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Станауленне
прафесійнай

музыннаи адукацьн
у Беларусі

( 1 9 1 7 - 1 9 4 1  гг.)
Станауленне сучаснай сістзмьі прафе

сійнай музычнай адукацьіі у Беларусі ад- 
бывалася ва умовах палітьічнай і сацыяль- 
на-зканамічнай трансфармацьіі беларускага 
грамадства. Краіна заставалася арзнай 
сусветнай і грамадзянскай войнау, палітьіч- 
нага супрацьстаяння, замежнай інтзрвенцьіі. 
Многія мясцовыя музыканты, якія з’яулялі- 
ся носьбітамі назапашаных у папярзднія 
дзесяцігоддзі традыцый музычнага выха- 
вання і навучання, загінулі ці знаходзіліся у 
зміграцьіі. Значна змяніліся сацыяльны 
склад навучзнцау музычных устаноу, кола іх 
музычных інтарзсау і патрзбнасцей. Цяж- 
кае зканамічнае становішча у краіне такса- 
ма не спрыяла хуткаму развіццю музычнай 
культуры, у тым ліку і прафесійнай музыч
най адукацьіі. У такіх умовах музычныя на- 
вучальныя установы Беларусі прайшлі ня- 
гіростьі шлях да стварзння стройнай сістз- 
мы падрьіхтоукі прафесійньїх музыкантау.

Прыватныя музычныя навучальныя уста
новы прыфрантавога Мінска восенню 1917 
года не працавалі у сувязі з ваенньїмі дзе- 
яннямі і рзвалюцьійньїмі падзеямі. У лю
тым 1918 года горад быу акупіраваньї вой- 
скамі кайзераускай Германіі. Менавіта у 
гзты час у Мінску бьілі прыняты меры па 
стварзнні новай прафесійнай музычнай 
навучальнай установы. Па ініцьіятьіве 
М.А.Вярата 22 красавіка 1918 года адкры- 
лася Вышэйшая музычная школа (паводле 
некаторых звестак, прыватная). 1 чэрвеняу

адпаведнасці з распараджзннем Народна- 
га сакратарыята Беларускай Народнай Рзс- 
публікі яна была ператворана у Беларус- 
кую дзяржауную кансерваторыю. Дырзкта- 
рам быу прызначаны гірафесар Варшау- 
скай кансєрваторьіі Г.С.Жураулёу, заняткі 
вялі прафесар І.З.Свідовіч, вьікладчьікі Ус- 
цюжанінау, М.З.Маушовіч, М.Р.Шапіра, 
В.А.Андога. У навучальным працзсе акцзнт 
рабіуся на вакальна-харавое навучанне: быу 
створаны аддзел па вьівучзнні беларускай 
народнай песні, гісторьіі беларускай куль
туры і беларускай харавой капзльї'.

Пасля вызвалення Мінска у снежні 1918 
года войскамі Чырвонай Арміі ад нямецкіх 
войскау і усталявання Савецкай улады Нар- 
камат асветы БССР і Белнацкам у Маскве 
распрацавалі праграму развіцця культурна- 
га жыцця у Савецкай Беларусі. Акрамя ства
рзння Беларускага савецкага тзатра, пера- 
соуных труп, тзатральных гурткоу-студый, 19 
хароу і 32 аркестрау (у тым ліку 4 сімфаніч- 
ных і 28 народных) планавалася адкрыць кан
серваторыю і шэраг музычных школ у роз
ных гарадах рзспублікі. Кансерваторыя у 
Мінску у 1919 годзе, як і раней, называлася 
Беларускай дзяржаунай, хоць, па сутнасці, 
была ператворана у народную кансервато
рыю накшталт Віцебскай. Важнейшьімі 
напрамкамі работы народнай кансерваторьіі, 
акрамя музычнага навучання, бьілі культур- 
на-асветніцкая дзейнасць, арганізацьія вы
ступления мастацкіх калектывау, правядзен-
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не канцэртна-лекцыйнай работы ся- 
род шьірокіх мас. Дырэктарам народ- 
най кансерваторьіі быу прызначаны 
кампазітар Т.Шнітман.

