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ABSTRACT. The article considers the history and current state of the festival 
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АНАТАЦЫЯ. У артыкуле разглядаецца гісторыя і сучаснасць фестывалю 
“Дажынкі”, змена яго ідэйнай і сэнсавай напоўненасці. Асаблівая ўвага надаецца 
аналізу магчымасцяў перспектыўнага выкарыстання фестывалю для павышення 
атрактыўнасці турыстычнай дэстынацыі Республікі Беларусь. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: фестываль; сацаяльны плыў; атрактыўнасць 
турыстычнай дэстынацыі; фінансавая выгада. 

Працэс станаўлення беларускай культуры заўсёды быў цесна звязаны з зем-
ляробствам. Многія беларускія традыцыі, звычаі і святы сваімі вытокамі звязаны 
непасрэдна с земляробчым календаром. Адным з самых вядомых такіх свят сёння 
з’яўляецца фестываль “Дажынкі”.

Сёння павышаная цікавасць да фестываляў, якія праводзяцца штогод у Рэс-
публіцы Беларусь, вызначаецца ў значнай меры як інавацыйным характарам пра-
цэсу сістэмнай мадэрнізацыі краіны, перспектывамі станаўлення дзяржавы як “ту-
рыстычнай Меккі”, так і турызмам увогуле, як адным з найважнейшых прыярытэтаў 
дзяржаўнага развіцця [1]. Несумненна, фестываль “Дажынкі” можа стаць перспек-
тыўнай інавацыйнай гуманітарнай тэхналогіяй павышэння аттрактыўнасці ту рыс-
тычнай дэстынацыі Рэспублікі Беларусь, накіраванай на павелічэнне турыс тычных 
патокаў уязнога і ўнутранага турызму, што ў сваю чаргу прывядзе да рэальнага 
прытоку валюты ў краіну. Разгледзім гістарычны бок пытання. “Дажын кі” старадаў-
няе народнае свята ў беларусаў, звязаннае з заканчэннем жніва. Дажынкавыя абрады 
былі скіраваны на тое, каб аддзякаваць “духам нівы” за хлеб, захаваць яе плён на 
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наступны год. Дажаўшы жыта, жнеі ўпрыгожвалі апошні сноп кветкамі і стужкамі, 
плялі вянкі з каласоў і кветак і з песнямі ішлі ў вёску. Усе абрады суправаджаліся 
дажынкавамі песнямі: іх спявалі ў канцы жніва, у час абраду “завівання барады”, па 
дарозе жней дахаты, у двары гаспадара, і на святочным застоллі [2].

У працах такіх даследчыкаў, як Я. Карскі (1861–1931), Е. Тышкевіч (1814–1873), 
П. Шпілеўскі (1823–1861) і П. Шэйн (1826–1900), сцвярджаецца, што гістарычна 
“Дажынкі” не з’яўляліся самастойным святам. “Дажынкі” з’яўляліся адным з трох 
элементаў беларускага рэлігійна-рытуальнага абраду “трыпціха”, які звязаны з 
сельскагаспадарчымі работамі ў полі. Гэтымі элементамі з’яўляліся “агледзіны i па-
крыванне поля” (агляд і пакрыванне поля), “зажынкі” (пачатак жніва) і непасрэдна 
“дажынкі” (заканчэнне жніва). Абрад з’яўляўся своеасаблівым пакланеннем духам і 
паганскім багам, з яго дапамогай у “духаў нівы” прасілі добрага ўраджаю. 

У Рэспубліцы Беларусь дадзеная група сельскагаспадарчых абрадаў захавалася 
яшчэ ў пачатку ХХ стагоддзя і практыкавалася паўсюдна, але з некаторымі 
адрозненнямі.

