієвого дня дівчата в Східній Литві святкували 
«terpjurgines» («міжюргіни») – період між Юрієвим днем 
за юліанським і григоріанським календарями. Вони 
збиралися на пагорбах, а подекуди могли навіть вила-
зити на паркани, та співали пісень [1, p. 164–165].

Про справді винятковий соціальний пріоритет дівчат 
свідчить і свято, яке знаменувало закінчення весни, – 
Зелена неділя. Під час нього молодь гуртувалася для 
ритуальних розваг. Спільно приносили продукти 
(дівчата – сир, ковбасу, яйця, сало, хлопці – по пляшці 
горілки; у Північній Литві в складчину – пиво).

Певна винятковість дівочого становища проявлялася в 
східнолитовському зібранні Kupolinių («Куполінес»), під час 
якого активнішими були дівчата. Вони плели по віночку і 
дарували обраному хлопцеві, чим засвідчували свою увагу 
(IIES, b. 1077, l. 19–22. Записав Антанас Белініс). На північ-

* «Лалаутояй» – учасники молодіжних розваг. Слово походить 
від приспіву великодніх пісень «лало». – Прим. перекладача.

ному сході Литви на Зелені свята дівчата організовували 
також окремі зібрання, під час яких плели вінки, уквітчува-
лися та ворожили про майбутнє [2, p. 264]. У цих місцевос-
тях дівчата виконували ще одну суспільну функцію – під 
час Зелених свят вони випасали худобу [1, p. 200]. Іноді 
біля житнього поля молодь «гралася» у весільний обряд. 
З-поміж хлопців обирали нареченого, а найкрасивіша 
серед дівчат ставала нареченою (іноді її обирав сам наре-
чений) [21, p. 70–71]. У такий спосіб формувалися  
структури управління молодіжної спільноти.

Активність дівчат, а також можливості продемонстру-
вати фізичну та соціальну зрілість посилювали весняні 
храмові свята. Дівчата могли себе показати на парафі-
яльних молодіжних розвагах – храмових вечорницях. 
Близько 1930 року ці можливості значно розширилися 
завдяки публічним танцям на вулиці – так званим маїв-
кам. Їх сезон часто розпочинався під час Зелених свят. 

Хоча навесні в житті громади яскраво проявлялася 
ініціатива дівчат, проте в цей час активізувалася й чолові-
ча частина молоді. Про це свідчить той факт, що навесні 
найчастіше виконувалися обряди входження хлопців до 
молодіжної спільноти [20, p. 122]. У Західній Литві, де ці 
обряди на початку ХХ ст. вже зникли, ієрархічна структу-
ра чоловічої частини молодіжної спільноти починала 
формуватися вже під час першої толоки – вивезення 
гною. Чоловіки йшли випробовувати силу: боротися, під-
німати один одного тощо. Велося спостереження за тими, 
хто вперше виходив на толоку, і за прибулими з інших сіл 
хлопцями [16, p. 119–120]. Cформоване під час роботи 
нове ієрархічне становище чоловічої частини молодіжної 
спільноти утверджувалося в розвагах після роботи. 

Очевидно, виняткова активність дівчат була пов’язана 
з потребою привернути увагу хлопців до потенційних 
представниць спільноти, тому що деякі етнографічні 
джерела засвідчують, що до Іванового дня мали сформу-
ватися молодіжні пари (IIES, b. 892, l. 145. Записав 
Пранас Юозапавічюс, м. Пріенай). Молодіжна спільнота 
під час літніх робіт мала відновитися, сформувати струк-
тури управління, щоб уможливити виконання функцій 
молоді як наймобільнішої вікової групи, здатної швидко 
виконувати невідкладні сільськогосподарські роботи.

Літо: стабілізація соціальної активності статей
Відновлений склад молодіжної спільноти подекуди в 

Литві утверджувався звичаями свята Івана (Joninės). 
Деякі звичаї та спілкування молоді нагадують розваги на 
Зелені свята. Зокрема, на початку цього століття в 
Клайпедському краї був звичай збирати молодіжне часту-
вання в складчину, де дівчата вітали Йонасів, дарували їм 
стрічки та рукавиці [17, p. 83]. У Південно-Західній Литві 
дівчата, як і на Зелені свята, дарували хлопцям віночки, а 
в середині ХІХ ст. у Північній Литві вони навіть обирали 
місце для святкування [24, p. 262]. Проте під час відмічан-
ня Іванового дня значно активнішою ставала чоловіча 
частина молодіжної спільноти. В описі звичаїв Малої 
Литви 1832 року стверджується, що напередодні 
Іванового дня дівчата гуртами ходили в поля біля своїх 
сіл. Під час зустрічі з дівчатами з інших сіл вони віталися 
спеціальними піснями. Дівчата увінчували жердину, що 
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називалася kopolį («кополіс»), яка стояла біля поля, тан-
цювали довкола неї, а також оберігали її від хлопців один 
день і дві ночі [10, p. 12–13]. Матеріали середини ХІХ ст. 
засвідчують, що вночі хлопці ходили лякати дівчат і що 
вони співали впродовж ночі [1, p. 215–216; 10, p. 12–13]. 

Однак у більшій частині Литви, де святкувався Іванів 
день, активність молоді вже була збалансована, а під час 
частування в складчину біля вогнища дівчата й хлопці 
спілкувалися як одна сім’я. Про це свідчить звичай, що 
побутував у Західній і Малій Литві, стрибати через вог-
нище парами (дівчина з хлопцем, який їй не подобався, 
стрибати через вогнище не погоджувалася). При цьому 
існувало повір’я, що після вдалого перестрибування 
вони того ж року одружаться (найчастіше так і було).

Після створення влітку пар відбувалася підготовка до 
дорослих ролей. Після відновлення структури молодіж-
ної спільноти, порушеної у весільну пору, під час роботи 
та розваг після неї уточнювалося ієрархічне становище 
її членів, визначався також рівень соціальної зрілості. 
Відбувалася підготовка до нового весільного сезону.

Настрій святкувань Іванового дня продовжували своє-
рідні зібрання молоді під час сінокосу. Наприклад, у 
Північній Литві в цей період молоді люди наряджалися і 
навіть під час роботи намагалися побути зі своїми дівча-
тами [4, p. 279]. З іншого боку, оскільки до Іванового дня 
пари вже утворилися, то всі зусилля приділялися не зали-
цянню, а консолідації молодіжної спільноти. На думку 
Донатаса Саука, сінокіс згуртовує чоловіків села, об’єднує 
їх у єдиний чоловічий колектив, особливо під час відбуття 
на весь тиждень за межі села, на оточені лісами луки [19, 
p. 26]. Подібне значення мали жнива й для жіночої части-
ни спільноти. Ще на початку ХХ ст. у Східній та Південній 
Литві жито жали серпами, і це була жіноча робота. Під час 
жнив жінки змагалися. В інших місцевостях під час сіно-
косу і за умови участі в роботі представників обох статей 
(чоловіки косили жито, жінки його збирали в копи) ініці-
ативу переймали хлопці. На перший покіс ставили най-
кращого косаря. Ганьба була хлопцеві, який відставав, 
особливо якщо його женці підганяли [5, p. 177]. Також 
змагалися між собою юнаки й дівчата [16, p. 121].

Восени напередодні початку весільного сезону молодь 
усіляко намагалася продемонструвати працьовитість – під-
готовленість до життя в соціумі. Як і під час святкування 
Іванового дня, молоді люди загадували про майбутнє 
подружнє щастя. Під час жнив дівчата намагалися поміти-
ти стебло жита з двома колосками, вірячи, що якщо зна-
йдуть, то вийдуть заміж наступного року і взагалі будуть 
щасливими. А дівчина, яка останньою дожинала снопа, 
ризикувала дочекатися позашлюбної дитини [16, p. 122]. 
Вінок символізував не тільки закінчення роботи, початок 
організованих після неї вечорниць, але й підготовку до 
одруження. Винос вінка також був обрядовою функцією 
молоді, зокрема дівчат. Це відбувалося урочисто. 

Спілкування молоді під час вибирання льону ніби про-
довжувало жниварські спілкування. При цьому також 
акцентувалася готовність молоді до одруження. Дівчина, 
яка керувала толокою з вибирання льону, мала виняткове 
становище: інші помічниці її лаяли, а також оспівували, 
кепкували над нею чи хвалили, але завжди виказували 

певну увагу. Під час роботи дівчата намагалися рівнятися 
на неї і змагалися між собою. Тих, хто відставав чи не всти-
гав, висміювали. По завершенню роботи її садили на 
почесне місце й господар обдаровував її. Настрій толоки не 
змінювався й на вечірці після неї. У регіонах найінтенсив-
нішого льонарства ланкову увінчували. Подекуди хлопці 
намагалися цей вінок викрасти. У Південно-Західній Литві 
дівчата навіть не йшли танцювати по закінченню роботи, 
доки вінок не було викрадено [5, p. 201–202].

Як бачимо, весняна активність дівчат під час кален-
дарних свят улітку змінювалася на намагання бути пер-
шою в роботі, весняне бажання бути поміченою – на 
бажання вийти заміж цього року. З іншого боку, під час 
роботи в парі моделювалися навички спільних дій по 
господарству в сім’ї, що знадобляться після її створення.

Осінь: виклик дівчат, агресія хлопців
Осінній період створював сприятливі економічні мож-

ливості для влаштування більших святкувань. У цей час 
нерідко відбувалися весілля. Існують згадки, що в цей 
період у лазнях влаштовували «обрядові бенкети дівочої 
зрілості», аби з’ясувати, яких дівчат можна видавати 
заміж [20, p. 64]. Безсумнівно, зважали й на спромож-
ність виконувати польові роботи. Весільні сподівання під 
час жнив та вибирання льону супроводжувалися своєрід-
ним викликом чоловічій частині молодіжної спільноти з 
боку дівчат. Під час вибирання льону вони співали пісень, 
у яких розкривали хлопчачі вади, а також дражнили 
хлопців букетом, який називався «štoberiu» («штобер») і 
символізував чоловічі геніталії [5, p. 201–202]. Під час 
обмолоту зернових у різних місцевостях Литви серед 
дівчат побутував звичай кидати ківш на сінник, ризикую-
чи бути зв’язаними в сніп [6, p. 257]. Така поведінка могла 
викликати агресію хлопців під час перетирання льону.

Нічний час перетирання льону зумовлював жахливі 
розповіді, залякування дівчат, вільнішу поведінку, а поча-
ток весільного сезону – змагання молоді, демонстрацію 
хоробрості, сили , спритності та кмітливості хлопців.

Пов’язаний, найімовірніше, з архаїчними святами час 
перетирання льону сформував еротичний відтінок під час 
роботи. Як і в період Заговин, купували «ялівок», однак 
поведінка хлопців з такою дівчиною була значно еротичні-
шою, «гру хлопців» можна трактувати навіть у сенсі сексу-
ального насилля. Інсценування різання «ялівки» складалося 
з пестощів, «перевірки» стану її здоров’я, щипання, примусо-
вого вкладання поперек «козла» (терниці), зняття фартуш-
ка, обсценних коментарів щодо частин тіла «кози» тощо. 
Грубувате приставання до дівчат було зумовлене інсценіза-
цією весілля «Йоськи та Сари», інших вистав, у яких брали 
участь також ряджені. Подібними до цього були такі розва-
ги: «binkiavimas» («бінкування» дівчини – кілька хлопців 
били її сідницями об терницю), «розстріл» (кидання klumpę 
(«клумпе»***) з-за спини, дівчину штовхали в кострицю), 
розмальовування обличчя сажею [15, p. 357]. 

Однак дії соціальної наруги виконувалися не тільки 
по відношенню до дівчат. Окремого дослідження заслу-

* «Клумпе» – дерев’яний вирізьблений черевик [прим. 
перекладача].
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говує звичай, що дістав назву «kuršio» («куршіс»). Він 
полягав у тому, що хлопці проходили такі випробуван-
ня: їх били (подекуди це закінчувалося навіть смертю), 
вони безоплатно працювали цілу добу, їх висміювали 
(іноді роздягали догола, залишаючи тільки кожух, та 
через його рукави просували жердину). По завершен-
ню таких ініціацій хлопець отримував короткочасну 
славу. Подібні звичаї траплялися і під час крадіжки 
«ялівок» з іншої толоки [14, p. 147–148].

Вільною поведінкою дівчат відзначалися також свят-
кування після завершення роботи. У Західній Литві 
існував звичай споювати дівчат, тому що вірили: чим 
п’янішими будуть дівчата, тим краще ростиме льон. Під 
час частувань після закінчення перетирання льону 
велися «винятково непристойні розмови» і була «най-
вільнішою поведінка» [12, p. 511], що не характерно 
для частувань після завершення інших робіт. 

Поведінка з еротичним забарвленням періоду пере-
тирання льону, тільки не така відверта, прослідкову-
валася під час вечорниць, попрядок, адвенту (різдвя-
ного посту) і завершувала календарний цикл року.

Висновки
Члени молодіжної спільноти щороку переживали 

цикл подій, що базувалися на певних обрядових діях, 
які моделювали:

1) рух життя індивіда (входження в молодіжне сере-
довище → пошук партнера → дружба → одруження);

2) цикл життя спільноти (входження в молодіжне 
середовище → набуття статусу повноправного член-
ства → входження до керівних структур (для хлоп-
ця) → вихід з молодіжної спільноти);

3) зміну стереотипу способу життя юнака/доросло-
го (спілкування під час розваг → спілкування під час 
роботи).

Узгодженість цих циклічних вимірів соціального 
й культурного розвитку людини визначала процес 
соціалізації та, у ширшому сенсі, інкультурації 
людини і втілювала дві основні, пов’язані між собою, 
функції локальної молодіжної спільноти: 1) моде-
лювання взаємовідносин між хлопцями та дівчата-
ми; 2) розподіл робочих обов’язків серед сільської 
спільноти. 

Розглянувши активність стосунків статей у цьому 
аспекті, можемо стверджувати, що цілковита пасив-
ність дівчат чи активність хлопців у суспільній 
діяльності неможлива. Вона була такою, якої вима-
гали інтереси землеробської спільноти. Під впливом 
ритміки робіт та перспективи шлюбних сезонів 
соціальна активність хлопців та дівчат зазнавала 
змін.
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Феномен орнаменту є важливою складовою тради-
ційних культур. Народний орнамент відображає есте-
тичні погляди суспільства, а також тісно пов’язаний з 
міфопоетичними образами й ідентитетами культури. 
Питання щодо орнаменту – інтердисциплінарні, тому 
його естетичні, формальні, комунікативні, семіотичні, 
соціокультурні й генетичні аспекти цікавлять етнома-
тематиків, мистецтвознавців, етнологів, фольклорис-
тів, міфологів, археологів.

Культурна значимість орнаменту балтійських 
народів як елементу символіки етнічної, регіональ-
ної або національної ідентичності й самобутності 
особливо яскраво проявляється, починаючи з 
ХІХ ст. Орнаментовані ткані пояси експонували на 
перших виставках національного мистецтва в 
Литві та за кордоном [12; 17, р. 135; 19]. Орнаменту 
балтійських народів як символу ідентитету присвя-
чені численні етнологічні, фольклористичні й мис-
тецтвознавчі студії [4; 20; 21; 25; 48]. Проте біль-
шості досліджень локального / регіонального 
орнаменту не вистачає критичного підходу – авто-
ри уникають ставити питання, пов’язані з визна-
ченням (за допомогою компаративного аналізу) 
об’єктивної самобутності й специфічності його 
архаїчної семантики й форми. Іншу крайність 
демонструє праця ізраїльського дослідника 
А. Голана [37], у якій, при вивченні семантики й 
форми орнаменту, утрачаються або недостатньо 
враховані його регіональні особливості.

Погляд на форми орнаменту литовських і латвій-
ських народних поясів (тканих з браним візерунком) 
у діахронній перспективі допомагає критично пере-
осмислити однобічне уявлення про орнамент як про 
специфічний елемент національної ідентичності, що 
засвідчує культурну відмінність. Визначення його 
витоків на тлі широкого ареалу енеолітичних куль-
тур Південно Східної Європи відкриває нові горизон-
ти для міжкультурної контекстуалізації національ-
них візерунків відповідного типу.

Орнамент тканих литовських поясів геометрич-
ного лінійного вертикально-горизонтально-
діагонального типу є складною математично-
геометричною системою, яку автор прискіпливо 
вивчав [23; 25]. Цей специфічний тип орнаменту 
дуже відрізняється від інших різновидів, у тому числі 
від орнаменту історичних стилів мистецтва. Його 
формальні риси і локальні відмінності аналізували 
чимало дослідників візерунків народного ткацтва [1; 
3; 39; 52]. Він характерний не лише для литовських, 
але й для білоруських, латвійських, українських, 
російських, естонських, швецьких поясів; майже 
повсюдно трапляється в народному ткацтві Східної 
Європи. Орнамент цього типу має давні історичні 
корені, тому його тісно пов’язують із поняттям «тра-
диція». Прямий зв’язок браних візерунків литовських 
і латвійських народних тканих поясів з їх не менш 
складними попередниками Х–ХІІІ тис. в археологіч-
ному текстилі балтів і фінів розкрила А. Заріня [29; 
30; 31; 38]. Це питання аналізував й автор запропо-
нованої статті [23; 25, p. 50–69]. Типологічна спорід-
неність таких орнаментів з візерунками, що побуту-
вали в ткацтві Фінляндії доби бронзи [15], не викли-
кає сумніву. Однак більш глибоке діахронне дослі-
дження еволюції форми цього орнаменту веде до 
доби енеоліту, зокрема до культури Трипілля Кукутені 
(далі – Трипілля) (Україна, Румунія, Молдова).

Стосовно орнаменту трипільської (а також сусідніх 
культур) кераміки є чимало публікацій, здійснено 
деякі спроби його класифікації (табл. І: 10) [8, p. 12; 
26; 36; 41; 53; 54; 55]. Проте технологічним кореням 
походження орнаменту і його окремих знаків приді-
ляли мало уваги. У класифікаціях орнаменту все таки 
варто враховувати ці технологічні аспекти, які опосе-
редковано стосуються принципів його будови. 
Відкритими залишаються питання і щодо історичного 
значення давньоєвропейського орнаменту, про різно-
види його витоків, причини часткового продовження 
в інших, більш консервативних, порівняно з керамі-

Орнамент тканих литовських народних поясів у 
кроскультурній перспективі: аналоги в енеолітичних 

культурах Давньої Європи
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кою, техніках орнаментації (бо в самій кераміці його 
традиція перервалася набагато раніше), про його роз-
повсюдження на значно ширшій території в наступні 
часи. Особливий інтерес викликає порівняльний ана-
ліз трипільських принципів будови й композиції орна-
менту, які стали основою орнаментальної традиції 
наступних століть.

Ще на початку ХХ ст. литовський антрополог 
Й. Басанавічюс зауважив на спільності візерунків 
литовських поясів і орнаменту давньої Тракії 
(Балкани), що стало, поряд з іншими залученими 
відомостями, у тому числі мови й фольклору, аргумен-
том для його гіпотези про походження балтів із 
Тракії [2]. Значно пізніше археолог М. Гімбутас порів-
нювала чимало символічних зображень цивілізації 
Давньої Європи із символами й образами литовського 
народного мистецтва, фольклору, міфології і балтій-
ським лінгвістичним матеріалом [7; 8, p. 59, 68–69, 
254–255, 270]. Вона також помітила певні подібності 
між орнаментами Давньої Європи і литовських народ-
них поясів 1. Б. Рибаков проводив паралелі між орна-
ментикою кераміки Трипілля і образами 
східнослов’янської міфології та народного мисте-
цтва [46; 47]. Конкретні зв’язки форми і символіки 
деяких архетипічних знаків візерунка литовських 
народних поясів зі знаками й символами Давньої 
Європи вивчав і автор цієї статті [24, p. 217–219; 25, 
p. 55, 72–73].