Дцнак Савецкая улада пратрыма- 
лася у Мінску толькі да жніуня 1919 
года, калі сталіца Савецкай Беларусі 
была захоплена войскамі Польшчы. 
Польскія улады праводзілі у Беларусі 
палітьїку паланізацьіі: закрьівалі бе- 
ларускія школы і установы культуры, 
арьіштоувалі дзеячау бела- 
рускага нацыянальнага руху 
і настаунікау беларускіх школ.
У такіх умовах народная кан- 
серваторыя да восені 1920 
года не працавала.

Пасля заканчэння аку- 
пацьіі у ліпені 1920 года у 
музычнай адукацьіі бела- 
рускай сталіцьі пачаліся ак- 
тыуныя пераутварзнні. У га- 
зеце “Звезда” ад 8 верас- 
ня 1920 года з ’явілася 
інфармацьія, што “з 15 ве- 
расня у г. Мінску адкрыва- 
ецца музычным пададдзе- 
лам Наркамасветы Дзяр- 
жауная Кансерваторыя Бе
ларусі” . (Зразумела, размо- 
ва ішла пра аднауленне 
дзейнасці закрытай 
польскімі уладамі кансерва- 
торьіі.) У кансерваторыю, 
якая знаходзілася на вул. Койданау- 
скай, 22, бьілі залічаньї 150 чалавек. 
Аднак праз некаторы час у газеце 
“Звезда” ад 21 снежня 1920 года 
з’явілася паведамленне, што аддзел 
мастацтвау Наркамата асветы “ад- 
ракаецца ад кансерваторьіі, рэарга- 
нізуючьі яе у школы Н І ступені, з 
агульнаадукацыйным курсам, на які 
маюць права паступіць усе без аб- 
межавання узросту... Указаныя шко
лы узначальваюцца Дзяржауным 
Музычным Універсітзтам, які уключае 
у сябе усе галіньї музычнага мастац
тва і творчасці па-факультэтна”. На- 
вучанне у школе павінна было уклю- 
чаць слуханне музьікі і жывыя гутаркі, 
распаусюджванне музычных ведау 
шляхам чытання лекцый і арганіза- 
цьіі канцэртау у мэтах далучэння да 
музычнага мастацтва шьірокіх мас і 
уздыму іх мастацкай свядомасці.

Неабходнасць стварзння у 
Мінску музьічна-асветніцкай аргані- 
зацьіі (народнай кансерваторьіі) не 
вьіклікала сумнення. У той жа час

гораду і усёй краіне неабходна была 
установа прафесійнай музычнай аду- 
кацьіі па падрыхтоуцы музыкантау- 
выканауцау, педагогау, музыказнау- 
цау. На жаль, план стварзння сеткі 
музычных навучальных устаноу, у тым 
ліку і кансерваторьіі, які быу распра- 
цаваны у 1919 годзе, быу забыты. У 
1921 годзе кансерваторыя была рэ- 
арганізавана у дзяржауную музыч- 
ную школу (музычныя школы) І і II

Мінскае дзяржаунае музычнае 
вучьтішча імя М.І.Глінкі, якоє у кастрьічніку 2004 г. 
адсвяткавала 80-гадовы юбілей

ступеняу з 4- і 3-гадовым тзрмінам 
навучання. Быу праведзены асобны 
набор моладзі у класы фартзпіяна 
(вьікладчьікі Г.Бах, Р.Маушовіч, Я.ЦІр 
і інш.), спевау (В.Абрамовіч, Н.Кара- 
фа-Корбут), скрьіпкі (Ю.Жухавіцкі), 
тзорьіі музьікі і сальфеджыо 
(Т.Шнітман). Дырэктарам школы II 
ступені стау Т.Шнітман, віяланчзліст 
Б.Фідлон -  у школе І ступені. Школа 
складался з малодшага, сярэдняга і 
старэйшага курсау. К сярздзіне 1923 
года тут быу адкрыты клас духавых 
Інструментау. Ва умовах нэпа наву- 
чанне для большасці навучэнцау 
было платнае. Толькі 25% з іх вучы- 
лася бясплатна за кошт Савета 
прафсаюзау Беларусі.

