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УДК 338.483.12:398:7.091.4:745(=161.3) 

В. А. Пранабіс43 
Установа адукацыі «Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны», Гомель 

ФЕСТЫВАЛІ ТРАДЫЦЫЙНЫХ БЕЛАРУСКІХ РАМЁСТВАЎ ЯК АБ’ЕКТЫ ТУРЫЗМУ 

Уводзіны. У цяперашні час асаблівую папулярнасць набывае этнатурызм. Этнаграфічны турызм — адзін  
з відаў пазнавальнага турызму, які прадугледжвае наведванне аб’ектаў матэрыяльна-духоўнай культуры народа, 
народных святаў і абрадаў, фестываляў і спаборніцтваў, пагружэнне ў фальклорныя традыцыі. Яго дынамічнае 
развіццё абумоўлена пошукамі нацыянальнай самабытнасці, захаваннем нацыянальнай культуры, якая адчувае ўсё 
большае ўздеянне масавых стандартаў. Фальклорна-этнаграфічны турызм засноўваецца на цікавасці народа да сваёй 
гісторыі і этнічнай культуры: старажытных рамёстваў і промыслаў, народных традыцый і абрадаў, ладу жыцця. 
Аднымі з самых значных аб’ектаў гэтага віду турызму ў нашай краіне выступаюць фестывалі традыцыйнай бела-
рускай культуры і рамёстваў.  

Мэтай даследавання стала вывучэнне фестываляў традыцыйных беларускіх рамёстваў у якасці аб’ектаў 
этнатурызму. Менавіта гэтыя аб’екты былі абраны для даследавання, паколькі ў найбольш поўнай ступені ўклю-
чаюць у рамках сваіх праграм традыцыі беларускай культуры і маюць вялікі этнатурыстычны патэнцыял. 

Розныя аспекты этнатурызму на беларускіх матэрыялах пакуль дастаткова не распрацаваны. Большая частка 
інфармацыі аб фестывалях-конкурсах традыцыйных рамёстваў знаходзіцца ў энцыклапедычных выданнях 
турыстычнай і этнакультурнай тэматыкі. Асноўнымі крыніцамі для вывучэння тэмы выступілі матэрыялы навуковых 
прац па этнаграфіі, перыядычны друк, інтэрнэт-рэсурсы, фотафакты, успаміны ўдзельнікаў. Разам з тым 
першапачатковыя дадзеныя дазваляюць характарызаваць элементы этнаграфічнай спадчыны ў асобных фестывальных 
праграмах Беларусі і паказваць магчымасць іх выкарыстання ў якасці аб’екту этнаграфічнага эвэнт-турызму. 

Асноўная частка. Традыцыйныя беларускія рамёствы ўжо доўгі час з’яўляюцца аб’ектам увагі шматлікіх 
навукоўцаў і аматараў традыцыйнай культуры. Таму менавіта фэсты, галоўнай тэматыкай якіх выступаюць 
беларускія рамёствы, становяцца аднымі з самых галоўных этнатурыстычных падзей Беларусі [1]. 

Значнай падзеяй такога характару з’яўляецца фестываль-кірмаш рамёстваў «Вясенні букет», які праходзіць  
у Лошыцкім парку Мінска. У 2015 г. мерапрыемства праводзілася ў пяты раз і сабрала сотні майстроў з усёй 
Беларусі, дэманструючы мінчанам і гасцям сталіцы багацце і разнастайнасць беларускай народнай творчасці, яе 
рэгіянальныя асаблівасці. 

Кожны год удзельнічаць у свяце выказваюць жаданне амаль 400 чал., якія прадстаўляюць практычна ўсе 
віды традыцыйных рамёстваў — разьбу па дрэве, ганчарства, ткацтва, вышыўку, саломапляценне, бісерапляценне, 
роспіс, мастацкую апрацоўку скуры, бяросты, ювелірнае майстэрства, лозапляценне і інш. Мастацкія вырабы 
рамеснікаў аформлены ў выглядзе мастацка-этнаграфічных падворкаў, дзе таксама праходзяць конкурсы і майстар-
класы [2, c. 144].  

Дзякуючы ахопу амаль усіх відаў традыцыйных рамёстваў Беларусі, разгледжанае свята прадстаўляе вялікую 
этнакультурную значнасць. Але турыстычны патэнцыял фестывалю-кірмашу рамёстваў «Вясенні букет» пакуль 
раскрыты не ў дасканалай ступені. 