Актуалізуються і підходи, запропоновані для нової 
археології Х. Тіллеєм. Він критично ставиться до мето-
ду первинної розробки великих теорій, які застосову-
ють для інтерпретації артефактів і світогляду минуло-
го. Його нові методи значною мірою розраховані на 
конкретну об’єктивну реальність, на основі якої і має 
виникати здатна до змін теоретична думка. Ця своєрід-
на археологічна етнографія щодо життєвого відчуття й 
розуміння минулого є більш суб’єктивною. Археологія 
та її концептуалізація, на думку Х. Тіллея, зможуть смі-
ливіше пропонувати альтернативні трактуван-
ня [22, p. 80].

У запропонованій статті ми здійснюємо припу-
щення, що деякі візерунки стрічкового типу трипіль-
ської кераміки текстильного походження і висловлю-
ємо гіпотезу щодо продовження його традиції в орна-
ментиці народного текстилю Східної Європи, зокре-
ма на прикладі орнаментики литовських тканих 
поясів.

Головна мета статті – обґрунтувати припущення 
про текстильні корені декору кераміки енеолітичної 
Давньої Європи і спадкоємність його традиції в 
литовських народних поясах за допомогою зістав-
лення принципів побудови діагонально лінійного 
орнаменту трипільської кераміки і литовських 
народних тканих поясів ХІХ ст. Для цього досліджено 
особливості системи широко розповсюдженого тек-
стильного геометричного лінійного діагонального 
орнаменту, часові й територіальні межі якого є наба-
гато ширшими, аніж ті, які властиві орнаменту істо-
ричних стилів. Для порівняльного аналізу підібрані 

найяскравіші приклади візерунків литовських і лат-
війських поясів.

Аналіз декору трипільської кераміки ґрунтується 
на опублікованих матеріалах. Під час порівняння 
цього декору з орнаментами литовських, латвій-
ських поясів ХІ–ХІІІ ст. і ХІХ ст. виявлені особливості 
деяких його варіантів, пов’язаних зі специфікою 
ткацтва й певною системою діагонального орна-
менту.

***
Культурні відкриття трипільської цивілізації заклали 

основи для багатьох явищ традиційної культури Східної 
Європи. Одним з таких винаходів є ткацтво і манера 
носіння поясів (видовжених тканих виробів), а також 
тісно пов’язана з ними ткана орнаментика стрічкового 
типу.

Наявність ткацтва в культурі Трипілля доводять 
археологічні дані про існування вертика льних ткаць-
ких верстатів, інструментів ткацтва, а також самих 
тканин, про що свідчать їхні відбитки на кераміці [34, 
с. 57; 40; 43].

Про існування тканих поясів у трипільській куль-
турі свідчать скульптурні зображення оголених 
чоловіків, які оперезані на талії й діагонально через 
пле че поясами, а також інші фігурки, що мають 
горизонтально і діагонально пов’язаний пояс-
пов’язку [34, c. 64–65, 175; 44, c. 126–127]. Подібне 
носіння поясу відоме і в інших культурах Давньої 
Європи [9, p. 51] (тaбл. I: 1a, b). Аналоги цієї арха-
їчної традиції наочно представлені в литовській 
народній культурі і в традиції індуїзму. У Литві гори-
зонтально й діагонально перев’язані пояси – 
невід’ємний ритуально святковий атрибут ХІХ – 
початку ХХ ст. [25, p. 129–131] (тaбл. I: 2, 3). В інду-
їстській традиції в такий спосіб боги носять священ-

Жерці під час виконання ведичного ритуалу 
Agnihoma. Калькутта. 1995. Світлина А. Бейнорюса 
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76 Формовияви литовської етнокультури. Міжетнічні зв’язки та паралелі в  
народній традиційності

ний шнур – yajnopavīta [11, p. 72] (тaбл. I: 4), а 
постійне носіння перев’язаного діагонально через 
плече yajnopavīta, або brahma sūtra, – ознака пред-
ставника вищого стану – брахмана [16, p. 45–46; 18, 
p. 740, 840] (тaбл. I: 5). (А. Маджюмдар, ґрунтую-
чись на давніх письменах, припустив, що в старо-
давні часи індоарійці так само носили й деякий 
інший подібний одяг, а не лише шнур.) Схожу тра-
дицію носіння священної пов’язки – kušti – зберегли 
і зороастрійці Індії [6, p. 45–46; 16, p. 72–73]. 
Наведені аналогії дають привід припустити, що 
вищезазначений стиль носіння поясу пов’язки мав 
особливе ритуально міфологічне значення і не був 
випадковим у трипільській культурі.

Ураховуючи культурно міфологічну значимість тка-
цтва в Трипіллі, висунемо гіпотезу  щодо наявності роз-
виненого тканого орнаменту в артефактах цієї культу-
ри. На жаль, безпосередніх відомостей про такі візе-
рунки в трипільській культурі нині немає. Однак шля-
хом формального аналізу неважко встановити спорід-
неність деякого різновиду декору трипільської керамі-
ки з тканою орнаментикою.

Одна з найпростіших технік ткання – техніка пле-
тіння – дає прямі діагональні лінії візерунка. Тому 
візерунки на кераміці, які мають прямі лінії або 
такі, що перетинаються під кутом 90º, можна визна-
чити як близькі до тканих, що запозичені або й без-
посередньо перенесені з ткацтва на кераміку. 
Аналогії того самого принципу мають місце щодо 
перенесення візерунка з ткацтва на декор середньо-
вічної архітектури Узбекистану (табл. І: 11). В узбе-
кистанській архітектурі трапляється аналогічний 
тип архаїчної системи орнаменту як у досліджува-
ному трипільському декорі й у візерунках литов-
ських народних тканих поясів, так і в текстильному 
народному візерунку України (табл. І: 12) [33, 
c. 142].

У трипільсько-кукутенській кераміці (5200–
4000 років до н. е.) здебільшого переважає декор 
біоморфного характеру, округлі лінії якого відповіда-
ють формі самої кераміки. Проте існує чимало орна-
ментики кутастої прямолінійно діагональної кон-
струкції, яка менш органічно пов’язана з формою й 
технологією кераміки і яку можна вважати анало-
гом, повторенням або імітацією тканого орнаменту. 
Наприклад, «F» подібний декор на кераміці з 
Хебешешті (Молдова) [42, c. 268, № 8] (табл. ІІ: 1); 
свастика на зовнішньому дні кераміки з Дрегушені 
(Drăguşeni) (Румунія) [42, c. 286, № 4] (табл. ІІ: 3); 
«S» , меандроподібний, свастиковий орнамент на 
посудинах з Гура Веій (Gura Văii) і Фрумушика 
(Frumuşica) (Румунія) [42, c. 290, № 2–3] (табл. ІІ: 
5); напівсвастиковий знак на посудині з Недея-
Гєлієшті (Nedeia-Găleşti) (Румунія) [8, fig. 373/2; 10, 
p. 157, pav. 15/2] (табл. ІІ: 2); меандричний знак на 
посудині з Трайан-Дялул-Фінтінілор (Traian-Dealul-
Fintinilor) (Румунія) [8, fig. 373/1] (табл. II: 6); хрес-
топодібний знак на ритуальній глиняній печатці з 
Фрумушика [42, c. 272, № 31] (табл. ІІІ: 1); хресто-

подібний знак на ритуальній глиняній печатці з 
Кукутені (Cucuteni) (Румунія) [8, fig. 20] (табл. III: 
2); знаки на посудині з Фрумушика [42, c. 281, № 14] 
(табл. ІІІ: 3); декор посудини з Галієшті (Румунія) 
[34, c. 131] (табл. ІІІ: 4). 

Аналогічні знаки зафіксовані і в енеолітичній куль-
турі Винча (Vinča) (Сербія) 5000–4500 років до н. е.): 
«S» , меандроподібні знаки на головах міфічних тва-
рин – на ́кривках урн з Подпорань, Вршаць [8, 
fig. 89/6], з Фафос ІІ, Косовської Мітровіци [8, 
fig. 89/4] (табл. II: 8), Винча [8, fig. 89/6] (табл. II: 7), 
а також знаки «трикутника з крючками» на 
світильнику баранці з Рудної Глави (Rudna Glava) [8, 
fig. 110] і на на ́кривці урни з Потпорань, Вршаць  
(Potporanj, Vršac) – на голові міфічної тварини [8, 
fig. 89/3] (табл. III: 5, 6).

Про текстильне походження цього орнаменту свід-
чать інші вироби мистецтва сусідніх енео літичних 
культур Тиси і Винчі. Схожим діагональним поясним 
(стрічковим) орнаментом декоровано одяг на стату-
етці з Калояновець (Караново IV) (Болгарія) [8, 
fig. 256/1] (табл. II: 4); «одяг» богинь, які сидять на 
престолі, з Кьокенідомб (Kökénydomb), Венгрия (куль-
тура Тиси) (антропоморфні вази) [10, p. 49–50] 
(табл. I: 7), «одяг» богині (статуетка), яка сидить, із 
Шегвар-Тюскьовес (Szegvár–Tüzköves) (культура 
Тиси) [8, fig. 42] (табл. I: 6), «спідниці» «Богині Птаха» 
(ваза і символ статуетки) з Потпорань (культура 
Винчі) [10, p. 180–181, pav. 57] (табл. I: 8, 9). Зважаючи 
на таблицю, яку уклала М. Гімбутас, важливо заува-
жити, що діагональна конструкція характерна і для 
більшості основних знаків символів Давньої Європи 
(табл. І: 10) [8, p. 12].

Докладний аналіз певного діагонального 
прямолінійно кутового трипільсько кукутенського 
візерунка, його формальне зіставлення з текстильним 
візерунком литовських і латвійських поясів також під-
тверджують висловлене нами припущення про його 
спорідненість із тканим узором. Спорідненість будови 
візерунків литовських і латвійських середньовічних 
поясів [27, p. 85; 28, p. 16–17; 29, tab. I, IX, X; 30; 31, 
att. 18–19, 24; 35, c. 149; 38, c. 174–176] (табл. II: 9, 13, 
15–17; III: 15) з поясами (табл. ІІ: 10–12,  14,  18–27) і 
рушниками (табл. ІІ: 28) народної культури ХІХ ст., як 
і ідентичність деяких їхніх знаків із трипільсько-
кукутенським (а також з винчанським, карановським, 
сескловським) декором (табл. ІІ, ІІІ), свідчить про 
тривалість трипільської (або загалом давньоєвропей-
ської) традиції та її поширення далеко за межами 
одвічної території. Отже, це вказує і на прадавність та 
архаїчність литовсько латвійської традиції поясної 
орнаментики.

Яскравою ознакою текстильного, тканого похо-
дження трипільсько кукутенського візерунка вважає-
мо його бінарність – візерунок утворюють чергуван-
ням позитивно негативних варіантів одного або 
декількох знаків. Наприклад, у декорі стрічкового 
типу на посудині з Недея-Гєлієшті (табл. ІІ: 2) чергу-
ються позитивні й негативні варіанти ліній напівсвас-
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тик. Такий самий візерунок, як і його композиція, 
поширений і в литовських поясах. А в декорі посудини 
з Недея–Гєлієшті (табл. ІІІ: 4) чергуються темні широ-
колінійні хрести зі світлими багаторазовими вузько-
лінійними ромбами. Такі позитивно / негативні орна-
менти особливо популярні в литовській традиції. 
Варто зауважити на надто помітному зв’язку з тканим 
візерунком вищезгаданого стрічкового свастикового 
декору з Недея-Гєлієшті (табл. ІІ: 2): у кутах зовніш-
нього контуру свастик, у результаті переплетіння 
додаткових зовнішніх ліній, виникають «шахові», ніби 
плетені, частини візерунка, що походять від технології 
ткацтва і плетіння (такі «шахові» візерунки – одні з 
найпопулярніших і в традиційному народному тка-
цтві Литви).

Важлива ознака, спільна як для трипільського орна-
менту, так і для литовських і латвійських тканих візе-
рунків, – схильність складових орнаменту до різнома-
ніття, яке досягається шляхом стилістичної інтерпрета-
ції: наприклад, за допомогою додаткових схожих або 
аналогічних ліній зовні або всередині головної лінії 
(табл. ІІ: 2,  6,  15,  16,  21,  23,  25–27; ІІІ: 1–4), а також 
шляхом заповнення внутрішнього і зовнішнього про-
стору знаків фактурою цяток (у шаховому порядку) ) 
(табл. ІІ: 7, 13, 16, 17; ІІІ: 6).

Як ще одну особливість текстильної природи дослі-
джуваного орнаменту варто виокремити принцип 
членування, фрагментування з метою підвищення 
концентрації його візуальної «активності», який спе-
цифічно властивий для досліджуваної системи орна-
менту. Наприклад, згадувана свастика, завдяки «від-
різаним» двом її «крилам», активізує уяву глядача і 
подумки «розширюється», тяжіє до закінченого, 
не обрубаного, первинного досконалого образу. Цей 
принцип фрагментації знаків спостерігаємо як в 
«археологічних» поясах Латвії ХІ–ХІІІ ст. (табл. ІІ: 13, 
15–17; ІІІ: 15), так і в «етнографічних» литовських і 
латвійських поясах ХІХ ст. (табл. ІІ: 10–12, 14, 18–27; 
ІІІ: 7, 9–14).

На трипільському етапі розвитку орнаментика 
сформувалася у двох типах. Перший тип – це кили-
мова, сіткова орнаментика, стабільного, закінчено-
го, обрамленого характеру; другий – стрічкова 
орнаментика динамічного, незакінченого, необрам-
леного характеру. Обидва різновиди трапляються і в 
декорі кераміки. Вищезгаданий принцип фрагмен-
тації знаків використаний лише в орнаментиці 
стрічкового типу.

Важливо зауважити, що основні види симетрії тка-
ного орнаменту литовських і латвійських поясів тра-
пляються вже в трипільському і взагалі давньоєвропей-
ському орнаменті: центрально осьова («розеткова») 
(табл. ІІІ: 4,  7–9; ІV: 3,  7,  9), «перевернута» (табл. ІІ: 
1–5, 9–11, 14, 15, 18–21, 23–28; ІІІ: 15; ІV: 1, 4, 5, 8, 10, 
11), «осьово дзеркальна» (табл. ІІІ: 3,  8,  10–14; ІV: 6), 
«осьова» (табл. І: 15, 21, 31; ІV: 2).

Особливий інтерес становлять також окремі знаки, 
які трапляються і в трипільсько кукутенському візерун-
ку, і в декорі литовських та латвійських поясів: «три-

кутник з крючками» (табл. ІІІ: 5, 6, 10–15), багатоліній-
ний хрест / багатолінійний ромб (табл. ІІІ: 1–4,  7–9), 
свастика / напівсвастика (табл. ІІ: 2, 3, 13–17, 23–28), 
меандр / «S» / гребінець / «F» (табл. ІІ: 1,  5–6,  9–13, 
18–22). Це свідчить не стільки про їхню текстильну 
природу, скільки про архаїчність литовської і латвій-
ської традицій.

Орнаментика цього типу трапляється і на кераміці 
інших сусідніх культур Давньої Європи: Винча 
(табл. І: 8,  9; ІІ: 4,  7,  8), Караново (табл. ІІ: 4), 
Сескло [10, p. 28–29] (табл. ІV: 1–7), Тиса (табл. І: 6, 
7). Вона також зафіксована і у віддаленіших східних 
культурах неоліту – у культурі Туркменистану ІІІ тис. 
до н. е. [45, c. 200–201], в «андронівській» культурі 
доби бронзи на території Казахстану [14, p. 132, 143, 
153].

Досліджуваний тип стрічкової (тканої з походжен-
ня) орнаментики є основним не лише для литов-
ських і латвійських, але й для естонських, фінських, 
північноросійських, білоруських, українських поясів. 
Ця орнаментика простежується в різних проявах 
народного ткацтва всієї Східної Європи. Традиція 
орнаменту литовських [27, p. 85; 28, p. 16–17; 35, 
c. 149], латвійських [29, tab. I, IX, X; 30; 31, p. 18–19, 
24; 38, c. 174–176] і фінських [13; 15, fig. 29, 41] 
поясів у зазначеному контексті простежується з 
більш ранніх часів – з VІ–ХІ ст. До того ж окремі бага-
тознакові («стознакові») візерунки, що трапляються 
в Латвії і Литві, свідчать про виключно ускладнену й 
розвинену композицію знаків у цій системі орнамен-
тики, порівняно з фінськими і слов’янськими анало-
гами [23; 50].

Зауважимо, що відомостей про походження цього 
типу орнаменту в народному мистецтві інших країн 
Східної Європи значно менше. Однак є передумови 
припустити, що ця орнаментика існувала саме в тка-
цтві: відповідні вироби менше зазнають руйнації в 
часі, аніж металеві й керамічні, які, завдяки більшій 
витривалості, є основним археологічним матеріа-
лом. Тому відомості, які дали б можливість просте-
жити шлях і традиції трипільської орнаментики 
(коли вони досягли берегів Балтійського моря), від-
сутні. Але це не заважає констатувати, що витоки 
геометрії, структури, композиції і навіть самих зна-
ків литовських і латвійських поясів сягають 
трипільсько кукутенського або ширше – давньоєвро-
пейського арсеналу культурних винаходів. Наявність 
складних специфічних принципів компонування 
орнаменту цього типу на старовинних зразках деко-
ру тканин Латвії і Литви ХІ–ХІІІ ст. можна пояснити 
лише найдавнішим походженням системи орнамен-
тики, її початковою сакральністю.

З іншого, суто теоретичного, погляду, можливості 
територіального поширення і спадкоємність орнамен-
тики трипільської культури існували завдяки генетич-
ній спорідненості з німанською культурою. 
Р. Рімантене [49, c. 8] припускала, що імпульс для 
інтенсивнішого розвитку кераміки на території Литви 
дала дніпро донська культура, хоча в орнаменті це мало 
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простежується. Наголосимо, що і найпівденніша межа 
часткового поширення балтійських гідронімів, за спо-
стереженнями лінгвістів, лежить північніше Києва [5, 
p. 36–43; 32, p. 22–27] (табл. V: 2, 3). Вона наближена 
до південно західного кордону археологічної культури 
Дніпро Донця (табл. V: 1). До цього прикордонного аре-
алу мають відношення дніпровські балти [51]. 
З. Зінкявічус [32, p. 25], зіставляючи лінгвістичні відо-
мості з археологічними висновками, поширення бал-
тійських гідронімів на цій території датує 2000–
1800 роками до н. е.

Отже, нами простежені витоки геометричного, діа-
гонального орнаменту традиційних литовських тканих 
поясів в енеолітичних культурах Південно Східної 
Європи. Вони засвідчують ускладнену й взаємопов’язану 
природу сучасних символів національного ідентитету 
зазначеного регіону.

Висновки
1. Геометричні візерунки литовських тканих поя-

сів тісно пов’язані із символікою національної іден-
тичності, у результаті чого мають ширший культур-
ний і технологічний контекст, що виходить далеко за 
межі часу, простору цієї культури і виду вжиткового 
мистецтва.

2. Подібні візерунки такого самого геометричного 
прямолінійного вертикально горизонтально-
діагонального типу частково побутували і в декорі 
кераміки стародавньої енеолітичної трипільської куль-
тури. Імовірно, що візерунки з тканих зразків були 
перенесені на кераміку в дещо адаптованому вигляді. 
Про це свідчать аналоги цієї орнаментики в декорі 
одягу, зображеного на вазах статуетках з рівночасних 
сусідніх культур Тиса і Винча. Заслуговує на увагу і той 
факт, що в цивілізації Трипілля Кукутені існувало висо-
корозвинене ткацтво, де й виник ускладнений специ-
фічний різновид стрічкової орнаментики. Ще більше 
це підтверджують аналогії зазначеної системи орна-

ментики у візерунках поясів балтійських народів ХІХ – 
початку ХХ ст.