Афіцьійнага дзялення навучэн
цау на дзве катзгорьіі (адпаведна І 
і II ступені) не было. У школе вучьілі- 
ся і дзеці, і дарослыя. Яны мелі самы 
розны узровень музычных ведау і 
навыкау. Канцэрты навучэнцау кары- 
сталіся поспехам у гарадской публікі. 
Г эта сведчыла пра тое, што школа

была лепшай прафесійнай музычнай 
навучальнай установай у краіне.

У беларускіх афіцьійньїх докумен
тах, газетных публікацьіях і тым болыи 
у гарадскім асяродцзі у 1920-1924 
гадах існавала пэуная бльїтаніна з 
назвамі музычных навучальных уста- 
ноу. Так, у газеце “Звезда” ад 22 
жніуня 1923 года у артыкуле пра му- 
зычную школу у Мінску яе называюць 
Дзяржаунай кансерваторыяй. У 

“Звезде” ад 5 чэрвеня 
1924 года школа называ- 
ецца музычным тзхніку- 
мам, але у гэтай жа газе
це ад 10 чэрвеня 1924 
года яна разглядаецца 
як пачатковая ступень му
зычнай адукацьіі. У нума- 
ры ад 14 чэрвеня 1924 
года гаворка ідзе пра не
абходнасць ператварыць 
музычную школу у тзхні- 
кум для падрьіхтоукі пра- 
фесійньїх музыкангау, збо
ру і апрацоукі беларускіх 
народных песень, пра яго 
адкрыццё з восені 1924 
года. У жніуні 1924 года 
“Звезда” піша пра неаб
ходнасць “рзарганізацьй 
тзхнікума у беларускую 
кансерваторыю, якая і па
вінна стаць цзнтрам му

зычнай адукацьіі у БССР”. Адным 
словам, ішлі пошукі шляхоу вызначэн- 
ня профілю дзейнасці навучальных 
устаноу, размежавання задач спецы- 
яльнай адукацьіі і музычнай асветы, 
стварзння цэласнай сістзмьі музыч
най адукацьіі, якая забяспечыла б 
сістзматьізацьію навучання. У асно- 
ву стварзння сістзмьі навучальных 
устаноу прапаноувалася пакласці 
узроставы прынцып, узровень раз- 
віцця музычных здольнасцей і пра- 
фесійную накіраванасць навучэнцау, 
кваліфікацьію настаунікау.

Беларускі дзяржауны музычны 
тзхнікум у Мінску быу адкрыты у 
кастрьічніку 1924 года (з 1937 года—  
музычнае вучьтішча, у 1957 годзе 
яму прысвоена імя М.І.Глінкі). Ся- 
род першых 144 навучэнцау бьілі і 
тыя, хто паступау у мінскую кансер
ваторыю, вучыуся у мінскай музыч
най школе і у рэшце рэшт апынуу- 
ся у музычным тзхнікуме.

Тзхнікум узначаліу скрыпач і ды- 
рыжор А.Бяссмертны. Сярод вы-
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кладчыкау бьілі вьіпускнікі Пецяр- 
бургскай і Маскоускай кансервато- 
рый В.Сямашка, Г.Пятроу, Я.Проха- 
рау, Ю.Дрзйзін, вьікладчьікі мінскай 
музычнай школы, а таксама запро- 
шаныя з іншьіх гарадоу Беларусі, 
Расіі, Украіньї музыканты -  В.Селях, 
Л.Беланоуская, О.Несцярзнка, ЕТа- 
лонкіна, Е. і С.Жыу, В.Цвяткоу і інш. 
Дзейнічалі класы фартзпіяна, скрьіпкі, 
віяланчзлі, кампазіцьіі.