У перыяд паміж Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыяй і Другой сусветнай вай-
ной адбыліся змены ў жыцці грамадства, сацыяльна-палітычныя і культурныя змены, 
што пацягнула за сабой змены сельскагаспадарчай абраднасці. Кіраўніцтва СССР 
фарміравала ў жыхароў ідэалогію і светапогляд, якія былі заснаваны на атэізме, 
веры ў прагрэс і перамозе камунізма. З 1920-х гадоў была шырока распаўсюджана 
антырэлігійная прапаганда, адной з мэт якой з’яўлялася барацьба з рэлігійнымі свя-
тамі, у тым ліку і з абрадам “трыпціх”. Традыцыйныя рэлігійныя абрады разуме-
ліся як дэструктыўныя і замяняліся больш прагрэсіўнымі, ідэалагічна вер нымі 
абрадамі, якія спецыяльна распрацоўваліся цэнтралізавана. Зніжэнне ролі рэлігій-
нага тлумачэння працэсаў і з’яў навакольнай рэчаіснасці і ўзрастанне гуманістыч-
ных ідэалаў і прынцыпаў навуковай рацыянальнасці ўяўляюць сабой заканамерны 
працэс палітычнай мадэрнізацыі, аб чым у свой час пісалі К. Маркс, Э. Дзюркгейм, 
Э. Трольч, З. Фрэйд і М. Вэбер. [3]. Гаворка ідзе аб паступальным засваенні чалавечай 
супольнасцю філасофскага, г. зн. рацыянальна-тэарэтычнага, асваення навакольнай 
рэчаіснасці, што прынцыпова адрознівае яго ад двух папярэдніх (дарэфлексійных) 
гістарычных тыпаў светапогляду – міфалагічнага і рэлігійнага.

У адпаведнасці з планамі СССР ў пачатку 1930-х гадоў было ўведзена прафе сій-
нае свята – Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, 
які праводзіўся ў другую нядзелю кастрычніка. Па сваёй сутнасці гэта свята заклі-
кана ўшаноўваць працаўнікоў вёскі, сялян. [3]. Свята ўраджаю, якое святкавалася 
да гэтага лакальна, у фармаце Дня работнікаў сельскай гаспадаркі атрымлівае 
агуль нанацыянальны статус (плаваючая дата свята становіцца зафіксаванай, фар-
малізуецца фармат свята). Адбылася трансфармацыя сэнсавай нагрузкі абрадаў, якія 
мэтанакіравана максімальна вызваляліся ад усяго магічнага і містычнага. З часам 
страчваўся сакральны сэнс абрадавых дзеянняў. На сённяшні момант традыцыйны 
абрад змяніўся да рэспубліканскага фестывалю-кірмашу работнікаў вёскі, што ў 
сухім астатку хутчэй з’яўляецца праявай новага якаснага этапу развіцця палітычнай 
мадэрнізацыі краіны, дзе чалавеку працы адводзіцца ганаровае першае месца.

У сучасных умовах абрад змяняецца да фармату кірмашу і фестывалю. Прысут-
ная ў народнай вопратцы, упрыгожваннях, прадметах побыту, абрадах і т. д. магічная 
сімволіка, практычна не прызнаецца як рэлігійна-магічная; яна хутчэй прачытваецца 
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як элемент фальклору, элемент казкі або міфа, якія страцілі сваю актуальнасць для 
сённяшніх беларусаў, але здольныя яшчэ падкрэсліць нацыянальны каларыт. Аднак 
гэтыя элементы атрымалі папулярнасць у самім асяроддзі аграрыяў, у лакальных 
сельскіх святкаваннях “Дажынак”, у тых мерапрыемствах, якія з імі звязаныя.

Сёння “Дажынкі” ў Беларусі з’яўляюцца галоўным сельскагаспадарчым святам 
у краіне. З 1996 года ў рамках дзяржаўнай праграмы па адраджэнню вёскі дадзенае 
мерапрыемства праводзілася штогод ў Рэспубліцы Беларусь як рэспубліканскі 
фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі дзяржаўнага ўзроўню. З 2014 года фармат свята 
зменены: фестываль арганізуецца кожнай вобласцю Рэспублікі Беларусь самастойна 
ў адным са сваіх гарадоў.