3. Традиція орнаментики литовських і латвійських 
поясів (як і самі пояси), що простежується від серед-
ньовіччя, з формального погляду є прикладом продов-
ження традиції орнаментики трипільської або давньо-
європейської культури. (Впливом тієї самої традиції 
можна пояснити популярність досліджуваної системи 
орнаментики в народному мистецтві Румунії і 
України.) А з історичного погляду, це привід для гіпо-
тетичного припущення щодо наявності культурної 
спадкоємності від давніх європейців до прабалтів і 
(або) праслов’ян, пізніше – до балтів і слов’ян у сфері 
орнаментики й символіки. Аналогії трипільської 
орнаментики в народному ткацтві балтійських наро-
дів відповідають культурним аналогіям, на які раніше 
звернула увагу М. Гімбутас.

4. Тривалість і життєздатність традиції трипільсько-
кукутенського текстильного орнаменту й окремих 
його знаків може бути пов’язана з їх початковою 
сакральністю і більш консервативною технологічною 
специфікою.

5. Порівняно з керамічним, текстильний орнамент, з 
його чіткими геометричними форма ми побудови 
(упродовж тисячолітнього розвитку), має триваліший 
характер, завдяки технологічним особливостям і вико-
нанню.

6. З’ясовані зв’язки орнаментальних форм дають 
підстави корегувати усталені уявлення про самобут-
ність народних традицій, які засновані на мовних і 
фольклорних наративах, а також на образах іденти-
тету, що зародилися під впливом процесів національ-
ного відродження останніх століть. Відкриваються 
нові обрії щодо визначення національної ідентичнос-
ті в контексті ширших міжкультурних спільностей 
Східної Європи.
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Таблиця 1
Текстильне походження діагонального типу орнаментики

Трипільська (1), литовська (2–3), індуська (4–5) традиції носіння пояса
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Орнамент як одяг на кераміці культури Давньої Європи (6–9); знаки протописьма Давньої Європи, 
подібні до текстильного орнаменту (10)
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Текстильні орнаменти в декорі архітектури Узбекистану (11) та їхні аналоги в текстилі 
Марокко (12) і в литовському тканому багатовізерунковому поясі (13)
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Таблиця 2
Стійкість традиції орнаменту

Аналоги декору кераміки Давньої Європи (1–8), литовських поясів початку ІІ тис. (9, 13, 15–17) і візе-
рунків литовських поясів ХІХ–ХХ ст. (10–12, 14, 17–27), а також намітки (28)
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Таблиця 3
Стійкість традиції орнаменту

Аналоги знаків та їхньої бінарної 
композиції в декорі кераміки Давньої 

Європи (1–6), поясів литовського 
народного мистецтва (7–14) і поясів 

Латвії початку ІІ тис. (15)
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Таблиця 4
Стійкість традиції орнаменту

Таблиця 5
Ареали неолітичних археологічних культур і балтійських гідронімів у Східній Європі

Поширення гідронімії балтійського походження за 
П. Діні [Dini  P.  U. Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. – 
Vilnius, 2000]: а – територія, на якій багато балтійських 
гідронімів і частина їх сумнівна; b – територія, де неба-
гато балтійських гідронімів і частина їх сумнівна

Ареал поширення мов давніх балтів за 
З. Зінкяві чюсом [Zinkevičius  Z. Lietuvių tautos 
kilmė. – Vilnius, 2005]

Аналоги знаків і бінарних композицій у декорі кераміки Давньої Європи (1–7) і в поясах литовського 
народного мистецтва (8–11)

Неолітичні дніпро-донецька і неманська культури за 
М. Гімбутене [Gimbutienė M. Senoji Europa. – Vilnius, 1996. – P. 63]
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Переклад з російської Наталії Гаврилюк

1 Ці думки М. Гімбутас висловила в 
приватних розмовах з американськими 
вченими Шанн Вінном і Джоан Марлер 

(за даними інтерв’ю автора з ученими 
30.05.2004 р., м. Новий Сад, Сербія).
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Розведення та випасання худоби в багатьох європей-
ських народів, особливо в гірських регіонах, вважаєть-
ся одним з основних занять. Литва – це край землероб-
ської культури, де тваринництво є допоміжною галуз-
зю господарства. Ще в першій половині ХХ ст. в Литві 
пастухували діти. Особливо важкою була доля найма-
них пастухів. За даними Віталіса Моркунаса, у міжво-
єнний період служити починали 5–15-річні хлопчики 
(упродовж 6–9 років) і 5–14-річні дівчата (упродовж 
7–10 років) [17, p. 22–23]. Дослідження побуту пастухів 
дозволяє стверджувати, що соціальний статус дитини, 
яка пастухувала, був нижчим, ніж у непрацюючих під-
літків або дорослих людей. Випасання худоби на пасо-
вищах, розташованих за межами садиби, та ставлення 
громади до дітей зумовлювали специфічне становище 
пастуха [15, p. 35]. У сприйняті багатьох людей, які 
займалися цією діяльністю, пастухування було найваж-
чим періодом їхнього життя [19, p. 11].

В опублікованій 1999 року статті Регіни Мяркене 
«Atmosferos “valdymo” būdai Lietuvoje XX a. pirmojoje pusė-
je: etnokultūrinio tapatumo savybės» («Способи «управлін-
ня» атмосферою в першій половині ХХ ст. у Литві: влас-
тивості етнокультурної тотожності») розглянуто спосо-
би приборкування дощу, граду і грози, які, на думку 
авторки, у Литві в ХХ ст. мали зв’язок із християнським 
світосприйняттям [13, p. 208–222]. У запропонованій 
статті досліджується обряд викликання снігу, а також 
висувається гіпотеза про вплив духовної культури 
татар-мусульман на культуру населення Литви, яке спо-
відує християнство.

Даних про ритуал закликання зими, що його викону-
вали пастухи, досить мало. Одним з найвичерпніших 
опублікованих джерел є оприлюднена 1930 року у 
виданні «Mūsų tautosaka» («Наш фольклор») стаття 
Юргіса Елісонаса «Ožio ceremonijos» («Цапині церемо-
нії») [6, p. 117–126]. Цій темі в міжвоєнний період були 
присвячені також праці Баліса Бурачаса [2, p. 1023; 3, 
p.  4] та Антанаса Мажюліса [12, p. 225–226). У другій 
половині ХХ ст. їх доповнили локальні інформаційні 
описи Ельвіри Глямжайте-Дулайтене [7, p.  201–202], 
Юозаса Шляваса [20, p. 85–86]. На цю тему опублікова-
но також ряд статей узагальнюючого характеру [4, 
p. 258–259; 16, p. 104–105]. Наявний матеріал дозволяв 
по-різному інтерпретувати ритуал закликання зими та 
висувати ті чи ті припущення щодо його походження. 

Під час опрацювання теми були використані матеріа-
ли, що зберігаються в зібраннях рукописів відділу етно-
логії Інституту історії Литви (далі – IIES) та Інституту 
литовської літератури і фольклору (далі – LTR), а також 
матеріали, зібрані авторкою цієї статті 2009 року під 
час етнографічних експедицій до Північно-Східної 
Литви. Вони дали можливість заглибитися в деякі дета-
лі ритуалу. Також використовувалася дуже важлива 
праця дослідника культури міжвоєнної Східної Литви і 
Західної Білорусі Станіславаса Крічинскіса «Lietuvos 
totoriai. Istorinės ir etnografinės monografijos bandymas» 
(«Татари Литви. Спроба історичної та етнографічної 
монографії»), опублікована 1938 року  та перевидана 
1993-го [9]. Описані ним магічні способи впливу на 
погоду спонукали авторку ще раз проаналізувати риту-
али закликання зими, що їх виконують литовські пас-
тухи, та висунути дещо несподівану гіпотезу.

Загальні риси ритуалу закликання зими
Наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. сезон 

випасання худоби звичайно тривав від Юрієвого дня 
(Jurginių) (23 квітня) до дня Всіх святих (Visų Šventųjų) 
(1 листопада) [17, p. 145, 169], проте, якщо осінь була 
теплою, його продовжували до першого снігу або силь-
ніших заморозків. Пастухи з нетерпінням чекали на 
закінчення випасу, тому що пізньої осені, коли ставало 
холодніше, без теплого одягу та взуття робота ставала 
нестерпною.

Очікуючи на перший сніг, пастухи спостерігали за яви-
щами природи, а для того, щоб викликати його, виконува-
ли різні обряди. Найпопулярніший з них – водіння білого 
цапа або барана навколо берези. За даними джерел кінця 
ХІХ – першої половини ХХ ст., єдиною мотивацією, чому 
виконувався цей ритуал, було прагнення, щоб випав сніг і 
закінчилося випасання. Можливо, у дієвість обряду вірили 
не тільки діти. Про необхідність виконання ритуалу нага-
дували або старший пастух, який наглядав за ними [3, 
p. 4], або господарі [IIES, b. 2337, l. 17]. Діти знали від стар-
ших пастухів або батьків, як треба його виконувати [IIES, 
b. 2337, l. 17]. Е. Глямжайте-Дулайтене дослідила, що най-
частіше старший з гурту пастухів (або бешкетник) залазив 
на дерево і закликав швидше вести цапа [7, p. 201]. Ритуал 
відбувався на узліссі чи в полі; часто необхідною умовою 
вибору місця була береза, що росла неподалік. Він не мав 
точно встановленої дати: його виконували на Всіх святих 
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або приблизно за тиждень після цього свята, ближче до 
дня Святого Мартина (Šv. Martyno dienos) (11 листопада). За 
джерелами інших авторів важко встановити, у який час 
доби він тривав, а за нашими даними, у середині ХХ ст. він 
відбувався після того, як корови лягали по завершенню 
обіднього доїння, або перед тим, як худобу відправляли 
додому [IIES, b. 2337, l. 8)].

Для виконання ритуалу найчастіше обирали білого 
цапа/козу, а в деяких місцевостях – барана/вівцю. 
Після того, як овець перестали випасати разом з коро-
вами, для виконання обряду обирали телицю. Інший 
важливий реквізит ритуалу – дерево. Серед багатьох 
дерев пастухи віддавали перевагу березі; найімовірні-
ше, через білий колір її стовбура. За твердженням 
фольклористки Броне Стунджене, «семантично образ 
берези часто здається більш мотивованим, якщо мати 
на увазі її білий колір та традиційні твердження, що в 
багатьох місцях це дерево символізує особливе світін-
ня, блиск» [18, p. 50]. Ось як а пояснила це одна інфор-
мантка: «Біла береза означає білий сніг» [IIES, b. 2337, 
l. 18]. За даними етнографічних досліджень, якщо 
поруч не було берези, то обирали будь-яке інше дерево, 
наприклад ялівець [IIES, b. 2337, l. 14].

Як засвідчують джерела різного характеру, дійство, 
що його виконували пастухи, можна розділити на кілька 
основних моментів. Починалося воно з того, що учасни-
ки осіняли себе хрестом. Потім старший пастух залазив 
на дерево і виголошував проповідь, після цього тварину 
водили навколо дерева. Загалом ролі розподілялися так. 
Головною дійовою особою обряду ставав найдосвідчені-
ший, найспритніший та красномовний пастух, старший 
за віком, часто такий, що випасав уже не перший рік. 
Найменш почесна роль випадала наймолодшому, тому, 
хто пастухував уперше (як правило, це була дівчинка). 
Наприклад, у Північно-Східній Литві маленька учасниця 
обряду мала повзати навколішки, схопивши барана 
зубами за хвоста [LTA 1722/109], іноді вона мала штов-
хати тварину ззаду [IIES, b. 2337, l. 9].

Ритуал розпочинався, коли старший пастух осіняв 
себе хрестом. Пастуха, який залазив на дерево для 
виголошування проповіді, Ю. Елісонас називав «kuni-
gu» – «ксьондз» [6, p. 121]. Він мав володіти даром імп-
ровізації. Зміст проповіді був однаковий на всьому 
ареалі поширення обряду: перелік труднощів, що їх 
зазнали пастухи, сподівання якнайшвидше закінчити 
сезон випасання й повернутися додому. Для того, щоб 
прохання було переконливим, «під час проповіді, пере-
раховувалися лиха всіх пастухів, озвучувалося прохан-
ня до Бога і наказ цапові також просити, щоб швидше 
прийшла зима» [2, p. 1023]. Проповідь, за даними 
наших досліджень, найчастіше виголошувалася під час 
ведення тварини навколо берези. Як засвідчують 
польові матеріали, діти-пастухи разом зі старшими 
промовляли: «Цені козу на берьозу. Дай, Бог, снегу і 
марозу» («Тягни козу на березу. Дай, Бог, снігу і моро-
зу») [IIES, b. 2337, l. 10]. Інформант зазначає, що в тій 
місцевості було село старовірів, і, підгледівши за його 
мешканцями, пастухи повторювали за ними росій-
ською мовою. Ті, хто пастухували в середині ХХ ст., не 

виголошували складних промов і не пам’ятають, щоб 
старшого з-поміж них називали ксьондзом. Пастухи 
просто зверталися до Бога, щоб швидше похолодало і 
вони могли поїхати додому [IIES, b. 2337, l. 14]. Ті, кому 
доводилося пасти худобу в 40–50-х роках ХХ  ст., зовсім 
не згадують про коли-небудь виголошену проповідь. 
З відмиранням обрядовості ця частина церемонії, імо-
вірно, перейшла в загальне звертання пастухів до тва-
рини. У середині ХХ ст. в Північно-Східній Аукштайтії 
перед початком обряду всі пастухи зверталися до тва-
рини з питанням, коли прийде зима [IIES, b. 2337, l. 2], 
потім водили її навколо берези.

Інші виконавці ритуалу водили білого цапа або бара-
на. За даними наших досліджень, для цього обирали 
сильніших пастухів, адже тварина зазвичай щосили 
опиралася. Тому зважали на її норов, часто обирали 
«спокійну, яка допускає до рук» [IIES, b. 2337, l. 2]. Це 
відбувалося в такий спосіб: два пастухи брали тварину 
за роги й тягли; одного (переважно молодшого й лег-
шого або дівчину) садили на спину, щоб імітувати їзду 
верхи; ззаду ще один пастух штовхав або хапав твари-
ну зубами за хвоста. Інформантка, яка сама брала 
участь в обряді, згадує, що їхала верхи на барані [IIES, 
b. 2337, l. 5].

Найганебнішою була роль у того, хто хапав зубами 
тварину за хвоста. За даними Е. Глямжайте-Дулайтене, 
ця тварина мала випорожнитися, інакше пророцтво не 
здійснилося б [7, p. 202]. Ю. Елісонас наводить ще одну 
умову: «Прикушуючи цапа за хвоста, слухали його 
мекання. Якщо цап мекає – кажуть, що швидко випаде 
сніг» [6, p. 120] ]. Як засвідчує цей дослідник, під час 
ритуалу часто знущалися з тварини: «Зловлять козу, 
кладуть їй на роги деревинку і підпалюють її» [6, 
p. 118]; іноді тварині погрожували: «Ти, цапе біловоло-
сий, проси Бога, щоб сніг був, а якщо не буде, ми тебе 
відлупцюємо» [6, p. 118]. Експедиційні матеріали під-
тверджують, що в околицях м. Зарасай цапа били й 
щипали, щоб він голосніше мекав, тобто краще просив 
снігу [IIES, b. 2337, l. 10]. 

У ритуалі водіння цапа інші пастухи брали участь як 
учасники процесії: «чотири пастухи, скрутивши дере-
вини, як свічки, супроводжують його по двоє з обох 
боків» [6, p. 120], «інші два пастухи ідуть поряд із 
цапом і тримають ліхтарі, зроблені з деревинок, ніби 
свічки» [2, p. 1023]. Учасники процесії співали пісню, у 
якій вихваляли тварину та нагадували їй, чому все це 
відбувається. При цьому вони по черзі повторювали 
певні звуки («гм», «пір») [21, p. 39]. Варто зазначити, 
що під час ритуалу дотримувалися принципу ієрархії: 
першим текст промовляв найкмітливіший, а той, хто 
не міг належним чином вимовити повторів, зазвичай 
молодший, або хто пастухував перший рік, «діставав 
батогом по литках» [21, p. 39]. У зафіксованих піснях 
іноді повторюється текст: «Чорна корова – молоко біле, 
чи не диво?» Слухачі під березою мали відповісти: 
«Диво, диво, як не диво» [11, p. 179]. Аналізуючи ці 
тексти, Юргіта Маціяускене-Бонда першою звернула 
увагу на повторюване в них запозичення зі слов’янсь-
ких мов – dyvai (буквально – дива́), тоді як у фольклорі 
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південних слов’ян синонім цього слова – чудо – вжива-
ється при бажанні вплинути на погоду [11, p. 179]. 
Дослідниця зазначає, що підкреслювана під час риту-
ального співу пастухів чорна масть корови також не є 
випадковою, тому що в литовських загадках хмара 
часто постає як чорний бик/корова/телиця: «Juoda 
karvė  dangų  laižo» («Чорна корова небо лиже») [11, 
p. 179]. Згадки про чорну корову є також у віруваннях, 
пов’язаних із прогнозуванням погоди: «Jei genant namo 
pirma eina juoda karvė, ryt bus gražus oras, jei ne – negra-
žus» («Якщо дорогою додому першою іде чорна корова, 
завтра буде гарна погода, якщо ні – погана»). Авторка 
розмірковує, що чорна корова в цих віруваннях анало-
гічна чорній хмарі, і можна вважати, що в піснях пасту-
хів вислови «juoda karvė» («чорна корова»), «baltas pie-
nas»  («біле  молоко») не тільки були грою слів, але й 
мали магічне значення [11, p. 179].

Важливим був напрям руху під час водіння цапа та 
кількість пройдених кіл, яка залишилася без змін до часу 
зникнення ритуалу. За даними джерел різних періодів, 
тварину водили за рухом сонця – «kaip saulė teka» («як 
сонце сходить») [IIES, b. 2337, l. 15]. Проте авторці цієї 
статті вдалося знайти два джерела, де зазначено, що 
тварину вели задом наперед. Б. Бурачас пише, що «двоє 
пастухів тягнуть цапа, зав’язавши вербові налигачі на 
рогах» [2, p. 1023], «тричі його задом наперед обводили 
навколо берези» [IIES, b. 1051, l. 31]. Інформанти пере-
важно розповідають, що ритуал виконувався тільки 
один раз і після цього очікували на результат. Якщо його 
не було, то обряд не повторювали. Приблизно в 30–40-х 
роках ХХ ст. ритуал закликання зими й водіння тварини 
перетворився на жарт, тому інформанти й згадують про 
це з усмішкою [IIES, b. 2336, l. 89].