Значнай этнатурыстычнай падзеяй Беларусі можна лічыць фестываль промыслаў і рамёстваў «Дрибинские 
торжки». На працягу трох год п. Дрыбін Магілёўскай вобл. прымае гэты рэгіянальны фэст, што паклаў у сваю аснову 
адраджэнне ярмарачных традыцый Беларусі. Гасцей тут забаўляюць канцэртнай праграмай і тэатралізаванымі 
дзеяннямі пры ўдзеле беларускіх фальклорных калектываў. Арганізатары прадстаўляюць на ўвагу публікі розныя 
віды традыцыйных рамёстваў: саломапляценне, лозапляценне, вышыўка і, зразумела, вядомае дрыбінскае шапавальства. 
На фестывалі выстаўлены вырабы майстроў-шапавалаў з усяго раёна. Ладзяцца майстар-класы і гандлёвыя рады.  

Шапавальства ў Дрыбінскім р-не ўжо колькі год з’яўляецца візітнай карткай краю. У выніку плённай працы 
супрацоўнікаў Дрыбінскага гісторыка-краязнаўчага музея рамяство шапавальства ў 2009 г. уключана ў Дзяржаўны 
спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей  Рэспублікі Беларусь, у апошнія гады прэтэндуе і на 
ўключэнне ў спіс сусветных нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей ЮНЕСКА. Аднаўленне гэтага 
віду майстэрства садзейнічала не толькі працэсу захавання этнаграфічнай спадчыны, але і актывізацыі этнаграфіч-
нага турызму.  

Яшчэ адным патэнцыяльным аб’ектам этнатурызму выступае свята-конкурс майстроў лозапляцення 
«Лазовыя карункі», якое праводзіцца на Міншчыне з 1999 г. Галоўная мэта свята-конкурсу — прапаганда і папу-
лярызацыя аднаго з самых старажытных промыслаў Беларусі сярод моладзі. 

Фэст майстроў лозапляцення рэгулярна праводзіцца ў Вілейскім р-не, заўсёды збірае шмат удзельнікаў (не 
менш 80 майстроў, з іх каля 30 дзяцей) з усіх раёнаў Міншчыны. Цэнтральнае месца на свяце займае сам конкурс 
майстроў лозапляцення. Падчас яго правядзення вырабляюць разнастайныя рэчы: кошыкі, хлебніцы, латкі, насцен-
ныя разеткі-пано, падстаўкі пад посуд, а таксама вырабы з каранёў дрэва, лубу, лыка, чароту, лучыны, дранкі, 
габлюшкі і інш. Усё гэта працягваецца больш за тры гадзіны. Акрамя конкурсу, удзельнікі і госці свята могуць па-
знаёміцца з традыцыйнымі і сучаснымі прыкладамі дэкаратыўнага мастацтва на абласной выставе майстроў, а так-
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сама паўдзельнічаць у майстар-класах. Магчыма пабачыць выступленні фальклорных ансамбляў Беларусі з тан-
цавальнай і песеннай праграмамі.  

Свята-конкурс майстроў лозапляцення «Лазовыя карункі» з’яўляецца адным з лепшых рамесных фэстаў на 
тэрыторыі Беларусі. Аднак з-за невялікай увагі прэсы і няўдалай рэкламнай палітыкі свята-конкурс пакуль мала 
ўведзена ў этнатурыстычнае выкарыстанне. 

Ткацтва займала асаблівае месца ў традыцыйнай беларускай культуры. Таму нельга не разгледзець 
фестывалі, прысвечаныя менавіта гэтаму традыцыйна беларускаму занятку. Самым вядомым з такіх з’яўляецца 
свята-конкурс ткацкіх майстроў «Матчыны кросны». 

Гісторыя фэсту пачалася ў 2000 г. Праводзіцца мерапрыемства раз у тры гады на Старадарожчыне, якая здаўна 
славіцца сваімі традыцыямі гэтага майстэрства. Асноўнай сваёй мэтай конкурс абазначыў аднаўленне і развіццё 
традыцый беларускага народнага ткацтва.  

Праграма свята складаецца з дзвюх частак, першая з якіх — урачыста-забаўляльная. Яна пачынаецца ўрачы-
стым шэсцем майстроў. Потым адбываецца канцэртная праграма з удзелам фальклорных ансамбляў раёну, якой 
горад вітае ўдзельнікаў конкурсу. У гэты час працуюць гандлёвыя рады, выставы ткацкіх вырабаў і прыкладаў дэк-
аратыўна-прыкладнога мастацтва беларусаў. Другая частка — гэта непасрэдна сам конкурс. У ім прымаюць удзел 
лепшыя майстры Слуцкага, Капыльскага, Вілейскага, Валожынскага, Любанскага, Салігорскага, Старадарожскага  
і іншых р-наў, якія славяцца на ўсю рэспубліку сваім добрым захаваннем ткацкіх традыцый. Конкурс на хуткасць  
і якасць вырабаў майстроў доўжыцца тры гадзіны. За гэты час яны павінны паказаць якасць выканання, 
тэхналагічны і мастацкі ўзроўні, адпаведнасць беларускім традыцыям. Завяршаецца фэст канцэртнай праграмай  
і ўручэннем узнагарод пераможцам.  