Згодна з Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь “Об утверждении 
положения о порядке подготовки и проведения республиканского фестиваля-яр-
марки “Дожинки” ад 30 мая 2007 г.: “Фестиваль-ярмарка проводится в целях попу-
ляризации лучших традиций и достижений тружеников села; подведения итогов 
и награждения победителей республиканских соревнований в производстве сель-
скохозяйственной продукции и развитии социально-культурной сферы села; ор-
ганизации культурного досуга и эстетического воспитания тружеников села” [4]. 
У адпаведнасці з дадзеным дакументам беларускія гарады становяцца пляцоўкай 
для мерапрыемстваў, якія праводзяцца ў рамках фестывалю “Дажынкі”.

Горад, які прымае “Дажынкі”, сур’ёзна змяняецца ў плане рэканструкцыі го-
рада. Пры падрыхтоўцы да фестывалю актыўна выкарыстоўваецца своеасаблівы 
“дажыначны” план пераўтварэнняў, у які абавязкова ўваходзяць рамонт інфра-
структурных аб’ектаў горада (ад каналізацыі і пуцеправодаў да вакзалаў і гасцініц), 
будаўніцтва буйных спартыўных аб’ектаў, у першую чаргу лядовых палацаў. Так, 
напрыклад, у 2006 годзе пабудаваны палац у Жлобіне, у 2007 г. – у Пружанах, у 
2008 г. – “Бабруйск-Арэна”, палацы ў Салігорску і Пінску, у 2009 г. – “Мінск-Арэна”, 
а таксама каткі ў Баранавічах і Бярозе. [5].

У перыяд падрыхтоўкі да фестывалю “Дажынкі” ствараюцца і ўпарадкуюцца 
пешаходныя зоны (з 2006 г.) і набярэжныя (з 2001 г.), ўсталёўваюцца паркавыя 
скульптуры (з 2006 г.) і фантаны ў цэнтры горада. Не варта забываць, што важнай 
часткай падрыхтоўкі фестывалю з’яўляецца своеасаблівае інфармацыйнае пазіцыя-
наванне, узмацненне яго ідэалагічнага аспекта, які прадстаўляецца не толькі як 
сродак павышэння якасці жыцця малых гарадоў і ўзорнага добраўпарадкавання, але 
і як спосаб ўзвышэння чалавека працы, яго прынцыпова важнай стваральнай ролі 
ў паступальным развіцці дзяржавы. З 2015 года плануецца наведванне Прэзідэнтам 
Рэспублікі Беларусь аднаго або некалькіх гарадоў падчас правядзення фестывалю. 
Арганізацыя і правядзенне гэтага фестывалю забяспечвае дадатковыя спрыяльныя 
магчымасці для прыросту турыстаў (як замежных, так і ўнутраных), паколькі 
відавочны рост турыстычнай прывабнасці Рэспублікі Беларусь.

Такім чынам “Дажынкі” як традыцыйны рэлігійны абрад, які звязаны з 
заканчэннем работ у полі заўсёды будзе захоўваць сваё містычнае і сакральнае 
значэнне ў лакальных супольнасцях аграрыяў. Такое ўспрыманне свята цалкам 
адпавядае анімацыйным чаканням патэнцыйных турыстаў.  Іншы станоўчы аспект 
для развіцця турызму складаецца ў тым, што сама падрыхтоўка да фестывалю 
з’яўляецца адным са спосабаў прыцягнення розных відаў рэсурсаў (фінансавых, 
інтэлектуальных, арганізацыйных) для развіцця беларускіх гарадоў. Фестываль 
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“Дажынкі” змяшчае патэнцыял для развіцця малых гарадоў Беларусі, які заключаецца 
ў маштабах рэсурсаў, якія выдзяляюцца на планаванне, падрыхтоўку і правядзенне 
самога мерапрыемства. Асноўным вектарам развіцця гарадоў у дадзеным пытанні 
з’яўляецца паляпшэнне ўзроўню жыцця насельніцтва ў рамках своеасаблівых 
сацыяльных стандартаў. Усё вышэйпералічанае павышае атрактыўнасць Рэспублікі 
Беларусь як турыстычнай дэстынацыі, што ў сваю чаргу спрыяе павелічэнню 
прытоку турыстаў у краіну і павышае фінансавую выгаду ад рэалізацыі праграмы 
ўладкавання “малой радзімы”.
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