Походження і значення ритуалу 
У 30-х роках ХХ ст. з’явилися перші дослідження про 

ритуал закликання зими, що його виконували пастухи 
осінньої пори. Ю. Елісонас, який у статті «Ožio ceremo-
nijos» («Цапині церемонії») подав 19 його описів, обряд 
водіння цапа навколо берези трактував як слід минуло-
го. Автор вважав, що діти-пастухи перейняли обряди, 
виконувані колись дорослими [6, p. 117–126]. 
Б. Бурачас у статті «Ožys dievų sniego išprašo» («Цап 
випрошує в богів сніг») розповідає, що восени литовці, 
женучи худобу назад до хлівів, жертвують богам цапа, 
дякуючи за надану можливість її вигодувати, а також 
просять для неї погожої зими, ситних кормів і захисту 
від хрестоносців (рицарів ордену хрестоносців, які 
нападали на Литву) [2, p. 1023]. У статті наводиться 
пісня про жертвоприношення цапа, яку записав 1865 
року в околицях Кведарни ксьондз Тамулявічюс із міс-
течка Вейвірженай у Жемайтії. Б. Бурачас пов’язує її з 
ритуалом закликання зими, що його виконували пас-
тухи. Він зазначає, що це «відгомін обрядів і звичаїв 
далекого минулого, які перетворилися на народну гру» 
[2, p. 1023]. Зв’язки із зазначеною піснею акцентували 
й інші автори, котрі досліджували обряд «білого цапа». 
Антанас Мажюліс у статті «Rudeninė ožio švent» («Осіннє 
свято цапа») [12, p. 225–226] наводить пісню про 

жертво приношення цапа, на яку вказує також 
Б. Бурачас, тільки тут зазначено іншого її записувача 
(ксьондза Казімераса Яунюса) та інше місце фіксації 
(м. Швекшна). Пісню датовано ХІХ ст. Автор статті, 
посилаючись на «Литовську енциклопедію» [10, p. 147–
156], стверджує, що «ця пісенька жертвоприношення 
цапа якраз, здається, розкриває таємничу завісу, адже 
саме обряди закликання зими, що їх виконують пасту-
хи дуже легко могли виникнути з обрядів жертвопри-
ношення цапа на честь богів, а саме цап був улюб леною 
жертвою для богів» [12, p. 226]. Крім того, дослідник 
дійшов висновку, що вислови «ožį išvedė» («цапа виве-
ли») та «ožį paliko» («цапа залишили») «походять із 
християнської сповіді і їх, мабуть, слід виводити з куль-
ту цапа, де цапині свята, які справляють пастухи, є від-
блиском давніх обрядів жертвоприношення цапа, тому 
що представники старшого покоління ще пам’ятають 
залишки обрядів» [12, p. 226].

У другій половині ХХ ст. з’явилося більше дослі-
джень, присвячених цьому обряду. Походження і зна-
чення ритуалу вивчала Даля Урбонавічене. В опубліко-
ваній 1997 році статті «Vasaros ciklo lietuvių etnochoreo-
grafija» («Литовська етнохореографія літнього циклу») 
вона гіпотетично пов’язує водіння й биття цапа з при-
несенням у жертву худоби під час осіннього свята вро-
жаю [23, p. 41]. Посилаючись на дані з особистого 
архіву Йонаса Вайшкунаса, авторка повторює ці при-
пущення також і в монографії «Lietuvių apeiginė etnocho-
riografija» («Литовська обрядова хореографія») [22, 
p. 376–381]. Лібертас Клімка називає розглядуваний 
ритуал закликанням зими, зважаючи на символіку 
білого кольору: біла береза, білий цапик – отже, скоро 
скрізь усе буде білим [8, p. 333–335]. Він пов’язує риту-
ал водіння цапа з жертовним поклонінням силам при-
роди, стверджуючи, що це подяка за всі блага осені, а 
також порівнює обряд зі звеличуванням цапа в піснях 
дорослих. Автор указує на джерела, що засвідчують 
культуру Пруссії XVI ст. , а ще на опубліковану 
Тамулявічюсом пісню, де подаються відомості про осін-
нє жертвоприношення цапа. Після хрещення Литви це 
важливе осіннє свято, на думку Л. Клімки, збіглося з 
днем Святого Мартіна. Дуже важливий у минулому 
ритуал перетворився на дитячу гру. Автор звернув 
увагу на поширені в усій східній частині Литви ігри 
пастухів із цапиком. Ю. Маціяускене-Бонда в статті 
«Lietaus ir sniego šaukimas bei nuvarymas lietuvių vaikų 
folklore» («Закликання та проганяння дощу й снігу в 
литовському дитячому фольклорі») [11, p. 177–179] 
подає зовсім нове тлумачення церемонії водіння цапа. 
Вона першою повела мову про елементи магії, відзна-
чила білий колір, який мав символічне значення в 
цьому ритуалі: біла коза/баран/береза → білий сніг.

Аналізуючи давні балтійські джерела, у яких згадуєть-
ся про жертвоприношення цапа або барана, можна 
запропонувати чимало інтерпретацій функціонального 
значення обряду. З іншого боку, культурна трансляція 
може відбуватися не тільки вертикально або горизон-
тально, але й шляхом міграції [14, p. 6–9]. Пошуки похо-
дження ритуалу водіння білого цапа можна продовжити 
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в культурах інших етносів, зокрема татар. Прибула до 
Литви більш ніж шістсот років тому татарська людність 
подарувала литовській культурі чимало явищ зі своєї 
духовної та матеріальної спадщини. За даними багатьох 
дослідників, татари жили відокремлено. На думку 
Тамари Байрашаускайте, «від остаточної інтеграції, 
повного ототожнювання себе з литовським суспіль-
ством татар вберегли внутрішні зв’язки, які сприяли 
розумінню суспільством, а також самими татарами, від-
мінності їх етнічного походження і віросповідання. Ця 
відмінність заважала інтенсивному проникненню чужих 
впливів до організації релігійного життя, традицій і зви-
чаїв татар» [1, p. 220]. Отже, литовське населення мало 
значно менше можливостей для переймання звичаїв 
етнічної групи, яка сповідувала іслам. Проте це припу-
щення спростовують етнографічні описи татар.

 Станісловас Крічинскіс, який ретельно дослідив зви-
чаї цієї спільноти, зазначав, що в татар є звичай, 
пов’язаний з городництвом і сільським господарством. 
Автор зазначає, що з метою викликання дощу біля річки 
жертвують чорного барана, а ясної погоди на пагорбі – 
білого. В околицях Ашмяни** до обряду долучаються 
навіть православні селяни, які вірять у магічну силу 
мусульманських молитов. За словами автора, «коли вро-
жаю загрожувала посуха, татари в околиці у складчину 
купували чорного барана. [...] В умовний день надвечір 
натовп татар, тримаючи барана за роги, суне на берег 
річки або річечки. Там мусульмани, стоячи рядами, під 
керівництвом мулли або муедзина співають молитву 
“tekbirą”  (“текбіра”). Мулла одягнений у вивернутий 
одяг, що має назву džubą (“джуба”). Православні селяни, 
що беруть участь в обряді, стоять окремим гуртом і 
часто хрестяться й моляться. Після цього один з татар 
ріже барана» [9, p. 216]. Ще 1937 року чорних баранів 
жертвували і в Литві, у розташованих біля самого 
Вільнюса татарських селах Нямежис, Сорок Татар; біло-
го барана жертвували рідше, проте такі випадки трапля-
лися в Нямежисі. Жертвоприношення барана відоме і в 
інших поселеннях татар, розташованих неподалік від 
Литви, а також серед волзьких татар і османських турків 
[9, p. 215–217]. Автор пов’язує ці обряди з часами шама-
нізму і стверджує, що вони походять від давніх вірувань, 
які збереглися і з поширенням ісламського культу, тому 
що для середньоазійських племен погода була такою ж 
важливою, як і для сучасних тюрків-землеробів [9, 
p. 218]. 

Ця проблема була актуальною і для дітей-наймитів із 
селянських родин у першій половині ХХ ст., особливо 
для тих, які страждали від холоду, голоду, недосипання, 
жорстокого ставлення господарів [15, p. 28–36]. Тому 
литовці, білоруси, поляки й росіяни, що сповідували 
католицьку або православну віру, водячи білого цапа 
або барана навколо берези, прагнули дочекатися снігу. 
Аналогії знаходимо також і в ритуалі, що його викону-
ють татари. Як і татари, представники зазначених 
вище спільнот послуговувалися способом симільної 

* На території Білорусі, білоруська назва – Ошмяни 
[прим. перекладача].

магії (обряд коло річки = дощ; обряд на пагорбі = ясна 
погода; обряд коло берези = сніг; жертвується білий 
баран/цап = сніг; жертвується білий баран = ясна 
погода; жертвується чорний баран = дощ). На відміну 
від татар, у литовських пастухів ритуалом керував 
старший, авторитетний пастух, який прагнув швидше 
закінчити сезон випасання. Таке вираження сили впли-
ву пастуха пояснює й І.-Р. Мяркене. Вона зазначає, що 
записані в першій половині ХХ ст. вірування про грозу і 
Perkūną (Пяркунаса), який її викликає, колись функціо-
нували серед дорослих, а згодом дедалі частіше пере-
ходили до сфери вірувань дітей і підлітків [13, p. 217]. 
Щоправда, жертвоприношення стало лише імітацією. 
Важко повірити, що пастухам у той час було дозволено 
приносити справжню жертву.

Взаємозв’язок між жертвоприношенням тварини та 
магічним обрядом впливу на погоду (а не з календар-
ним святом), на нашу думку, є більш переконливим. Це 
дозволяє висунути гіпотезу, що ритуали сучасних пас-
тухів, найімовірніше, пов’язані з культурою давніх 
кочівників. Це підтверджує спостереження 
С. Крічинскіса про росіян-старовірів, які брали участь у 
ритуалі татар-мусульман. Детальніші відомості про 
церемонію водіння цапа (а в Південній Аукштайтії, яка 
межує з місцями проживання татар, – барана), що були 
зафіксовані під час етнографічних експедицій, надали 
інформанти росіяни. Яку саме тварину обирали для 
обряду, імовірно, не мало вирішального значення і 
серед татар. Адже татари з Новогрудка із цією метою 
жертвували бика або корову [9, p. 219].

Татари, які поселилися в Литві, не тільки були вправ-
ними воїнами, але й займалися тваринництвом – роз-
водили корів, овець і кіз, що давали сировину для татар-
чинбарів [9, p. 130]. Вони, очевидно, від предків зберег-
ли також обряд, завдяки якому намагалися змінювати 
погоду. Можливо, беручи участь у такому магічному 
ритуалі татар-мусульман, представники християнського 
населення Литви могли виробити обряд, що відповідав 
природним умовам цього краю і потребам пастухів. 
Підтвердження цих припущень можна отримати шля-
хом проведення детальніших досліджень за межами 
Литви з одночасним аналізом звичаїв татар, які мешка-
ють у Литві й сусідніх державах.
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Джерела

Переклад з литовської Аушряле Тараненко

Висновки
Ґрунтуючись на проведених авторкою статті під час 

етнографічних експедицій 2009 року дослідженнях, на 
відомостях рукописних і опублікованих джерел, на пра-
цях інших авторів, які характеризують ритуал закликан-
ня зими, проводячи порівняння з даними С. Крічинскіса, 
який вивчав татарську культуру, а також з даними інших 

учених, можна висунути нову гіпотезу походження обря-
ду закликання зими. На підставі аналізу його форми і 
структури, а також того факту, що в ритуалі татар-мусуль-
ман брали участь християни, можна дійти висновку, що з 
метою впливати на зміну погоди литовці, поляки, росіяни 
могли виробити новий ритуал, який відповідав природ-
ним умовам Литви і потребам пастухів.
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Ландшафт – це важлива характеристика, яка об’єднує 
природну та культурну спадщину. Європейська ландшафт-
на конвенція (2000) підкреслює, що ландшафт – це усві-
домлене людьми місцезнаходження, характер якого визна-
чає фактори взаємодії природи та людини. У зонах природ-
ної дії та/або внаслідок характерної людської діяльності, 
притаманної окремим регіонам, ландшафт набуває різних 
ознак. При характеристиці краєвиду використовуються 
терміни «природний ландшафт» та «культурний ланд-
шафт». Культурний ландшафт – це частина навколишнього 
середовища, який суттєво трансформується під впливом 
людини. На природничий ландшафт природні процеси 
мають визначальний вплив, тоді як людська діяльність не 
має таких очевидних наслідків. Культурні особливості 
ландшафту формуються під дією окремих факторів 
природо користування, землевпорядкування, інженерних 
мереж, етнічної та художньої творчості. Це дає можливість 
визначити основні функціональні типи культурного ланд-
шафту: сільський (антропогенізований, аграрний) і місь-
кий (антропогенний, урбаністичний).

Мета статті – розкрити теоретичні погляди на ландшафт 
в історії литовської та світової науки. Методом порівняль-
ного аналізу висвітлюються розвиток концепції ландшаф-
ту, напрямки досліджень та особливості вивчення ланд-
шафту литовського села. Авторка розглядає квітник як 
окремий фактор, що частково вплинув на формування 
сільського ландшафту Литви в першій половині XX ст.

Концепція ландшафту
У Литві концепція краєвиду мала багато інтерпрета-

цій. У науковому розвитку вона невід’ємна від розумін-
ня ландшафту, що виникло під час формування науки 
ландшафтознавства (landschafskunde) у Німеччині, піз-
ніше її перейняли науковці інших країн [18, p. 20]. 
У радянський час у Литві поширилася концепція крає-
виду як розуміння виду на ландшафт, яка була запози-
чена з російської мови – «облик ландшафта» – і набула 
еквіваленту «литовський краєвид». У російській мові 
під словом «ландшафт» мається на увазі загальне 
поняття, а краєвид – видимий його образ. Проте термін 
«краєвид» досі трактується суперечливо. У литовській 
науковій літературі пропонується термін «краєвид» 

використовувати як синонім слова «ландшафт», харак-
теризувати ним просторову систему Землі або окресли-
ти видиму сукупність природних та антропогенних 
елементів на конкретній території. Деякі науковці 
схильні називати краєвидом лише видиму частину 
ландшафту, тобто його вид або перероблений людиною 
чи змінений його вигляд [3, p. 23].

У «Словнику сучасної литовської мови» краєвид 
визначається як вид на місцевість (Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas, 1972, p. 323).

«Загальна литовська енциклопедія» подає таке 
визначення терміна «краєвид» – «безпосередньо усві-
домлений характер навколишнього середовища 
поверхні Землі. Результат взаємодії природних проце-
сів та господарських інтересів колективу, інтегрований 
результат творчості природних сил і суспільних нама-
гань» [20, p. 724].

У культурній антропології тривалий час пасивно оці-
нювали потенційність дослідження ландшафту. Щодо 
нього існувало два погляди: як на «рельєф» (те, що було 
сформовано природою) та як на «землекористування». 
Землю при цьому усвідомлювали нейтральною та пасив-
ною. Альтернативні погляди на ландшафт з’явилися в 
1980 році, коли вчені почали визнавати, що взаємозв’язок 
індивідуального людського світогляду і матеріальних 
відносин зумовлений ландшафтом [2, p. 322–323]. 
Англійська дослідниця Барбара Бендер вважає, що ланд-
шафт ніколи не буває пасивним. Люди  змінюють його, 
привласнюють, борються за нього. На ньому створю-
ються культурні ідентичності, постають питання стосов-
но них, незалежно від того, чи це індивід, чи група або 
держава. Поняття «ландшафт», що студіюється на пере-
тині історії та політики, соціальних відносин та культур-
них концепцій, стає суперечливим. Таким чином ство-
рюється потенціал для позитивної співпраці, що змушує 
вийти за межі звичайних дисциплін [2, p. 323].  Межі 
звиклого погляду на ландшафт розширюються.

Дослідження ландшафту
У міждисциплінарних дослідженнях ландшафт ана-

лізується як культурний феномен, створений людиною. 
Відомо, що ландшафт визначається як історичний, 
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культурний та етнографічний. У наукових текстах 
широко обговорюються фактори, що вплинули на 
зміну і розвиток ландшафту, його формування та охо-
рону. Аналізується методологічна й теоретична база 
культурного ландшафту. Автори заглиблюються в кон-
цепцію охорони інтегрованої спадщини, розглядаючи 
ландшафт як результат взаємодії природи та культури 
[15; 17; 19; 30].

Американські науковці Томас Грейдер та Лорейн 
Гаркович  з метою окреслення відносин культурної 
групи з природою і довкіллям висувають теорію, що 
базується на соціальній перспективі, яка охоплює 
аспекти взаємодії феноменології із символами [17, 
p. 1–20]. «Ландшафт» автори розглядають як символіч-
не середовище, створене людиною. Обговорюючи сим-
волічну трансформацію середовища, можна зауважити 
той факт, що воно відкривається як соціальне середо-
вище. Культурні групи соціально конструюють ланд-
шафт як самостійне власне відображення. У цьому про-
цесі переплітаються соціальне, культурне та природне 
середовища, стаючи частиною сфери символічного, з 
певним змістом, наданим окремими соціальними гру-
пами. Технологічний розвиток суспільства знижує роль 
ландшафту, з’являються нові символи, а значення та 
розуміння попередніх починають змінюватися.

Науковий досвід США щодо цього питання відобра-
жує стаття Дональда Гардісті [19]. Позаяк в Америці 
«етнографічний краєвид» створювався туземцями (міс-
цевим населенням), а також відносно недавно прибу-
лими емігрантами з Європи, Азії, Африки та з інших 
місць. На думку автора статті, їх необхідно трактувати 
в контексті всього розмаїття культурних традицій. 
«Етнографічний краєвид» представляє «трансформа-
цію природи в культуру» і відображує продовження 
процесу «створення світу» [цит. за: 19, р. 12]. Відповідна 
трансформація впливає на практику землевпорядку-
вання, на такі компоненти ландшафту, як дороги, 
будівлі, рослинність, їхнє розташування в просторі. Як 
засвідчують науковці, культура перетворює природу на 
самобутній образ, створюючи автентичні «етнографіч-
ні краєвиди». Сам ландшафт може бути одночасно важ-
ливий для людей, які мають різні культурні традиції. На 
відміну від «сільського ландшафту», який  загалом 
окреслює і відображає людську діяльність, що постійно 
повторюється, як, наприклад, землеробство, «етногра-
фічні краєвиди» відображують систему знань, ідеоло-
гію, вірування, цінності і світогляд групи людей [цит. 
за: 19, p. 184]. Згідно з Дональдом Гардісті, охорона 
«етнографічних краєвидів», що зникають, є вельми 
важливою справою.

Мішель Еванс, Алекса Робертс та Пеггі Нельсон у стат-
ті «Ethnographic Landscapes» («Етнографічний ланд-
шафт») наголошують, що, кажучи про важливість ланд-
шафту для людей, варто розглядати його не як набір 
матеріальних об’єктів, що перебувають у визначеному 
географічному просторі, а як соціальні та культурні кон-
струкції, якими користуються люди [15, p. 53]. На думку 
авторів, природне середовище та його зміни відкрива-
ють різні рівні їхньої взаємодії із соціальними й культур-

ними символами. «Етнографічні краєвиди» ідентифіку-
ються і окреслюються культурними групами, які тради-
ційно пов’язані зі своєю історією та ідентичністю [цит. 
зa: 15, p. 55].

Російський науковець Ю. Веденін вважає, що носія-
ми інформації про ландшафт є місцеві мешканці, тому 
більшість  інформації зберігається у вигляді традицій, 
що передаються від покоління до покоління, з устале-
ними уявленнями про значення матеріальних і немате-
ріальних об’єктів ландшафту на окремих територіях. 
Зовнішні носії інформації – це праці науковців, крає-
знавців, дослідників ландшафту та його елементів, 
художників, літераторів, журналістів, кінооператорів 
тощо. Усі вони формують постійне коло інформації, яке 
дає можливість долучити ландшафт до національного 
культурного простору [29, c. 73].

Литовська історіографія зазвичай розглядає питан-
ня, які стосуються практичних завдань формування 
культурного ландшафту і способів їхнього вирішення. 
Багато досліджень окреслюють теоретичні основи 
ландшафтного упорядкування, розглядають питання 
розвитку культурного ландшафту, його цінності та охо-
рони, а також вивчають актуальні проблеми етнокуль-
турного ландшафту, що склався історично як результат 
прояву етнокультурного середовища, проблеми його 
успадкування [3; 6; 7; 12; 13; 24]. Науковець 
А. Повілайтіс акцентує, що на всіх етапах розвитку сус-
пільства характер використання природних копалин 
визначався людськими потребами. Люди надають при-
родним елементам господарського значення, через них 
ландшафт постійно змінюється і стає невід’ємною час-
тиною нашої культури. Деякі елементи культурного 
ландшафту зберігаються як пам’ятники людської куль-
тури (будівлі, обладнання), інші є невід’ємною части-
ною людського життя й діяльності, тому постійно змі-
нюються [24, p. 4, 62].