Свята-конкурс майстроў ткацтва «Матчыны кросны» добра захоўвае традыцыі беларускай культуры і з’яў-
ляецца вельмі перспектыўным аб’ектам этнатурызму, аб чым ужо сёння сведчыць значная колькасць яго ўдзель-
нікаў і наведвальнікаў, а таксама ўвага сродкаў масавай інфармацыі. 

Традыцыям ганчарства на Беларусі цалкам прысвечана свята-конкурс «Гліняны звон», яно праводзіцца на 
базе Івянецкага музея традыцыйнай культуры Валожынскага р-на з 1996 г.  

Галоўнай падзеяй фэсту выступае ўласна конкурс. Тут спаборніцтва на якасць і хуткасць вырабу доўжыцца 
некалькі гадзін, за працэсам маюць магчымасць назіраць шматлікія наведвальнікі. Творчыя і тэхналагічныя 
магчымасці майстроў не абмяжоўваюцца, але пры падвядзенні вынікаў конкурсаў журы ўлічвае беражлівыя 
адносіны да традыцый, пачуццё меры, мастацкі ўзровень выканання. Згодна з канкрэтнымі намінацыямі, удзельнікі 
вырабляюць традыцыйны посуд, калекцыі дробнай пластыкі, музычныя інструменты (акарыны, званочкі і інш.). 
Цікавасць шматлікіх гасцей свята выклікае таксама святочная праграма мерапрыемства, якая традыцыйна 
складаецца з выстаў-продажаў прыкладаў дэкаратыўнага мастацтва беларусаў. Праводзяцца ганчарныя майстар-
класы. Ладзіцца канцэртная праграма этнаграфічнага характару. 

Нягледзячы на даўнія традыцыі правядзення, ганчарны фэст у Івянцы пакуль не ў поўнай меры ўведзены  
ў этнатурыстычнае выкарыстанне, але з’яўляецца вельмі перспектыўным аб’ектам дзеля гэтай мэты. 

Мастацкая апрацоўка дрэва, у тым ліку разьба па дрэве, заўсёды была ўласціва беларусам. Таму знакавай 
з’явай у справе адраджэння традыцыйнай культуры выступае рэспубліканскае свята-конкурс дрэваапрацоўкі 
«Дрэва жыцця», што праходзіць на Міншчыне. 

Па традыцыі мерапрыемства заўсёды адбываецца на сядзібе музея старадаўніх рамёстваў і тэхналогій 
«Дудуткі». Тут збіраюцца некалькі дзесяткаў майстроў з усёй Беларусі, якія працуюць у галіне розных відаў 
мастацкай апрацоўкі дрэва. Усе ўдзельнікі конкурса атрымліваюць граматы, а пераможцы яшчэ і грашовую прэмію. 
Віншуюць удзельнікаў і гасцей свята, адбываецца канцэртная праграма. У час правядзення конкурсу госці маюць 
магчымасць пазнаёміцца з музеем «Дудуткі». 

Рэспубліканскае свята-конкурс дрэваапрацоўкі «Дрэва жыцця» з’яўляецца не адзіным фэстам, прысвечаным 
гэтаму віду народнага мастацтва. Аднак разгледжанае вышэй мерапрыемства, безумоўна, выступае як адно з самых 
перспектыўных у плане развіцця на яго базе этнаграфічнага турызму, дзякуючы месцу свайго правядзення і боль-
шай увазе да яго з боку прэсы. 

Заключэнне. У Рэспубліцы Беларусь склаліся спрыяльныя ўмовы для развіцця этнаграфічнага эвэнт-турызму. 
Разгледжаныя фестывалі нацыянальных рамёстваў штогадова праходзяць па ўсёй краіне, збіраючы дзесяткі тысяч навед-
вальнікаў. Пры гэтым яны выконваюць не толькі рэкрэацыйную функцыю і функцыю арганізацыі вольнага часу, але і садзей-
нічаюць захаванню і трансляцыі традыцыйных формаў культуры Беларусі. Лакальныя этнаграфічныя святы спрыяюць 
сацыяльнаму развіццю рэгіёнаў, уносяць значны ўклад у бюджэт краіны, станоўча ўздзейнічаюць на фарміраванне 
вобраза Беларусі за мяжой. Яны моцна ўплываюць на паляпшэнне развіцця турызму і культуры ў дзяржаве. 
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