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Артыкул прысвечаны вывучэнню заканадаўчага афармлення фестывалю-кірмашу 

працаўнікоў сяла «Дажынкі» у 1996–2006 гг., аналізу прынятых у гэтыя гады 

заканадаўчых актаў, якія датычацца правядзення фестываляў. Звернута ўвага на 

пытанні заканадаўчага забеспячэння фінансавання фестываляў. Разгледжана 

пытанне аб магчымым аўтарстве (аўтарствах) ідэі правядзення першага фестывалю 

«Дажынкі» у 1996 г., а таксама матывы, у адпаведнасці з якімі было прынята 

рашэнне правесці першы фестываль і выбраць для гэтага ў якасці пляцоўкі менавіта 

г. Столін. Пабудавана храналогія правядзення фестывалей, у якой вылучаны тры 

этапы: 1996–2006 гг., 2007–2014 гг., 2014 – цяперашні час. Дадзены артыкул 

дапаўняе публікацыі на гэтую тэму, якія ўжо маюцца, а таксама ўносіць новыя дад-

зеныя.  
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Дажынкі у традыцыйнай беларускай культуры – абрад заканчэння 

жніва, свята завяршэння палявых работ. На працягу стагоддзяў гэты аб-

рад заставаўся нязменным, аднак у ХХ ст. – пасля пераменаў у трады-

цыйным укладзе жыхароў сяла, – замест традыцыйнага абрада на базе 

прадпрыемстваў калектыўнай гаспадаркі стала арганізоўвацца «свята 

Ўраджаю» [1, с. 50]. Яно існавала да 90-х гадоў ХХ ст., калі ў чарговы раз 

было падвергнута трансфармацыі: свята стала праводзіцца на базе 

цэнтраў раёнаў, атрымаўшы найменне «фестывалю-кірмашу працаўнікоў 

сяла "Дажынкі"» [2, c. 86]. Дзякуючы гэтым зменам значнасць свята 

прыкметна павысілася – па сутнасці, яно стала адным з цэнтральных па 

значнасці у сучаснай Беларусі, арганізацыйная падрыхтоўка да якога па-

чала рэгулявацца заканадаўча. Па гэтай прычыне бачыцца важным і акту-

альным прааналізаваць працэс эвалюцыі яго заканадаўчага афармлення. 

Правядзенне фестывалю-кірмашу «Дажынкі» можна падзяліць на тры 

этапы: 1996–2006 гг., 2007–2014 гг. і 2014–2020 гг. [3, с.147–152; 4]. Так, 

на працягу першага этапу фармаваўся фармат фестывалю і яго 

заканадаўчае афармленне, якое скончылася ў 2007 годзе. Пасля гэтага 

фестываль праводзіўся ва ўсталяваным фармаце да 2014 года, калі было 

прынята рашэнне адмовіцца ў далейшым ад правядзення «Дажынак» 

рэспубліканскага ўзроўню, абмежаваўшыся, на трэцім этапе, правядзен-
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нем толькі абласных [4]. Такім чынам, у дадзеным артыкуле зроблены 

разгляд іх заканадаўчага афармлення менавіта першага этапу. 

Першы фестываль «Дажынкі» у сучаснай форме быў праведзены 7–8 

верасня 1996 г. у Століне [5]. На свяце прысутнічаў прэзідэнт А. Лука-

шэнка, што падкрэслівала высокі статус мерапрыемства [3, с. 147]. Трэба 

меркаваць, што выбар Століна ў якасці пляцоўкі для правядзення фес-

тывалю быў абумоўлены вопытам у правядзенні падобных мера-

прыемстваў, які меўся ў горада: яшчэ з 1981 г. на яго ўскраіне, у парку 

Манькавічы, праводзіўся г.зв. «Палескі кірмаш», на які з’язджаліся ся-

ляне з Беларусі і Ўкраіны [5]. Ёсць меркаванне, што ідэя правядзення 

свята была распрацавана І. Пашкевічам (ўражэнцам вёскі Беражное 

Столінскага раёна, які з’яўляўся дырэктарам прадстаўніцтва 

тэлерадыёкампаніі «Мір», а ў далейшым – намеснікам Адміністрацыі 

Прэзідэнта і, пасля, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў), а таксама 

кіраўніком ансамбля «Сябры» А. Ярмоленкам і рэжысёрам А. Вавілавым 

[5; 6]. Пры гэтым першыя «Дажынкі» былі праведзены на сродкі, выдат-

каваныя Столінскім райвыканкамам [7].  

Па ўсёй верагоднасці, дзякуючы паспяховасці мерапрыемства яго ідэя 

ўладам спадабалася, і правядзенне свята стала пастаянным, падмацоў-

ваючыся заканадаўчым афармленнем. Ужо ў наступным годзе Саветам 

Міністраў прымаецца пастанова №868 ад 11 ліпеня 1997 г. «Пра дадат-

ковыя меры па забеспячэнні ўборкі ўраджаю зернавых, зернабабовых і 

іншых сельскагаспадарчых культур у 1997 годзе», у якой у 19-м пункце 

(з 20-ці) было адзначана: «Прызнаць мэтазгодным правесці рэспублі-

канскі фестываль-кірмаш працаўнікоў сяла "Дажынкі-97" на базе аднаго 

з раёнаў Гродзенскай вобласці» [8, с. 86]. Як цяпер вядома, гэтым раё-

нам стаў Мастоўскі  [3, с. 148]. Важна адзначыць, што менавіта ў гэтай 

прапанове ўпершыню даецца назва будучаму штогадоваму фестывалю.  