Юргіс Бучас вважає, що для належної оцінки систе-
ми цінностей ландшафту, його охорони та упорядку-
вання необхідно знати закони його розвитку, особли-
вості його структури й композиції, розуміти сучасні 
проблеми перспективного комплексного впорядкуван-
ня краю [3, p. 10]. З огляду на світові тенденції вчений 
пропонує провадити охорону культури та природи 
спільними зусиллями [3, p. 61–79]. Він є основним при-
хильником концепції інтегрованої охорони суспільної 
спадщини. Дослідник підкреслює, що до переліку 
пооди ноких етнографічних пам’яток необхідно долуча-
ти виняткові місця етнокультурного ландшафту, а їхню 
охорону здійснювати засобами територіальної охоро-
ни, які збалансують пропорції витрат на охорону і роз-
виток, а також знімуть суперечливість автентичності та 
інновацій [цит. зa: 6, p. 40, 41].

У новітніх дослідженнях ландшафту останній набу-
ває дедалі значимішої ролі в контексті проблем іден-
тичності [25]. У концепції ідентичності підкреслюється 
важливість взаємодії пам’яті та місця. На думку Нійоле 
Стракаускайте, пам’ять і місце через ландшафт дозво-
ляють поєднати в єдине ціле локальні, етнічні та гло-
бальні аспекти [25, p. 11].
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Отже, ландшафт як результат взаємодії людей і при-
роди можна розглядати відповідно до критеріїв соці-
альних, гуманітарних, технологічних та інших наук. 
Тому представники різних наукових галузей, у тому 
числі й мистецьких, так чи інакше пов’язані з дослі-
дженнями ландшафту.

Головними аспектами досліджень є соціальні та інте-
лектуальні значення, які формують ландшафт. На від-
міну від позиції науковців США, яка розкриває особли-
вості багатонаціональної культури та аспект соціально-
го ландшафту, погляди російських і литовських дослід-
ників різняться своїм дискурсом місцевих культурних 
традицій. Підкреслюється роль ландшафту для ідентич-
ності людей, що жили в певній місцевості.

Дослідження ландшафту литовського села та 
його самобутність

Важливими факторами в історії розвитку ландшафту 
литовського села, які надають йому специфічних і постій-
но змінних рис, стали земельні реформи, зміна форм 
власності, розвиток техніки  і технологій землеробства [4, 
p. 5–8]. У  наукових текстах зазначено шість періодів 
послідовного розвитку ландшафту литовського села: 
період до створення централізованої феодальної держа-
ви, період до Волочної поміри (реформи), період форму-
вання волочного (надільного) ландшафту, період хуторів, 
період колгоспної реформи та період землеволодіння, 
землевпорядкування й землекористування незалежної 
Литви. На думку А. Повілайтіса, в одних місцевостях про-
цеси розвитку ландшафту можуть продовжуватися сто-
літтями, в інших – вони відбуваються дуже стрімко. 
Процеси зміни ландшафту в Європі проходили значно 
повільніше, порівняно зі стрімкими змінами литовського 
сільського ландшафту [24, p. 62]. Як стверджує Ю. Бучас, 
у сьогоднішньому ландшафті литовського села можна 
побачити самобутні традиції ландшафтного впорядку-
вання кожного історичного періоду. З іншого боку, крає-
вид литовського села віддзеркалює всі форми матеріаль-
ного й духовного вираження етнічної культури. Сільський 
ландшафт охоплює зону поселень і все середовище для 
роботи та відпочинку, саме тому йому властиве поєднан-
ня функціональних і естетичних витоків. Завдяки взаємо-
дії з етнокультурними факторами, зокрема традиціями та 
звичаями, сільський ландшафт став важливим об’єктом 
наукових інтересів і для литовської етнології своїми фік-
сованими етнографічними описами.

У радянський час етнологи Литви разом зі спеціаліста-
ми з інших галузей спиралися на окремі елементи дослі-
джень литовського сільського ландшафту. Дослідники 
вивчали значення в ландшафті різних культурних об’єктів, 
планування простору в садибах та озеленення [8; 9; 10; 
26; 27]. Спектр дослідження охоплював аспекти плану-
вання, об’єму, функціональні та мистецькі вирішення. 
Науковці досліджували етнографічні регіони, які сформу-
валися на традиціях самобутньої традиційної архітекту-
ри, вивчали систему землевпорядкування в структурі 
литовського села. Широко розглядалися литовські регіо-
нальні способи будівництва і розташування будівель, 
структура їхнього планування і мистецькі вирішення. 

Етнолог І. Буткявічюс докладно досліджував розвиток 
сільських місцевостей, динаміку їхнього утворення, про-
блеми оздоблення, упорядкування садиб та використан-
ня традиційних етнографічних елементів [8; 9; 10].

Коло інтересів етнологічної науки розширювалося, 
набувало міждисциплінарного прикладного характеру. 
Поставали питання збереження нерухомої етнокультур-
ної спадщини. Як зазначив І. Буткявічюс, етнографічне 
дослідження садиб і поселень, окрім теоретичного, має 
також практичне значення – надає можливість творчо 
використати зафіксовані прогресивні риси елементів тра-
диційних садиб і місцевостей [цит. зa: 10, p. 5]. Подібним 
засобом у 1966 році стало заснування визнаного в широ-
ких колах музею народного побуту просто неба.

Побутував також інший науково обґрунтований 
погляд, що, зберігаючи на місцях окремі садиби та 
характерну забудову сіл, необхідно зберігати не лише 
саму архітектуру, але й середовище, настрій епохи, 
«архітектурний ландшафт Литви» [цит. зa: 23, p. 10].

Останнім часом увага зосереджується не лише на 
компонентних елементах ландшафту, але й на їхній 
сукупності зі структурами,  кольорами і функціями, 
поступово відокремлюючись від «інтродуцентів». На 
думку К. Єрінгіса, зараз актуально посилатися на мето-
дологію сукупної екологічної та естетичної оцінки і 
використовувати вже накопичені відомості. Надійшли 
пропозиції дбайливо охороняти естетичні ресурси 
ландшафту, а на територіях, які не мають особливої 
цінності, – уважно «етнографічно» нарощувати і збіль-
шувати ці ресурси [цит. зa: 12, p. 1, 8].

Звертає на себе увагу і сучасний погляд на концепцію 
озеленення. Можна відзначити зауваження А. Гражуліса 
щодо збереження старих насаджень у селах Литви, які 
створюють образ литовського сільського ландшафту 
[16]. Ю. Бучас запрошує до дискусії на тему, до якого 
виду спадщини віднести «зелену спадщину», він загли-
блюється у питання її охорони й місцезнаходження в 
системі її обліку та збереження [5].

Вважаємо доцільним розглянути такий елемент сис-
теми озеленення садиби, як квітник. Він представляє 
взаємодію культури та природи і може трактуватися як 
носій культурних кодів різного часу. Нові дослідження 
ландшафту мають розставити акценти на організації та 
використанні простору, на естетичному усвідомленні 
місця й простору, що надає ландшафту соціально-сим-
волічного значення.

Узагальнюючи, можна стверджувати, що всі перелі-
чені теоретичні роздуми представників гуманітарних, 
соціальних, природничих і технологічних наук Литви 
формують новий актуальний погляд на самобутній 
литовський сільський ландшафт, сприяють його піз-
нанню, збереженню його цінностей і включенню в 
загальне соціальне життя країни.

Ландшафт литовського села і квітник 
В описах етнографічних садиб термін квітник є зви-

клим. Утім, у квітниках, окрім квітів, вирощували й 
інші декоративні рослини. Квітник усвідомлюється як 
відокремлене, зазвичай відгороджене, місце й простір 
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садиби, засаджений рослинами, що має планування й 
композицію певної традиційної форми (рис.1.) Квітник 
був важливим компонентом садиби, результатом твор-
чого використання людиною природних елементів, він 
поєднував житловий простір із природним оточенням 
[21]. Історичне та культурологічне дослідження цього 
явища розкриває культурні цінності творців, відобра-
жає процеси трансформації традицій, зміни світогляду 
і світосприйняття суспільства, що формують самобут-
ність ландшафту литовського села.

рис. 1. Квітник. с. Грімздай, р-н Шилалєс. 1961. 
IIES**. Світлина р. Баярcкас

Квітник у литовських садибах, безсумнівно, має 
історичний зв’язок із садибним озелененням, який був 
відомий у різні епохи. Корисні етнографічні відомості 
про квітники в литовських садибах у XVII ст. подає 
Т. Лапнеріс. У найдавнішій замітці Т. Лапнера зазначе-
но, що «навколо садиб росли великі дерева, сади, біля 
житлових будинків були квітники» [цит. зa: 10, p. 8].

Про важливе місце квітника в просторі садиби 
литовця свідчать описи з етнографічного нарису 
Симонаса Даукантаса «Характер давніх литовців і жму-
дів», виданого в 1845 році. На підставі культурних фак-
тів, спостережених і описаних у жмудському селі, 
зазначено, що поміж «хатою та хлівом було розташова-
но чисте подвір’я, відгороджене тином, а в ньому під 
вікнами хати дрібним тином був огороджений дівочий 
рутовий квітник» [цит. зa: 28, p. 137].

Уважно розглядаючи тексти, що були написані пізні-
ше, можна зауважити, що багато авторів, подаючи 
етнографічні відомості про поселення й садиби, виді-
ляють квітники як невід’ємну частину литовського 
двору. Найбільш вичерпно квітники досліджувала 
Гражина Жумбакене. Багато інформації щодо квітни-
ків, вибору й застосування квітів етнолог подала в 
багатотомному виданні до тисячоліття Литви – серії 
локальних монографій «Lietuvos valsčiai» («Литовські 
волості»), що видається з 1994 року [31]. У Литві у біль-
шості музеїв народного побуту квітник представлено 
як етнокультурну спадщину, що показує цілісність 
ландшафту литовського села.

* Із зібрання рукописів IIES використано негатив 15367. – Прим. 
редактора.

Аналізуючи специфіку планування садиби першої 
половини XX ст., помітно, що її план зазвичай визначався 
практичними потребами і корегувався природними умо-
вами місцевості. У садибах виділяються функціональні 
зони. Квітник як один з найбільш важливих елементів 
садиби взаємодіяв із простором житлового будинку, гос-
подарськими будівлями [10, p. 8]. Вибір місця для розта-
шування квітника пов’язується з історично сформовани-
ми видами сіл. На його розташування мав вплив зв’язок 
садиби з вулицею, планування подвір’я, його форма і 
положення відносно вулиці, а також функціональний та 
композиційний зв’язок між будівлями. У цьому контексті 
виділяється виняткова естетична функція квітника, яка 
моделює естетичну цінність ландшафту.

Дослідження зв’язків культури з природою на при-
кладі квітника виявили певні форми зв‘язку людини з 
навколишнім середовищем. Це пояснюється тим, що 
люди, взаємодіючи з природою, прагнуть зрозуміти 
природні явища, намагаються їх перетворити на куль-
турні об’єкти і оперувати ними на підставах культур-
них понять. У цьому процесі соціальне, культурне та 
природне середовище переплітаються і стають для 
членів окремих груп спільними символами, яким нада-
ється певне культурне й соціальне значення [21, 
p. 137]. Аналізується відношення між знаковою сфе-
рою та людиною, яка її використовує [22]. Тому в пер-
шій половині XX ст. в контексті литовських народних 
календарних свят, традицій і обрядів квітник і його 
рослини виконували функцію символів, представляли 
ідеї, переконання й головні цінності, що в тій чи іншій 
формі існують у сільській культурі.

Створення і плекання культурних символів людей є 
невід’ємним від бажання самих людей підтримувати 
власну етнічну і культурну ідентичність. Ця тенденція 
стала очевидною під час аналізу етнографічних текстів, 
у яких виявилося, що в першій половині XX ст. квітник 
був символом, що виражав національну ідентичність 
литовської общини.

Треба визнати, що квітник, як і кожен елемент литов-
ської садиби, так чи інакше взаємодіє із системою, у якій 
він міститься, – споріднюється з навколишнім соціальним 
середовищем. У першій половині XX ст. в традиційній 
аграрній селянській культурі квітник символізував дівчину 
(жінку), об’єднуючи таким чином природне й соціальне.

Висновки
Інтерпретуючи ландшафт, як світові науковці, так і 

науковці Литви дійшли висновку, що ландшафт – це 
важливий фактор утвердження людини в просторі, 
який формує символічні образи групи, яка мешкає в 
такому просторі. Цей простір є соціально і культурно 
змістовний та історично зумовлений.

Науковці Литви сформували концепцію про ланд-
шафт як життєвий простір людей, їхні потреби, значен-
ня, принципи і характери об’єктів культурної і природ-
ної спадщини, що містяться в ньому. Постають акту-
альні питання, яким чином у наш час зберегти само-
бутність литовського сільського ландшафту, який істо-
рично склався і безперечно набув культурної цінності.
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Джерела

У першій половині XX ст. невід’ємною частиною 
литовського сільського ландшафту як частини природ-
ного культурного комплексу був квітник. Він був одним 
з культурних символів, що підкреслював литовську 
етнічну самобутність та національну ідентичність.

У другій половині XX ст., коли змінювалися литов-
ські села й садиби, разом з ними почали зникати й 

традиційні квітники, набуваючи іншого змісту та 
вигляду. Тому дослідження цього явища, що набуло 
рис етнічної культурної спадщини, є важливим для 
плекання самобутності ландшафту литовського 
села, його своєрідності, естетичної якості, духовної 
та історичної сутності.

Переклад з литовської Беатріче Белявців
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У Литві на межі XIX–XX ст. на формування і рівень 
історичної, етнічної та культурної самосвідомості інте-
лігенції значний вплив мала художня література істо-
ричної романтичної тематики і театр. Культурна само-
свідомість литовців виявлялася передусім у рідній мові. 
«Мову починають розглядати як головну і постійну 
ознаку самобутності нації, що засвідчує її історичну, 
культурну тяглість, територіальну цілісність» [7, p. 166]. 
Особливе значення для живлення литовської мови, для 
розвитку мовної самосвідомості нації та національного 
ідентитету мали перші литовські газети «Аušrа» 
(«Світанок») (1883–1886), «Varpas» («Дзвін») (1889–
1905), «Tėvynės sargas» («Варта Батьківщини») (1896–
1904) тощо. Розвиток мовної та національної тотож-
ності стимулювала і боротьба мешканців Литви з поль-
ським духовенством за використання литовської мови 
в костьольних богослужіннях [15, p. 57]. Пласт історич-
ної пам’яті литовського народу, який сторіччями потер-
пав од політичного й культурного тиску, лежить у 
народній культурі, оповідях, легендах, а також у пісен-
ному фольклорі. Як стверджує Б. Кузміцкас, «… Майже 
все XIX ст. відроджувана литовська культура знаходила 
опору не в інституційній та не в шляхетській культурі, а 
лише у своїй, первинній, традиційній субстанції – у 
духовній культурі народу, у фольклорі» [7, p. 166]. У той 
час, коли заможніші селяни орієнтувалися на міську 
духовну культуру, бідні мешканці сіл та містечок – най-
мити, безземельні й малоземельні селяни – зберігали й 
продовжували традиції народної творчості [9, p. 120].

Наприкінці XIX ст. Й. Басанавічюс розпочав активну 
фольклористичну діяльність, яку максимально розви-
нув у XX ст. Під час підготовки своїх великих робіт він 
неодноразово звертався до громадськості й конкрет-
них осіб, закликаючи збирати казки. На початок XX ст. 
до зібрання фольклору (здебільшого пісень) та його 
популяризації активно долучилися і литовські компо-

зитори М. Чюрльоніс, Ч. Саснаускас, Й. Науяліс, 
М. Пятраускас, С. Шимкус. Вони, гармонізувавши 
литовські народні пісні, значно розширили хоровий 
репертуар. У своєму доробку композитори творчо 
використовували і фрагменти народних зразків, і здій-
снювали їх хорові аранжування. За даними Р. Гудяліса, 
гармонізовані народні пісні були постійною і найпопу-
лярнішою складовою репертуару хорів і Свят пісні. 
Лише близько 50 % хорових репертуарів склали пісні, 
аранжовані С. Шимкусом [2, p. 8].

Наприкінці XІX ст. з національним Відродженням 
хронологічно збігся і початок створення литовського 
національного вбрання. Наприкінці XIX – на початку 
XX ст., узявши за основу традиційний святковий одяг 
селян, що формувався до середини XIX ст. під впливом 
історичних, кліматичних, економічних умов, місцевих 
традицій і звичаїв, з огляду на характер господарської 
діяльності й конфесійної належності, було створено 
типовий національний костюм. Спочатку його носили 
в досить вузькому, найбільш свідомому соціальному 
прошарку – у колі інтелігенції. 

«Для того щоб національний стрій розповсюджував-
ся в суспільстві, не достатньо було спонукати людей 
його носити, перш за все потрібно було надати йому 
престижності» [13, p. 44]. Цьому надзвичайно прислу-
жилися так звані «Lietuviški vakarai» («Литовські вечор-
ниці»), під час яких артисти й учасники фольклорних 
колективів, одягнені в національний костюм, справля-
ли незабутнє враження на багатьох глядачів.

У 1906 році П. Пускунігіс у м. Скряуджяї організував 
перший ансамбль. Пізніше, у 1914 і 1922 роках, у 
м. Каунасі засновано ансамблі друкарні С. Банайтіса й 
інвалідів війни. У 1920 році в м. Панявежисі С. Палюліс 
створив ансамбль Товариства хлопчиків, які грали на 
скудучяях, а 1923 року – ансамбль Каунаського універ-
ситету, учасники якого виконували музичні твори на 

Свята пісні та фольклорні музичні колективи в Литві: 
вираження етнокультурної ідентичності

aušra Zabielienė. Lithuanian Song Festivals and Folklore Musical Groups: a Representation of ethnocultural Identity. 
The contribution of the Song Festivals and folklore groups to the preserving and strengthening of ethnical and cultural identity of 
the inland and outland Lithuanians is examined in the article. It has been accentuated that the common festivals of the choirs, 
folklore ensembles, dancers, folk masters ensure the continuity, cherish traditional culture and popularize it in the modern society. 
The directors and participants of the Lithuanian folklore ensembles reckon recreation and leisure, self-expression, execution of 
ethnical music, communication and prolongation of the ethnocultural traditions as the main motivations of their activities.
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aušra Zabielienė. Dainų šventės ir folkloro ansambliai Lietuvoje – etnokultūrinio tapatumo išraiška. Straipsnyje 
nagrinėjama koks vaidmuo, saugant ir stiprinant Lietuvos ir išeivijos lietuvių etninį ir kultūrinį tapatumą, atitenka dainų 
šventėms ir folkloro ansambliams. Nustatyta, kad šios bendros chorų, folkloro ansamblių, šokėjų, tautodailininkų šventės 
užtikrina kultūros paveldo ir tradicinių kultūros vertybių tęstinumą, puoselėja tradicinę kultūrą ir populiarina ją šiuolaikinėje 
visuomenėje. Lietuvos folkloro ansamblių vadovai ir dalyviai pagrindinėmis savo veiklos motyvacijomis įvardina poilsio ir 
laisvalaikio praleidimą, saviraišką, etnomuzikavimą, bendravimą ir etnokultūrinių tradicijų tęsimą.
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скудучяях і рогах∗*. У 1923 році хор литовців у м. Вільнюсі 
поставив «Onutės vestuves» («Онутине весілля»). У 1927 
році Каунаський військовий театр і хор «Gabijos» 
(«Габія») показали «Lietuviškas vestuves» («Литовське 
весілля»). У 1932 році в с. Пірагей учасники «Senovės 
mylėtojų būrelio» («Гуртка шанувальників старовини») 
поставили найвідоміше «Senovinės kupiškėnų vestuvės» 
(«Старовинне весілля мешканців Купішкіса») [18].

Сильні традиції спільного співу були одною з голов-
них передумов для виникнення як аматорських хорів, 
так і професійних ансамблів. За Р. Гудялісом, традиція 
групового співу під час косовиць, жнив, різних толок 
(коли один затягує, а інші підхоплюють спів) належить 
до передумов соціального плану. Музично-
інтонаційною характеристикою литовського народно-
го співу є його багатоголосся. Такі важливі складові 
народних пісень, як ансамблеве багатоголосне мислен-
ня, своєрідне інтонування, характерна артикуляція 
тощо є загальними ознаками хорового співу, що при-
вели до утворення в Литві Свят пісні [2, p. 7].

Наприкінці XIX ст. литовські аматорські хори, а з 
першої половини XX ст. і Свята пісні були одними з 
дієвих засобів пробудження і розвитку етнічного й 
культурного ідентитету. Демократичний рух хорів, що 
почався у Європі в першій половині XIX ст., заклав під-
валини Свят пісні. Окремі хори об’єднувалися в спілки 
хорового співу. Перше Свято пісні у Європі відбулося у 
Швейцарії (м. Цюріх) (1843), наступне – у Німеччині 
(1845). Ця традиція, разом зі впливом німецької куль-
тури, досягнула і держав Балтії. В Естонії та Латвії 
Свята пісні проводили наприкінці XIX ст.: в Естонії – у 
м. Тарту (1869), у Латвії – у м. Ризі (1873), у Фінляндії – 
у м. Ювяскюлі (1884). У Росії Свято пісні започаткували 
в м. Нижньому Кисляї (Воронізька обл.) (1936). 
Найбільше у світі Свято пісні провели в Австрії, у 
м. Відні (1928). Воно проходило з нагоди сотої річниці 
смерті Ф. Шуберта [3, p. 298].

Через заборону популяризації фольклорних зразків 
друком литовською мовою Свята пісні розпочали в Литві 
тільки 1924 року. У країни Балтії Свято пісні прийшло як 
явище чужої культури, але дуже швидко ввійшло до місце-
вих, з найархаїчних часів, традицій групового співу, збе-
режених і впроваджених у повсякденне життя, що 
об’єднували спільноту села під час праці та відпочинку. 
23–25 липня 1924 року комітет, створений у незалежній 
Литві композитором Й. Жилявічюсом, під час Третьої 
виставки земельного господарства організував Перше 
свято пісні. На цьому святі, названому Днем пісні, що від-
бувалося в Каунасі, брало участь 80 хорів (близько 3 тис. 
учасників) й об’єднаний духовий оркестр (120 музикан-
тів). Диригували Й. Науяліс, С. Шимкус, Й. Штарка. За 
підтримки близько 50 тис. слухачів було виконано 
Національний гімн. Звучали аранжовані Т. Бразісом, 
Й. Бендорюсом, М. Пятраускасом, Й. Талат-Кялпшою, 
А. Качанаускасом і Й. Штаркою народні пісні [19]. Це 

∗ Скудучяй (те саме, що «скудутіс») – литовський народний духо-
вий інструмент типу багатоствольної флейти; «роги» – сигнальний 
духовий литовський народний інструмент [прим. перекладача].

Свято пісні не лише підвищувало майстерність хорів і 
хормейстерів Литви, але й викликало почуття національ-
ної єдності. Свята пісні в країнах Балтії водночас активно 
впливали на національну самосвідомість і самоідентифі-
кацію жителів, а також дуже чітко відображали цілі руху – 
визволення з-під політичного й культурного впливу, а під 
час і тиску, Німеччини або Росії [4, p. 13].

Друге свято пісні, присвячене десятиріччю незалеж-
ності, було ще масовішим. Воно відбулося також у 
Каунасі (1928). У ньому брали участь 173 хори. Більше 
8 тис. співаків виступили для понад 100-тисячного 
натовпу слухачів. Надзвичайна масовість учасників і 
слухачів цих свят продемонструвала те, що саме через 
спільну пісню особливо активно осмислюється куль-
турна тотожність й етнічна самосвідомість.

У Сполучених Штатах Америки об’єднані хори з 
литовців-емігрантів виникли раніше ніж у Литві. 
У м. Чикаго, 1916 року, відбувся перший дуже важли-
вий концерт, у якому брали участь 12 хорів. Під керу-
ванням А. Поцюса співали близько 500 співаків 
об’єднаного хору. У наступних – 1917, 1918, особливо в 
1919 – роках, під час збору мільйона підписів під вимо-
гою про незалежність Литви, у м. Нью-Йорку проходи-
ли виступи хорів литовців, які компактно проживали в 
районі Брукліна й м. Нью-Джерсі. Минав час, і зростала 
масовість Свят пісні. У Чикаго, який славився великою 
кількістю литовських хорів, 1930 року під час вшанову-
вання Вітаутаса Великого співали 1 тис., а 1935 року 
навіть 1200 співаків. Відзначення річниці Вітаутаса 
Великого в Нью-Йорку (1930) і найбільший виступ 
литовських хорів США під час Усесвітньої виставки 
(1939), у якому брали участь понад 60 колективів 
(близько 3 тис. співаків) зі США й Канади, диригував 
Й. Жилявічюс, яскраво продемонстрували спільні про-
блеми національної єдності й індивідуальні проблеми 
збереження етнічного ідентитету діаспори, яка мешка-
ла далеко від Литви [19]. Така масовість засвідчувала, 
що для діаспори Свята пісні були дуже важливим лан-
цюгом, що зв’язував їх з Литвою і між собою. Такі 
декларації литовства важко переоцінити, тому що саме 
під час Свят пісні були представлені всі головні симво-
ли, які зміцнювали й підтримували литовську етнічну 
самосвідомість і тотожність у чужій державі, а саме: 
Трикольор, національний стрій і пісня. Спільна пісня 
на той час була справжнім найсильнішим виразом 
їхнього литовського духу. 

У 1940 році дослідження етнічної та культурної само-
свідомості литовського населення припинили. Як 
нацистська, так і радянська окупації поставили за мету 
заглушити ідею національної незалежності. За 
Р. Веброю, у сталінські часи боролися з категоріями 
«дух нації», «ідеологія нації», «відродження» та з інши-
ми подібними категоріями – їх брутально заперечували 
[15, p. 96]. Важливо те, що під час окупації Радянським 
Союзом країн Балтії традиція Свят пісні не зникла. 
С. Свердіолас, один з постійних організаторів Свят 
пісні, після Другої світової війни згадував: «На перші 
свята учасників везли в потягах для тварин; поки пере-
сіли в пасажирські потяги – багато часу сплило. Це було 
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просто неминуче, тому що в республіці було мало авто-
транспорту. Окрім того, існувала думка, що так безпеч-
ніше!» [12, p. 98]. Поступово підготовка до Свят пісні 
стала поштовхом до руху самодіяльності. У ритмі Свят 
пісні перебували учасники самодіяльності всієї Литви. 
Проходили щорічні локальні (районні, міжрайонні) і 
зональні Свята пісні, під час яких відбирали найкра-
щих на Республіканське свято пісні. У ході підготовки 
до цих заходів поступово викристалізувалися і їхні тра-
диції, головні акценти. Напередодні свята відкривали 
виставки народних умільців. З 1970 року вечори 
ансамблів проводять у «Калну паркас»∗∗

∗, День танцю – 
на стадіоні «Жальгіріс». З 1960 року центральний день 
свята – День пісні. Він проходить на спеціально для 
цього збудованій естраді в парку «Вінгіс». Саме в День 
пісні проводять головні святкові ритуали: запалюють 
вогонь, піднімають прапор, виголошують привітання і 
виконують гімни. У радянський період довелося при-
стосуватися до політичної системи і включити в репер-
туар твори, що прославляли тогочасний устрій, але під 
«червоною» поверхнею організатори приховували 
бажання зберегти історичні традиції і культурну само-
бутність. Етнокультурні традиції особливо підтримува-
ли активні учасники Свят пісні – фольклорні гурти. 
У 1950 році вражаюче виступив збірний (480 осіб) 
ансамбль музик на скудучяях. Через п’ять років зазву-
чав збірний (290 осіб) ансамбль музикантів на канкле-
сах ∗∗.***Однак свою справжню майстерність музичні 
художні колективи, виступи яких раніше були лише 
доповненням до програм Дня танцю і Дня пісні, уперше 
розкрили 1970 року, коли їм надали можливість висту-
пити в окремому концерті в «Калну паркас» у перед-
день Свята пісні. «Цей вечір подарував особливі вра-
ження та зачарував своєю щирою народністю, спон-
танним включенням глядачів у програму, коли разом з 
учасниками ансамблів “співали” заповнені слухачами 
схили пагорбів. Ми споглядали величезне духовне під-
несення і згуртованість – це був ніби спалах народності 
в обставинах того часу» [16, p. 106].

З огляду на припинення існування Радянського Союзу 
і відновлення Литвою незалежності цінність Свят пісні ще 
більше стала очевидною. З 1990 року фольклорне свято 
проводять кожний четвертий рік, на початку липня. 
У ньому бере участь близько 30 тис. учасників. Особлива 
подія в історії Литви – Свято пісні литовців світу (1994). 
З 27 тис. учасників свята 1 тис. були литовці діаспори. 
Роль Свят пісні, як великої об’єднуючої сили, підкреслив 
неофіційний девіз заходу – «Одна нація – одна культура». 
Це було «... свято культури, що об’єднує націю, надає сенс 
єдності і переживанням людей, розкриває етнічні пласти 
нації, музичну культуру, яка пробуджує і відроджує націо-
нальну самосвідомість» [14, p. 8]. Свята пісні – наймасові-
ше мистецько-соціальне єднання нації, у якому беруть 
участь до 100 тис. осіб (не враховуючи телеглядачів). 

∗ «Калну паркас» – парк на пагорбах у центрі м. Вільнюса 
[прим. редактора].

∗∗ Канклес – литовський струнний щипковий народний інстру-
мент [прим. перекладача].

Вони впливають на суспільство як потужний чинник, за 
допомогою якого формується національна й культурна 
єдність нації та її самосвідомість. Традицію Свят пісні під-
тримують упродовж 85 років. У 2003 році ЮНЕСКО ого-
лосило Свято пісні  спадщиною світової культури, засвід-
чивши його особливе значення. За всю історію Свят пісні 
відбулися три особливо значні, ювілейні: 1930 року – з 
нагоди 400-річного ювілею Вітаутаса Великого; у 2003 
році – присвячене 750-річному ювілею хрещення короля 
Міндаугаса; у 2009 році – з нагоди 1000-річчя від першої 
згадки імені Литви.

Важливу роль у збереженні та зміцненні етнічної, куль-
турної ідентичності литовців Литви й діаспори відіграють 
не лише Свята пісні, але й окремі виступи фольклорних 
ансамблів. Вони об’єднують у собі різні форми етнічної 
культури (народні пісні, танці, музичення, усний фоль-
клор, звичаї, національний костюм). Їхні виступи мають 
багатовекторний вплив на широке коло реципієнтів (піз-
навальний, релаксація, комунікаційний тощо). У радян-
ській період фольклорний рух у Литві був одним з проявів 
резистенції (опору) [5]. Після відновлення незалежності в 
1990 році, цей рух, так би мовити, утратив своє первинне 
значення – збереження литовської тотожності. Діяльність 
фольклорних музичних колективів зазнала впливу інших 
культур світу. Постало питання: «Якими мотивація ми 
керуються на сьогодні у своїй діяльності такі колекти-
ви?». Це питання піддали аналізу, обравши головним 
об’єктом дослідження фольклорні ансамблі молоді й 
дорослих у Литві після відновлення незалежності респу-
бліки. Досліджували, як і якими засобами фольклорні 
гурти плекають і підтримують литовську етнокультурну 
ідентичність. Нами було проаналізовано й узагальнено 
накопичені на території Литви у 2003–2009 роках відо-
мості (анкети, аудіозаписи, світлини тощо) про діяльність 
фольклорних ансамблів. Матеріали польових досліджень 
зібрані із застосуванням методів анкетування, напів-
структурованого інтерв’ю, спостереження та участі; 
оброб лені за допомогою математичного аналізу. На тери-
торії Литви опитано 81 фольклорний ансамбль (900 учас-
ників і 83 керівники ансамблів).

В Естонії таку ж роботу провела та оприлюднила 
результати І. Рюютель. Вона опитала 402 фольклорні 
музичні колективи з різних регіонів Естонії, які брали 
участь у фольклорному фестивалі «Baltica» («Балтика») 
(2001). I. Рюютель поставила за мету проаналізувати, 
скільки чоловіків, жінок і дітей (у відсотках) беруть 
участь у діяльності фольклорних ансамблів, якого віку 
учасники та які головні мотивації їхнього перебування в 
ансамблі. I. Рюютель виокремила чотири головні моти-
вацій щодо фольклорної діяльності учасників музичних 
колективів. Перша – художнє самовираження, домінує у 
всіх вікових групах респондентів. Інші три мотивації 
сильно корелюються віком учасників. Важливим моти-
вуванням для молоді є культурне спілкування, подорожі. 
Учасники старшого віку зауважують на відчутті радості, 
яке приносить їм така діяльність. Четвертою мотиваці-
єю, за значимістю, для учасників фольклорних ансамб-
лів Естонії є зміцнення і декларування національної, 
регіональної та культурної тотожності [8].
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У Литві, в останнє десятиліття, поглиблено вивчають 
питання як індивіди та різні громади окреслюють самі 
себе, та як їх окреслюють інші [1; 6; 10; 11]. Дискусії в 
сучасній науці про ідентитет спонукають розширювати 
студії культурних громад по-новому. Свого часу суттєву 
роль відіграло дослідження етнокультурної тотожності 
музичних громад країни. Виявлено, що історичний, 
етнічний та культурний спадок, який по-різному інтер-
претується в діяльності фольклорних гуртів, активно 
формує спільність естетичних позицій їхніх учасників 
[17, p. 202]. Під час експедицій учасників таких колек-
тивів запитували: «Що спонукає їх уже чимало років 
відвідувати фольклорний ансамбль?». Інколи доводи-
лося спостерігати, як людина, зніяковівши, чи не впер-
ше себе запитувала: «Справді, а чому?».

У  психології мотивація – це сукупність чинників, які 
викликають, підтримують і керують поведінкою, що 
дозволяє досягнути певної мети. Це викликаний різними 
мотивами процес спонукання цільової діяльності, певної 
поведінки, дій. Останні є зовнішніми або внутрішніми 
чинниками, які визначають активність особистості та 

напрямок її діяльності 1. Необхідно зауважити, що годі 
шукати іншої подібної сфери самовираження, яка має 
такий широкий спектр мотивацій, який покращує якість 
екзистенції особистості. Діяльність у фольклорному 
ансамблі є особливо багатогранною, скерованою на задо-
волення особистих (спілкування, відпочинок, пізнання) і 
суспільних (плекання, пропагування, тяглість етнокуль-
турної спадщини нації) потреб людини [17, p. 66]. 
Аналізуючи, що для респондентів означає їхнє перебуван-
ня у фольклорному музичному колективі, одне із запи-
тань анкети було таке: «Що для Вас означає Ваша діяль-
ність у цьому ансамблі?». Отримані відповіді були розді-
лені на п’ять головних груп у порядку зменшення важли-
вості. У діяльності фольклорних ансамблів беруть участь 
заради: 1) співу; 2) проведення відпочинку та вільного 
часу; 3) продовження традицій; 4) спілкування; 5) кон-
цертів, подорожей. Інша група респондентів на запитан-
ня «Чому вони беруть участь у цій діяльності, що це для 
них означає?» відповіли: «Це спосіб життя, радість душі, 
задоволення, джерело здоров’я, хобі». Подібні відповіді 
виокремили в ще одну – шосту – групу під назвою «Інше». 

Учасники фольклорних ансамблів трьох найбільших 
міст Литви – Вільнюс, Каунас і Клайпед – зі шести згада-
них мотивацій визначальною причиною своєї участі у 
фольк лорному музичному колективі найчастіше вказали 
третю (див. діагр. № 1) – бажання розслабитися, відпо-
чити або провести вільний час (30,4 %). Очевидно, що 
швидкий темп життя, різні зміни, нові технології тощо 
спонукають мешканців великих міст шукати «спокійні-
шої, повільнішої» діяльності. Після напруженого робочо-
го дня учасники ансамблів співають спокійних, повільних 
народних пісень, що є ніби терапевтичним засобом, своє-
рідною медитацією, формою відпочинку, а народні танці 
дають можливість порухатися. В етнографічному регіоні 
Аукштайтія головною мотивацією щодо свого перебуван-
ня у фольклорному колективі респонденти також уважа-
ють вільний час і відпочинок (27,5 %). Але тут частіше 
зауважують, що це відпочинок після робіт по господар-
ству, розвага від буденності, «культурний» спосіб прове-
дення вільного часу. За словами респондентки Д.Е.Т. з 
Укмярзького району, це – «... радість, спокій, веселість без 

пиятики» 2. Проаналізувавши відповіді учасників ансамб-
лів із Жемайтії, з’ясувалося, що, на відміну від респонден-
тів великих міст й Аукштайтії, для жемайтійців найголо-
внішою мотивацією їхньої участі у фольклорному ансамб-
лі є спів (25,5 %). В етнографічному регіоні Сувалькія з 
усіх перелічених мотивацій також упевнено передує спів. 
На замилуванні народною піснею і на важливості самого 
процесу співу наголо сили 29,5 % респондентів. У цьому 
регіоні фольклорних гуртів найменше. Мабуть тому 20 % 
респондентів назвали продовження традицій головною 
мотивацією своєї діяльності. Третина респондентів у 
Дзукії обґрунтували своє перебування у фольклорному 
ансамблі бажанням співати. Цей етнографічний регіон 
посідає перше місце в Литві не лише за чисельністю фоль-
клорних колективів, але й за естетичним рівнем розумін-
ня співу як суттєвого засобу артистичного спілкування і 
творення локальної етнокультурної тотожності.

З’ясувалося, що головною мотивацією осіб, які беруть 
участь у фольклорних ансамблях найбільших міст Литви 
й Аукштайтії, є вільний час і відпочинок. У Жемайтії, 
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Сувалькії і Дзукії найважливішим мотивуванням, 
висловленим людьми середнього і старшого віку, є спів 
як пряме продовження власне традиції співу. Учасники 
гуртів виросли в «співочому» оточенні та водночас самі 
органічно в нього влилися. Локальна етнокультурна 
тотожність, що сформувалася в дитинстві та юнацтві 
цих людей, активно підтримується діяльністю фоль-
клорних ансамблів. Коли А. Крапівіцкене запитали, яка 
провідна ідея діяльності двох ансамблів Вілкавішкіського 
району в Сувалькії під її керівництвом, вона відповіла: 
«Дуже хочеться, щоб співали те, що на сьогодні збереже-
не. Я ще мрію показати програму на тему старовинного 
весілля. Ті пісні – старовинного весілля і жнив – мені 
дуже подобаються. Як було в давнину. Мені ще мама 
говорила, що з піснею верталися і піснею завершували 
жнива. Я співаю змалку. Люблю пісню. Я нічого більше 
не вмію. Моя робота – це пісня. Коли поспівав, то ніби 
поїв» 3. Керівник, який розповідає про свою роботу з 
таким запалом і любов’ю, потрохи прищеплює її і учас-
никам свого ансамблю. Думка керівника колективу та 
його ставлення до своєї діяльності, її місії впливає не 
лише на етнокультурну самосвідомість членів, але й 
визначає успішне існування власне ансамблю. Тому 
головним, а можливо і визначальним чинником, що мав 
вплив на мотивації, які були означені членами фоль-
клорних колективів, є сам керівник, його особистість і 
сформульована (або ні) стратегія діяльності ансамблю. 