У той жа год не было мінавана пытанне фінансавання фестывалю. Так, 

наступнай была прынята пастанова Саўміна №1017 ад 4 жніўня 1997 г., 

адпаведна якой «Дажынкі-97» павінны былі фінансавацца «са сродкаў 

рэспубліканскага пазабюджэтнага фонду падтрымкі вытворцаў сельска-

гаспадарчай прадукцыі і харчавання» [9, с. 40]. Апроч гэтага, у шостым 

пункце пастановы гаварылася аб мэтазгоднасці ажыццявіць узнагарод-

жанне пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю – 

пад гэта выдзялялася 4,6 млрд. рублёў [9, с. 41]. Аднак выдзеленых 

сродкаў аказалася недастсткова, таму што Жыгулі найлепшаму камбай-

нёру ад Мінскага раёна Мінгарвыканкам купляў самастойна за кошт 

сродкаў з пазабюджэтнага фонду гарсавета – гэты прэцэдэнт паказвае, 

што нягледзячы на правядзенне «Дажынак» у Гродзенскай вобласці, 

Мінгарвыканкам прыняў удзел у яго фінансаванні [10; 3, с. 149].  
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На працягу першага этапа правядзення «Дажынак» розныя міністэрствы 

і ведамствы вылучалі сродкі на профільныя аб’екты ў «дажыначных 

сталіцах». Так, паводле пастановы Саўміна ад 13 ліпеня 1999 г. 

Міністэрству спорту і турызму было прапанавана пры падрыхтоўцы «Да-

жынак-99» пабудаваць на стадыёне ў Шклове бегавую дарожку, а паводле 

пастановы Саўміна ад 14 сакавіка 2003 г. Брэсцкаму аблвыканкаму 

прадпісвалася ажыццявіць рамонт вуліц у Пружанах у сувязі з 

падрыхтоўкай да «Дажынак-2003» [11, с. 80; 12, с. 23]. На падставе гэтых 

пастаноў можна зрабіць выснову, што ў першыя гады «Дажынкі» не мелі 

ўласнага бюджэту, а сродкі выдзяляліся для кожнага асобнага аб’екта [3, c. 

151].  

У 2006 г., калі «Дажынкі» праходзілі ў Бабруйску, Магілёўскі абласны 

Савет дэпутатаў пастанавіў вызваліць ад выплаты падаткаў з продажу і ад 

падаткаў на паслугі гандлёвыя арганізацыі, якія збіраліся працаваць у рам-

ках фестывалю, а таксама не спаганяць з іх гандлёвы збор [13]. Гэтае ра-

шэнне можа сведчыць пра жаданне прыцягнуць большую колькасць 

удзельнікаў на фестываль, павялічыць маштаб мерапрыемства. У наступ-

ным падобныя палёгкі сталі ўводзіцца рэгулярна [3, с. 151]. Можна ска-

заць, што з гэтага ж году «Дажынкі» сталі самастойным праектам, які ўжо 

даволі добра забяспечваўся фінансавымі і іміджавымі рэсурсамі [3, с. 152]. 

Затым, у 2007 г. Савет Міністраў зацвердзіў «Палажэнне пра парадак 

падрыхтоўкі і правядзення рэспубліканскага фестывалю-кірмашу 

працаўнікоў сяла "Дажынкі"» [14]. У гэтым дакуменце былі прапісаныя 

мэты свята: папулярызацыя найлепшых традыцый і дасягненняў 

працаўнікоў сяла; падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў 

рэспубліканскіх спаборніцтваў па вытворчасці сельскагаспадарчай 

прадукцыі і развіцці сацыяльна-культурнай сферы сяла; арганізацыя куль-

турнага адпачынку і эстэтычнага выхавання працаўнікоў сяла [14]. Можна 

казаць, што прыняцце гэтага дакумента стала своеасаблівай вяхой у права-

вым афармленні статуса «Дажынак» [3, с. 152]. У параўнанні з пастановай 

ад 11 ліпеня 1997 г. тут па-іншаму былі расстаўлены акцэнты: тады пра-

вядзенне «Дажынак» было другасным, яны выконвалі ролю забеспячэння 

правядзення ўборачнай кампаніі, а ў 2007 г. яны паўстаюць самастойным 

праектам са сваімі мэтамі, але па-ранейшаму з’яўляюцца кульмінацыяй 

уборачнай кампаніі [3, с. 152].  

Прааналізаваўшы вышэйразгледзеныя пастановы можна зрабіць высно-

ву, што першапачаткова «Дажынкі» праводзіліся ў якасці сімвалічнай 

кульмінацыі спаборніцтва хлебаробаў, і разумеліся як сродак павышэння 

эфектыўнасці сельскагаспадарчых прац. Акрамя гэтага, прысутнасць на 

фестывалях Прэзідэнта надавала ім палітычную і ідэалагічную афарбоўку, 

забяспечвала іх «іміджавы» капітал, што выводзіла іх за рамкі толькі сель-
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скагаспадарчага і эканамічнага кантэксту, але – дазваляла прыцягнуць рэ-

сурсы для фінансавання пераўтварэнняў беларускіх райцэнтраў пры 

падрыхтоўцы свята [3, с. 150]. Паспяховае правядзенне фестывалю цягам 

дзесяці год паслужыла штуршком для вылучэння «Дажынак» у самастой-

ны праект (згодна з Палажэннем 2007 г.), што можна лічыць пачаткам 

другога этапу ў правядзенні фестывалю.  
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