При з’ясуванні питання, як керівники ансамблів 
залучають нових членів у новостворений або вже 
існуючий ансамбль, викреслилося чимало цікавих 
практик. Керівникам ансамблів сіл або містечок дово-
лі часто доводиться самим привозити, а після репети-
ції відвозити додому членів колективів похилого віку. 
Колишній очільник розформованого ансамблю 
(с. Мікуленас, Варенський р-н) згадував: «Однією з 
проблем було те, що всі не мають як або погана пого-
да. Оскільки в мене була машина, то сам усіх на репе-
тицію і звозив. Тут через село проїжджаєш і збираєш. 
Мені дуже подобалося, я сам хотів. І я сам співав разом 
з ними» 4. 

Як виняток, керівник ансамблю виїжджав працюва-
ти зі своїм колективом навіть в іншу республіку. Такий 
випадок трапився з фольклорним ансамблем «Раса» 
(«Роса») Даугавпільського (Латвія) литовського това-
риства. Ним керує музикант сільської капели «Sadūnų» 
(«Садунай») Г. Андріяускас, який двічі на тиждень при-
їжджає із Зарасайського району (Литва). Чимало керів-
ників зауважили на таких випадках: якщо після кон-
церту учасників ансамблю не частує сторона, яка 
запросила, доводиться це робити їм самим, інколи 
навіть своїм коштом. «Колгосп мене і сільську капелу 
преміював. Ці кошти ми використали на вечерю. Люди 
після концерту змучені, голодні, то й організували 
вечерю» 5. Р. Кавецкене, керівник фольклорного 
ансамблю «Ricinėlis» («Ріцінеліс») Лаздіяйського райо-
ну, розповідала, що до її колективу «люди сходяться 
поспівати, поспілкуватися. Це для них звичайна необ-
хідність. Необхідність – пісня і спільне спілкування в 
тій пісні. Ми проводимо репетиції. А коли відчуваю, що 

потрібно розслабитися, то купую цукерки, печиво, 
заварюю чай. Вони приходять і знаходять накритий 
стіл...» 6.

Такі методи роботи керівників допомагають утрима-
ти людей в колективі. Щоб в існуючий ансамбль при-
ходили нові члени, він повинен відповідати декільком 
важливим критеріям: бути відкритим і дружнім до 
нових членів, активно концертувати, мати матеріальну 
базу й активного, кмітливого очільника. У новоство-
рювані ансамблі великих і середніх міст людей запро-
шують через об’яви. Якщо село або містечко невелике, 
усі мешканці один одного знають, то про створення 
нового колективу переказують один одному. 

При опитуванні учасників фольклорних ансамблів 
було з’ясовано про їхній прихід до колективу; проаналізо-
вано роль керівників ансамблів у відборі та залученні 
нових членів до колективу, ініціативи керівників, а також 
головні чинники, що впливають на рішення респондентів 
брати участь у діяльності фольклорного ансамблю. Нових 
членів найактивніше запрошують у створені або ново-
створювані колективи очільники ансамблів Дзукії 
(40,7 %). Керівники колективів великих міст такої актив-
ної агітаційної роботи не проводять, тому що особисту 
ініціативу здебільшого виявляють самі респонденти 
(42,5 %). У Дзукії, порівняно з усією Литвою, у діяльність 
ансамблів найбільше залучали (13,6 % респондентів) 
члени сім’ї: матері, батьки, батьки батьків, брати, сестри, 
чоловіки, дружини. У Сувалькії, у найбільшому з усіх регі-
онів, брати участь запрошували (27 %) друзі, співробітни-
ки, сусіди. Деякі респонденти великих міст на запитання 
«Хто запросив їх в ансамбль?» відповідали: «Національна 
самосвідомість; хтось притягнув; по Інтернету; за оголо-
шенням по радіо; за оголошенням; викладач співу». 
Більш цікаві відповіді ми отримали з інших етнографіч-
них регіонів: «Завідувач бібліотеки; секретар партії; ста-
роста; директор парку; культуролог; заступник директо-
ра». Усі ці та подібні відповіді респондентів включені до 
групи «Інші випадки». Співвідношення ініціаторів фольк-
лорних ансамблів має такий вигляд: 

Діаграма № 2 
Причини приходу до колективу учасників  

фольклорних ансамблів

1. Запросили керівники (26,2 %). 2. Прийшли самі 
(38,8 %). 3. Запросили друзі (17,4 %). 4. Запросили члени 
сім’ї (4,5 %). 5. Інші випадки (2,7 %). 6. Незрозуміло (10,4 %).
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1 Див.: [Електронний ресурс]. – Режим 
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motyvacija.
2 Рукописний відділ бібліотеки 
Інституту історії Литви. Етнологічні 

фонди. – Спр. № 2254, арк. 65.
3 Інтерв’ю з А. Крапівіцкене, Вілкавіш-
кіський р-н, м. Віштітіс; листопад 2005 
року.
4 Інтерв’ю з С. Мікуленасом, Варенський р-н, 

с. Даргужяй; липень 2004 року.
5 Там само.
6 Інтерв’ю з Р. Кавецкене, м. Лаздіяй; 
листопад 2005 року.
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Література

На діаграмі № 2 простежуємо, що керівники до своїх 
колективів запрошують лише близько чверті всіх бажа-
ючих. Тому доходимо висновку, що головною метою 
керівників переважно є не створення, а збереження і 
зміцнення ансамблів. Оскільки третина респондентів 
шлях до фольклорного гурту знайшли самі, очевидно, 
що люди шукають і знаходять найкращу сферу для 
свого самовираження, спілкування з близькими по 
духу, продовження етнокультурних традицій. Проте 
майже п’ята частина членів колективів прийшли на 
запрошення друзів і знайомих, що є свідченням спілку-
вання – не менш важливої мотивації перебування у 
фольклорному ансамблі. Водночас наголосимо, що 
лише 4,5 % респондентів, залучених до мистецьких 
колективів членами родин, є невтішним сигналом про 
те, що для прямого передавання, з покоління до поко-
ління, традиції музикування існує велика загроза.

Отже, Свята пісні об’єднують суспільство Литви на 
місцевому, регіональному і національному рівнях. Це є 
наймасовіший вираз культурного ідентитету, що фор-
мує та зміцнює національне самоусвідомлення, забез-

печує тяглість культурної спадщини і традиційних 
культурних цінностей.

У збереженні та зміцненні етнічного й культурного 
ідентитету литовців Литви і поза межами республіки 
велику роль відіграють не лише Свята пісні, але й фоль-
клорні музичні колективи. У фольклорних ансамблях 
найчастіше беруть участь з огляду на: 1) відпочинок і 
проведення вільного часу (23,4 %); 2) спів, самовира-
ження (21,3 %); 3) спілкування (14,7 %); 4) продовжен-
ня традицій (12,7 %); 5) інші причини (12,3 %); 6) кон-
церти, подорожі (9,7 %).

Керівники і учасники фольклорних ансамблів 
Литви своїми головними мотиваціями діяльності вва-
жають відпочинок і проведення вільного часу, само-
вираження, виконання етнічної музики, спілкування 
та продовження етнокультурних традицій; підтверди-
ли припущення, що фольклорні колективи активно 
плекають і продовжують етнокультурні естетичні 
паралелі за допомогою творів традиційного фолькло-
ру, утворюють спільність і закріп люють етнокультур-
ну спадкоємність.

Переклад з литовської Джулії Федіркене
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Кібернетичний простір – це єдине відоме мені місце, де 
можливості всіх є дійсно рівними. Інтернет не має офіцій-
ної влади, а також жодних «королів, президентів чи вибо-
рів, жодна інституція не може сказати: “Так має бути, 
тому що ми наказуємо”. Однак це не означає, що там 
немає авторитетів [...] Усі мають право бути почутими, 
але не до всіх розмов ставляться серйозно» [9, p. 241].

Культура Литви XXI ст. тісно пов’язана зі світовою 
культурою, і на її розвиток активно впливають новітні 
медіа-засоби, зокрема мережа Інтернет. Завдяки їм 
зв’язок між культурами стає дедалі динамічнішим, 
адже для багатьох людей стала звичною міграція та 
використання віртуального простору. Мануель 
Кастеллс вважає: «Для комп’ютерної комунікації влас-
тиво те, що вона не витісняє значення інших комуніка-
цій, а лише зближує наявні соціальні моделі. [...] Вони 
ще довго будуть обмежені культурними, освітніми та 
економічними факторами, тому, найімовірніше, вплив 
комунікацій на культуру проявиться в зміцненні куль-
турних соціальних мереж та сприянні їх космополітич-
ності та глобалізації» [2, p. 359].

Під час дослідження традиційного литовського весіл-
ля [17] я зауважила, що користувачі Інтернету залюбки 
відвідують форуми на його порталах з метою якнай-
більше дізнатися про весільні обряди, також їх цікав-
лять інші питання, що стосуються весілля, а ще вони 
бажають поділитися досвідом. Тому постало питання – 
які статті, з тих, що публікуються в Інтернеті, винятко-
во стосуються весільної тематики. Накопичені відомос-
ті про ці статті я досліджую як інформацію, тобто як 
систематизовані та передані читачу в порталах або на 
спеціальних інтернет-сторінках дані. Для проведення 
таких досліджень ставилися завдання: проглянути 
статті про литовські весілля в тематичних порталах та 
на інших інтернет-сторінках, оцінити їх та проаналізу-
вати весільні обряди, звичаї, які спричинили найбіль-
шу кількість дискусій. У 2009–2010 роках провадився 
моніторинг публікацій на зазначену тему, дані порів-
нювалися з результатами етнологічних досліджень.

Інформація інтернетних статей про весілля призна-
чена для ознайомлення з обрядами, традиціями та істо-

рією, а також для надання порад щодо святкування 
весілля. Їхній зміст визначає стиль і прикладний харак-
тер порталів та інтернет-сторінок. Для написання статей 
автори використовують різні літературні джерела (най-
частіше наукові), а також матеріали інших порталів, 
інтерпретуючи їх на власний розсуд. Головна мета пор-
талів, як і інших засобів масової інформації, – зацікавити 
читача і залучити його до обговорення заради отриман-
ня прибутку та/або заради впливу на нього. Для цього 
на деяких порталах створена можливість коментувати 
статті. Часто можна визначити кількість читачів, які 
ознайомилися з матеріалом, хоча й не залишили комен-
тарів (наприклад, у розділі «Весілля, планування весіл-
ля» порталу anonsas.lt 1 до 2010 року було опубліковано 
27 статей 2). Найпопулярніша стаття – «Як святкувати 
весілля: цикл сценаріїв» 3, з якою ознайомилися 7554 
читачі, чимала кількість користувачів Інтернету прочи-
тала статті «Виклик традиціям: коротка весільна сукня» 
та «Дівочий/парубочий вечір – свято для молодят» 4.

Статті про весілля в мережі Інтернет 
Статті в Інтернеті на весільну тематику бувають 

різні. У них або досить точно переказуються цілі сторін-
ки наукових праць та статей 5, або розміщуються 
помірковані уривки без викривлення суті, або здійсню-
ється синтез різних описів 6. Інші портали містять стат-
ті, сповнені «творчого переосмислення», тому іноді 
пропозиції, як застосувати традиції в сучасному весіл-
лі, є безглуздими (anonsas.lt). 

Не бракує також статей, у яких сват на веб-сторінці 
рекламує свої послуги і викладає коротку історію литов-
ського весілля 7. Трапляються статті, у яких подаються 
інтерв’ю з організаторами весіль, молодятами і свата-
ми 8. Останні є цінними не лише як джерело інформації, 
але і як етнографічний матеріал. Трапляються випадки, 
коли на веб-сторінці публікується скопійована стаття, 
яка містить виправлення та/або доповнення. Наприклад, 
статтю в anonsas.lt переписав і дещо скоригував автор 
інтернет-сторінки «Весілля в Сувалкії» Рімантас Восі-
люс 9. Дані наукових досліджень та етнографічні описи 
автор подав у власній інтерпретації. 

Інформація в Інтернеті та етнологія:  
інтерпретація весільного обряду

Irma Šidiškienė. Interactive Information and ethnology: an Interpretation of Wedding Ceremony. The problem is the 
kind of online reader’s identification with heritage and environmental guidelines. The paper aims to reveal the educationally, 
reliability of the ethnological scientific publications excerpts published in websites and online populist articles about Lithuanian 
wedding ceremonies, and discuss how the online readers accept the information.

Keywords: interactive information, Lithuanian wedding, symbolic actions, bridge, matchmaker court.

Irma Šidiškienė. Internetinė informacija ir etnologija: vestuvių interpretacijos. Straipsnyje analizuojama problema – 
kokios internautų tapatinimosi su paveldu ir aplinka gairės, atskleidžiamas etnologijos mokslo publikacijų ištraukų, skelbiamų 
tinklalapiuose ir internetinių straipsnių apie lietuvių vestuvių apeigas informatyvumas, patikimumas ir aptariama, kaip interneto 
skaitytojai vertina pateikiamą informaciją. 
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За характером усі статті можна поділити на три 
основні групи: синтетичні, інтерв’ю та есе, або критич-
ні. Перші призначені для ознайомлення з литовським 
весіллям та для роз’яснення змісту обрядів. У них ском-
пільовано відомості з різних праць, а символічні дії 
подано в авторській інтерпретації (нові обряди наділе-
но сакральним змістом, а традиційні – інтерпретовано 
по-сучасному). Аналіз показав, що під час синтезу 
етнографічних чи літературних описів зникають акцен-
ти на їх виконання в певний час і певному місці, а поєд-
нання цікавих, красивих та сакральних елементів в 
обрядах іноді змінює їх сутність (anonsas.lt). Статті 
кілька разів переписуються і «корегуються» на різних 
порталах, тому зміст обрядів часом стає нелогічним. 
Наприклад, із наданої модернізованої інтерпретації 
традиційних дівочих * і парубочих вечорів, які відбува-
лися напередодні весілля, важко зрозуміти, що в давни-
ну означав дівич-вечір, і що він означає зараз. Крім 
того, подаються вигадки про настанови подруг нарече-
ній: «Дівочий  вечір  –  це  прощання  нареченої  з  дівочим 
життям  і  подружками  та  проводжання  її  в  нове 
життя. Тому його учасниці співали пісні про дівоцтво, 
розповідали  історії  зі  свого  весілля  чи  дівич-вечора, 
радили,  як  порозумітися  з  чоловіком  і  уникнути  про-
блем  у  сім’ї» (anonsas.lt). Не менш винахідливим 
«осмисленням» дівич-вечора є компіляція звичаїв різ-
них народів і «давніх» обрядів (скажімо, відвідування 
лазні): «Ритуал  починався,  коли  нареченій  дарували 
монету, яка мала принести гроші молодій сім’ї. Монету 
зазвичай  вона  ховала  в  свій  черевичок»; «Майбутні 
дружки  приносили  пироги,  що  їх  самі  випекли. 
Популярним  був  пиріг-“плетінка”,  який  символізував  
прощання з дівочою косою» (anonsas.lt).

Ангеле Вішняускайте, яка досліджувала весільні 
обряди, виявила, що наприкінці XIX – у першій полови-
ні XX ст. на дівич-вечорі прикрашали дім, оселю, наре-
чена прощалася зі своїм квітником і подругами, їй роз-
плітали косу та прикріплювали вінок з рути, її обдаро-
вували, благословляли; потім розпочиналися танці. 
Подібно відбувався і парубочий вечір [22]. Очевидно, 
якби автори статей уважніше ставилися до результатів 
етнологічних досліджень і передавали основні симво-
лічні дії дівич-вечора, читачам було б легше їх застосу-
вати до власного весілля. 

Портал vestuves.lt відрізняється тим, що переписує 
статті з усіх видань. Наприклад, статті, що побачили світ 
у 2005–2009 роках, згідно з публікаціями Ірени Чепене, 
Йозаса Юргініса, Олександра Жарскуса, отримали 
більш-менш позитивні коментарі 10. Курйозною вияви-
лася ситуація з тексами про «Сучасні весілля», опубліко-
ваними на сторінці vestuves.lt 11. Як зазначено на порта-
лі, у текстах подано матеріал з 11-го та 12-го томів Історії 
литовської культури, проте насправді тексти були взяті з 
книги «Сучасне село Сувалкійського регіону», зокрема, 
праця А. Вішняускайте «Vestuvės Suvalkijos kolūkiniame 
kaime» («Весілля у Сувалкійському колгоспному селі») 

* Аналог дівич-вечора в українській традиції [прим. 
редактора].

[23]. Там описані сувалкійські весілля у 60–80-х роках 
XX  ст., проте на інтернет-сторінці було викладено скоро-
чений текст без дат і цифр та іншого «баласту» з оригі-
нальної статті і додано розділ «Декілька порад, як пово-
дитися за столом», очевидно, з інших публікацій про 
етикет. Укладачі інтернет-сторінки, імовірно, самі не 
зрозуміли, про яке сучасне весілля писав автор вищезга-
даного матеріалу. Відповідно на ці статті було отримано 
багато коментарів. Деякі користувачі раділи: «Дуже 
гарна стаття – дуже корисна. Показує, наскільки ми від-
далилися від справжніх національних традицій, наскіль-
ки ми стали “проєвропейськими”.., радує, що така стат-
тя  є,  тому  що  вона  обговорює  весільну  символіку.  Є  з 
чого  навчитися.  Дуже  дякую»  (2007)  12.  Інші читачі 
сприйняли відповідні виписки зі згаданої праці про 
«сучасне весілля» надто безпосередньо через назву: 
«Навряд  тут  описуються  традиції  сучасного  весілля.., 
мої батьки так одружувалися..,  змінюються ж звичаї, 
змінюються…» (2006). І вони (читачі) мають рацію.

Наукові статті, у яких не уточнено назви, або ті, що не 
переказані «популярною» мовою, також сприймаються 
суперечливо. Так сталося з публікацією про весільну сим-
воліку 13, що була підготовлена за статтею А. Вішняускайте 
«Simbolika lietuvių vestuvėse» («Символіка в литовському 
весіллі») [24]: «Навіть  не  знаю,  якщо  лише  стільки  тої 
символіки було б на весіллі, то воно було б нудним. Схоже 
на те, що автори статті ніколи не були на справжньому 
литовському весіллі… Думаю, що через брак компетенції 
вам взагалі не варто писати на такі теми» (2005). Цей 
приклад засвідчує, що інформацію для читачів необхідно 
подавати безпосередньо, звісно, популярно розтлумачую-
чи результати етнографічних досліджень. Зазвичай чита-
чі не часто шукають в Інтернеті відомості про давні литов-
ські весільні звичаї, для них важливіше знати про сучасні 
весілля в країні та світі: «Про давній зміст, символіку та 
традиції можна прочитати в будь-якій книзі з фольклору. 
Гадаю, не лише мене цікавлять сучасні весільні традиції» 
(2006). Читачі здебільшого очікують від інтернетних ста-
тей цікавих ідей, атракцій, які переймають і звичаї інших 
країн. Більшість цікавиться сучасним весіллям з новими 
оригінальними забавами, іграми, тому радять: «Для тих, 
хто шукає інформацію, пропоную переглянути закордонні 
сайти,  де  знайдете  багато  новин  і  різних  оригінальних 
ігор та інших забав» (2007). «Я цікавлюсь весіллями, і хочу 
щоб  вони  були  щасливими  та  винятковими.  Тому  мені 
імпонують традиції італійських весіль, особливо дійство 
з  білими  голубами  –  це  надзвичайне  видовищне  дійство, 
що приносить щастя. Але де їх взяти у Литві?» (2003) – 
водночас запитує відвідувачка Інтернету.  

Варто відмітити інтернет-сторінку santuoka.lt, на якій 
можна знайти інформацію не лише про традиції, але й про 
весільний етикет. Статті підготовлені за допомогою різних 
досліджень досить професійно, хоча і з власними інтерпре-
таціями. Очевидно, символічні дії підбираються випадко-
во, ті, які на думку упорядників сайта, можна застосувати. 
Давні звичаї подано коротко, без уточнення регіональних 
особливостей, з коментарями про можливість їх застосу-
вання в сьогоденні. Нова інтернет-сторінка (etnovestuves.
lt) пропагує традиційні весілля Малої Литви і рекламує 
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послуги з облаштування весілля в етностилі. На сторінці 
представлено «Pirmosios etnovestuvės Smiltynėje» («Перше 
весілля в Смільтіне в етностилі»), що було організоване за 
цією програмою. У розділі «Tradicijos ir papročiai» («Традиції 
і звичаї») описано символічні дії, що їх упорядники сторін-
ки пропонують молодятам. Це вибіркова компіляція 
весільних обрядів XVII–XIX ст., як і на порталі santuoka.lt, 
різняться лише запропоновані символічні дії. На жаль, 
жодна із цих сторінок не має розділу читацьких відгуків.

Рекламні статті жанру інтерв’ю є інформативними. 
У них подано інтерв’ю організаторів весіль. Вітаутас 
Малукас брав інтерв’ю в Е. Мажрімайте з міста 
Мажейкяй [7]. Її досвід можна порівняти з розповіддю 
організатора весіль з Вільнюса, у якій Йоліта Мацеліте 
розмовляє з організаторкою весіль Христиною 
Кайкарене [8]. В. Малукас наголошує на новаторстві 
Е. Мажрімайте: «Щоб не відстати від моди, дівчина під-
тримує зв’язки з колегами з інших міст, постійно ціка-
виться,  що  модно  в  світі».  Організатори весіль  не 
нав’язують нареченим своїх думок: «Що я можу вдіяти, 
якщо наречена бажає рожевої сукні? Весілля – свято для 
неї  і,  можливо,  про  таку  суконку  наречена  мріяла  з 
дитинства.  Я  намагаюся  здійснювати  мрії  –  бути 
доброю  феєю»,  – продовжує організаторка весіль. 
Х. Кайкарене добре знається на мріях наречених і про-
пагує новаторський підхід до святкування: «Сучасні 
дівчата хочуть стати, хоч би на один день, казковими 
принцесами.  Тим  паче,  що  нині  все  доступне.  Сценарії 
великих  балів  і  мода  прийшли  з  мексиканських  серіалів 
чи  “Санти  Барбари”.  Ми  ж,  литовці,  до  того  нічого 
подіб ного не мали і не бачили. [...] Весілля – це день, коли 
хоча б раз у житті можна перетворитися на принцесу 
на  чудовому  балу.  Литовці  переконалися,  що  весілля  не 
обмежуються  лише  застольними  піснями,  їжею,  пере-
вантаженими  столами  та  випивкою.  Це  може  бути 
гарне ошатне свято, яке залишиться в спогадах на все 
життя».  Це інтерв’ю засвідчує, що Х. Кайкарене не 
розуміється на весільних традиціях і схильна їх запере-
чувати, замість того, щоб делікатно пропонувати при-
стосовувати їх до нових естетичних потреб. Традиційний 
весільний обряд був святом родинним, але у XXI ст. 
організатори весіль спробували переконати, що це – 
приватне свято, яке слід організовувати в тісному колі 
близьких та друзів. Отже, Х. Кайкарене вважає, що 
справляти весілля потрібно, проте запрошувати всю 
рідню на нього не обов’язково: «Не поспішайте садови-
ти  за  стіл  всю  родину.  Кому  це  треба?  Не  варто! 
Візьміть шлюб у церкві і летіть туди, де зможете побу-
ти вдвох або зі своїми найближчими друзями… Це ваше 
свято, а не всієї родини, з якою зустрічаємося раз чи два 
на рік, зокрема, на похоронах. Краще проведіть цей день 
на березі озера при свічках та з пляшкою вина». У стат-
тях загального характеру містяться поради та рекомен-
дації від весільних організаторів, що, звісно, не сприяє 
збереженню литовських традицій. 

Коментарі В. Малукаса засвідчують, що така стаття є 
доцільною як реклама для організатора, оскільки біль-
шість тих, хто залишив коментар, запитували про ціни 
або про те, як можна знайти і найняти організатора. 

Лише одна людина висловилася проти того, аби запро-
шувати організаторів: «Яким  треба  бути  невдахою, 
щоб  у  твій  справжній  день  усім  оркестром  керувала  б 
якась там організаторка весілля?» (2007, santarve. lt).

Стаття Сваюнє Александравічюте [1] базується на 
інтерв’ю з жінками, які щойно вийшли заміж, або на 
розповідях сватів, що недавно брали участь у весіллі; 
стаття Арнольда Ремейки – на розповіді однієї з учас-
ниць дівич-вечора й організаторки весілля [13]. Статті 
інформативні не лише для дослідників, але й для корис-
тувачів Інтернету, які залишили багато позитивних 
коментарів, як наприклад: «Чудова  стаття!  Багато 
хороших  ідей  і  основні  традиції  водночас.  Думаю,  що 
для мене будуть корисними деякі поради і загалом розу-
міння щодо проведення весілля й обрядів, тому що ніко-
ли ще не брала участі у весіллі, але сама за місяць зби-
раюсь виходити заміж» (2006, straipsniai. lt).

Зазначені статті ще раз підтверджують, що читачі 
залюбки діляться своїм досвідом – для них актуальною 
є інформація, що надходить звідусіль [17, p. 43]. Окрім 
цього, статті – це не лише джерело інформації, але й 
додатковий матеріал для етнографічного дослідження. 

Статті типу есе (у жанрі репортажу) відрізняються 
критичними поглядами на литовські весілля. Уваги 
заслуговує матеріал Ернестаса Парульскіса, опубліко-
вана на інтернет-сторінці «Бізнес клас»: «Мою роботу 
інспірувала  заява,  що  Литва  це  –  США  в  мініатюрі,  а 
ментальну американщину особливо легко можна помі-
тити за змінами, що відбуваються у весільних тради-
ціях. […] На підставі “зовнішнього спостереження” не 
можна  зробити  навіть  псевдонаукових  висновків, 
проте – я підрахував – протягом 25 років я брав участь 
у  більш  ніж  десяти  вільнюських  весіллях,  де  був  і  гос-
тем, і свідком, і молодим, тому без усіляких сумнівів я 
вирішив  відповісти  на  запитання:  Скільки  Америки 
з’явилося на весіллях у Вільнюсі  протягом чверті сто-
ліття?  [10].  У статті автор розставляє акценти на ті 
речі, які, на його думку, змінилися. Незважаючи на те 
що автор наголосив на «псевдонауковості» своєї статті, 
представлені ним аргументи базуються на власній 
інтуїції та поглядах (необґрунтовані твердження щодо 
джерела виникнення деяких символічних дій та їх зна-
чення). Цією статтею не забарився скористуватися ще 
один весільний «радник», який розповів про радян-
ський період в історії весільних традицій [4]. 

Лорета Глебавічюте у своїй статті-есе [3] веде мову 
про проблеми, які спричиняють стрес для молодят: 
прагнучи зробити досконале весілля, вони вигадують 
усілякі витребеньки і роблять зі свята шоу. Симпто-
матичне явище, що авторка оцінює весілля як приват-
не свято і ставить питання, чому воно «перетворюється 
на народну справу?», а також вважає, що тут присутнє 
прагнення похизуватися, адже для молодих важливо, 
«що скажуть люди». Проте авторка недооцінює, що 
етнографічний матеріал, як уже зазначалося, показує, 
що весілля було святом усієї общини, а не приватною 
справою. 

Коротке дослідження популярних статей про литов-
ське весілля засвідчило, що з погляду на інтерпретації та 
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точність їх спектр доволі широкий. Окрім цього, очевид-
не прагнення авторів статей рекомендувати литовцям, 
як святкувати весілля, агітувати їх влаштовувати скром-
ніші банкети без сватів і традиційних музик, менше 
вживати алкоголю та їжі, тобто мінімізувати обряди, що 
є типовою рисою сучасного весілля [16, p. 184]. Варто 
зазначити, що інформацію з таких статей копіюють і 
розповсюджують інші портали, які пропонують рефера-
ти на основі вищезазначених текстів; це – описи, повір’я 
чи анекдоти (mokslai.lt).

(Не) належні символічні дії 
У коментарях до статей відзначається увага читачів 

до окремих весільних символічних дій. Чи не найбільше 
читачів цікавили символічні дійства подорожі та пере-
несення нареченої через міст, а також символіка білої 
сукні й вінка з рути (розглянуті в іншій статті [17]), про-
водилися дискусії і щодо питань обряду «суд свата».

Тема символічних дій, пов’язаних з мостами, яка 
обговорюється на порталах Інтернету, потребує окремо-
го дослідження. Хотілося б зазначити, що в Литві звичай 
переїзду через мости та перенесення нареченої через 
них з’явився ще в pадянський період. У різних народів є 
традиція переносити наречену через поріг, а не через 
міст [18, p. 132]. У XIX ст. учасники весілля російських 
міщан (переважно купців або інших заможних родин) 
після вінчання проходили центральними вулицями, 
об’їжджали місто і лише після цього відправлялися додо-
му чи на місце святкування [26, p. 53]. У другій половині 
XX ст. поширився звичай проїхати центральними вули-
цями міста весільним кортежем у супроводі мотоциклів, 
а в 1980-х роках стала популярною практика весільним 
кортежем переїхати через сім мостів [26, p. 110]. У Литві 
в цей період також увійшла в практику традиція у вигля-
ді забави переносити наречену через міст (мости), проте 
чому, можна лише здогадуватися. Повернутися на місце 
святкування необхідно було лише ввечері, тому зазви-
чай молодята не поспішали додому. Згодом комусь із 
весільного кортежу (можливо, навіть водієві) спало на 
думку перенести наречену через міст. Ця ідея багатьом 
сподобалася, і тому така практика набула поширення. 
На сторінках Інтернету трапляються новітні інтерпрета-
ції символіки мостів, де одним моментам надається 
символічне значення, а інші відкидаються, як чужі. 
Наприклад, перенесення через один міст – погано, а 
через сім мостів – у цьому є важливий сенс: «За давніми 
традиціями, наречену та  її дружок через міст не пере-
носили  –  це  вигадка  радянської  доби.  Міст  для  наших 
пращурів був символом поєднання світів живих і мерт-
вих.  Проте  раніше  переважав  сакральний  звичай  семи 
мостів. Оскільки нумерація має магічну силу, то на неї 
зважали. Молодятам та їх супроводу також було цікаво 
“знайти” сім мостів та місточків, подолання яких при-
несло  б  щастя»  (anonsas.lt).  Тема символічних дій, що 
стосуються мостів, ще більш розвинена  на сторінці 
Santuoka.lt: «Свати показують молодятам, як необхідно 
пройти мости життя… Наречений має оберігати наре-
чену  від  життєвих  негараздів,  тому  несе  її  на  руках. 
Вибирають найдовший і найгарніший міст. [...] Міцність 

моста  перевіряє  пара  сватів.  Сват  переводить  сваху 
через міст».  

«Заслуги» популяризації обряду перенесення наре-
ченої через міст/мости приписують таксистам. Про 
них 14 згадує і А. Вішняускайте, яка у власних статтях 
намагалася різними способами «викорінити» з весіль-
ного дійства цей обряд [22, p. 391]. Сьогодні Інтернет 
повторює цю «легенду». «Традиція перенесення нарече-
ної через міст виникла у радянські роки. Її розповсюди-
ли водії таксі. Їм хотілося “потягнути” час і “накрути-
ти”  додатковий  кілометраж.  Ця  традиція  мала  б 
символізувати  єднання  між  двома  життями.  Різні 
подібні обряди існують у різних націях чи етнічних гру-
пах. У литовців була традиція обходити навколо вогни-
ща, а через міст несли мерця в  слов’янських поховаль-
них обрядах», – написала Ліна (veltuves.lt). Консультацію 
надала етнограф Неміра Гутаутене. «Перенесення наре-
ченої через міст не було традицією, це вигадали близько 
1950  року.  Для  таксистів  це  була  дуже  прибуткова 
справа, хоча не завжди виглядала естетично», – додає 
Р. Разаускас. У коментарях 15 порталу vestuves.lt читачі 
не погоджуються з такою інтерпретацією: «На  мою 
думку, пані Ліна одержима якимось тенденційним анти-
славізмом і, не знаючи значення звичаю, додала помітну 
дозу “власної фантазії”. Проте не вперше п. Ліна таким 
чином  “розкидається”  словами,  але  відповіді  від  неї  не 
дочекаєшся.  Ви  –  некомпетентна.  Не  ображайтеся,  це 
моя думка» (2002). Обурені читачі писали: «Яка нісеніт-
ниця! Тоді чому було необхідно нести через міст? Можна 
було  занести  на  якусь  там  гору  чи  у  фонтан  кинути. 
І  чому  обов’язково  таксисти?  До  чого  тут  таксисти? 
Наймаються машини з водіями , які знають, що потріб-
но буде їздити, і все. Ще не чув, щоб таксисти керували 
весіллям. А тут – вигадки, що таксист, прагнучи потяг-
нути  час,  пропонує:  “Давайте  будемо  нести  наречену 
через  міст”.  І  вся  весільна  громада  хай  бігає  мостом  і 
носить наречену через сім мостів:)). Щось тут не так? 
Десь  тут  глибше  захований  зміст  цієї  традиції? 
Думайте, пане етнографе…» (2002). 

Подорож і перенесення нареченої через міст напри-
кінці XX ст., можна сказати, стали традицією. Читачі 
порталу vestuves.lt висловлюють свої аргументи щодо 
мостів, вони також чули в народі інші пояснення. 
Дедалі частіше можна знайти людей, які знаються на 
значенні цього звичаю: «З  розповідей  бабці  я  знаю 
трошки  інше  пояснення  цієї  традиції.  Отже,  раніше 
молоду  переносили  не  через  один,  а  через  сім  мостів, 
тому що, за якимись там міфами, існує сім кіл щастя 
чи щось подібне, тому молодий свою наречену ніс через 
ті мости до щастя. Нині, звісно, усім вистачає і одного 
моста:)  Отже,  міст  символізує  перехід  у  сімейне 
життя, а не в потойбічне…» (2004).  Із цим комента-
рем погодилися й інші читачі, які не уявляли «литов-
ського  весілля  без  нареченої  і  моста»  (2006),  а один 
ображений читач захвилювався: «Цікаво, чи шановний 
Р. Разаускас прочитав хоч одну етнографічну книжку і 
чи  глибше  досліджував  старовинні  весільні  обряди… 
Значення  моста  є  дуже  змістовним.  Це  знак  перетво-
рення, переходу з однієї форми в іншу. У давнину, після 
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того як переносили молоду через міст, його руйнували. 
Таким чином показували, що шляху назад немає (тако-
го  явища,  як  розлучення  не  було)»  (2005).  Чимало 
людей відмовляються від перенесення нареченої через 
міст – хтось із практичних міркувань, а хтось по-іншому 
оцінює його значення: «Моє весілля вже відбулося. І я не 
хотіла, щоб наречений мене ніс у поті чола через  міст 
на очах у юрби. Хоча б тому, що в цьому ніяких глибо-
ких  традицій  немає  –  ми  цікавилися  обоє.  Це  безпід-
ставна вигадка» (2004).

Отже, як показують різноманітні коментарі, кожен 
обирає символічну дію так, як сам розуміє і бажає. 
Суперечливість поглядів лише підтверджує дієвість 
цього звичаю (коли практика стає звичаєм). Під час 
етнографічних польових досліджень, проведених у 
Литві у 2004–2009 роках, інформатори зазвичай розпо-
відали, що на їхньому весіллі через мости їхали, а наре-
чену несли, тому що так прийнято і «так потрібно». 

Проаналізувавши запитання на vestuves.lt, можна 
дійти висновку, що деякі символічні дії, притаманні 
традиційному весіллю в Литві (не регіонально самобут-
ні), були відомі ще в другій половині XX ст., проте на 
початку XXI ст. молодь почала їх забувати. Наприклад, 
виникає сумнів, чи на початку XXI ст. ще бувають весіл-
ля, на яких «вішають» свата. Переважає думка, що біль-
шість влаштовують весілля в один день: «Сумніваюся, 
що ще на другий день весілля проводиться ритуал “пові-
шання” свата, щось не чути про таке. Більшість свят-
кує  перший  день,  а  далі  –  весільна  подорож.  Але  зага-
лом – це гарний і по-своєму веселий звичай» (2007). Ще 
помітно, що дедалі рідше сват присутній на весіллях, 
оскільки важко знайти когось, хто б погодився ним 
бути: «Припиніть жарти, хто у наш час “вішає” свата, 
і так їх знайти неможливо, краще занести їх у “Червону 
книгу”»  (2007). Звичайно, знайшлися свідки, які під-
твердили, що сватів «вішають»: «Я двічі була  свахою,  і 
обидва  рази  мого  свата  “вішали”»  (2008).  Коментарі 
свідчать, що «таких традицій не хочуть і самі молодя-
та. Правда, в одному селі в Шяуляйському районі саме 
цього  і  просили.  Було  справді  весело…»  (2008).  Роль 
свата на сучасному литовському весіллі фактично 
зменшилася, і він став більше подібним на «блазня», зі 
слів Е. Парульскіса [11], ніж на важливого персонажа, 
який проводив відповідні весільні обряди. 

Отже, коментарі відвідувачів Інтернету засвідчують, 
що значна частина давніх звичаїв сьогодні руйнується. 
Деякі дійства стають звичаєм (перенесення через 
мости), проте інші традиційні символічні дії («суд» 
свата) виконуються дедалі рідше. 

Висновки
Дослідження засвідчили, що в статтях про литов-

ські весільні звичаї та обряди, розміщених на сторін-
ках тематичних порталів Інтернету, зазвичай подано 
еклектичну інформацію, яку не можна вважати досто-
вірним джерелом для розуміння особливостей литов-
ського весілля. В одних публікаціях довільно інтерпре-
туються весільні обряди і звичаї (так, що виникає 
сумнів, чи взагалі йдеться про литовське весілля), в 
інших подаються скорочені варіанти з наукових етно-
логічних досліджень. Інформація ще іншого характеру 
міститься в статтях, написаних на основі інтерв’ю. 
Утім, є ще одна група повідомлень, у яких мовиться 
про випадкові спостереження, власні спогади про 
зміну весільних традицій або рекламування весільних 
послуг. Коментарі цих статей доводять, що: а) комен-
татори, імовірно, не читають наукової інформації, не 
заглиблюються в неї, тому по-своєму інтерпретують і 
розуміють традиції; б) читачі, які заперечують литов-
ські традиції, відтворюють образи романтичних філь-
мів (обряди литовського весілля їм нецікаві, вони вже 
не розуміють давніх «забав»); в) багато хто сприймає 
традиції і практику безпосередньо: якщо символічної 
дії не траплялися на інших весіллях, значить, це нова 
практика; г) читачі Інтернету не завжди позитивно 
оцінюють відомості про незвичні дії в обрядах (ті, які 
не мають литовського походження, нововведення), 
що їх подають упорядники порталів, якщо зазначені 
символічні дії є популярними. 

Читачі прагнуть дізнатися більше про сучасні 
весілля, їхній етикет, про прикраси, різні забави 
тощо, тому історичні відомості (чи традиція литов-
ська, чи позичена в інших народів) їх цікавлять лише 
у двох аспектах: 1) наскільки цікава сама інформа-
ція; 2) якою мірою її можна застосувати на практиці. 
На жаль, статті в Інтернеті не завжди відповідають 
цим вимогам і не пропагують традиційні литовські 
обряди.
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