У гзты перыядтрэба было удас- 
канальваць вучэбныя планы тзхні- 
кума для розных спецыяльнасцей, 
адкрываць новыя, забяспечваць пе- 
раемнасць у вучэбных планах му- 
зычных школ і тзхнікума, запрашаць 
кваліфікаваньїх выкладчыкау. Гэтыя 
і іншьія праблемы сталі прадметам 
абмеркавання у рзспубліканскім 
друку, на шзрагу нарад і семінарау2.

Нарада аб стане і шляхах да- 
лейшага развіцця музычнай адука- 
цьіі, праведзеная Наркаматам асве- 
ты БССР у снежні 1925 года, кан- 
статавала неабходнасць падрых- 
тоукі у тзхнікуме не толькі музыкан- 
тау-выканауцау, але і выкладчыкау 
музьікі для агульнаадукацыйных 
школ, кіраунікоу народных харавых 
калектывау. Таксама было прынята 
рашзнне, якое прадвызначыла на- 
ступны важны крок у пошуку апты- 
мапьнай мадзлі прафесійнай му
зычнай адукацьіі у краіне. Размова 
ішла пра стварэнне сеткі прафе- 
сійньїх музычных навучальных уста- 
ноу трох ступеней з узгодненьїмі 
паміж сабой праграмамі навучан- 
ня: I ступень —  вышзйшая (кансер- 
ваторыя у Мінску), II —  сярэдняя 
спецыяльная (музычныя тзхнікумьі 
у Віцебску, Гомелі, Маплёве, Бабруй- 
ску), III —  пачатковая (дзіцячьія му
зычныя школы з дзяржауным 
фінансаваннем у кожнай акрузе 
краіньї). Музычныя школы павінньї 
бьілі забяспечыць навучанне дзя- 
цей з развітьімі музьічньїмі здоль- 
насцямі і з перспектывай атрыман- 
ня прафесіі музыканта. Было пры
нята рашзнне пра адкрыццё пры 
мінскім тзхнікуме падрыхтоучай му
зычнай школы для 200 навучэнцау, 
яму перадавауся новы будынак з 
канцэртнай залай на 350 месцау.

Усеагульнае музычнае выхаван- 
не дзяцей здзяйснялася у агульна
адукацыйных школах (урокі музьікі 
праходзілі два разы у тыдзень на пра

ця р/ усяго тзрміну навучання). Зада
чу музычнага выхавання дарослых у 
сярздзіне 1920-х гадоу з поспехам вы- 
рашалі музычныя студьіі і калектывы 
мастацкай самадзейнасці, якія ства- 
раліся пры кожнай клубнай установе3.

На працягу першага года наву
чання у мінскім тзхнікуме пачалі пра- 
цаваць аркестравае аддзяленне з 
аркестравым класам пад кірауніцт- 
вам віцебскага скрыпача А.Бяссмер- 
тнага, харавы клас пад кірауніцтвам 
полацкага хормайстра М.Мацісона, 
клас харзаграфіі пад кірауніцтвам 
ленінградскай балерыны Собале- 
вай. На вакальным адцзяленні рас- 
пачалася оперная падрыхтоука са- 
лістау пад кірауніцтвам кіеускага пра- 
фесара В.Цвяткова.

У 1925/26 навучальным годзе 
бьші распрацаваны планы кампазі- 
тарскага і інструкгарска-педагагіч- 
нага аддзяленняу, пачау свае выступ- 
ленні сімфанічньї аркестр навучэн
цау пад кірауніцтвам А.Бяссмертна- 
га, у оперным класе В.Цвяткова была 
падрыхтавана опера “Русалка” на 
беларускай мове, на радыё рэгуляр- 
на вьіходзілі музычныя перадачы з 
удзелам выкладчыкау і навучэнцау, 
у перыядычных выданнях друкава- 
ліся крытычныя артыкулы пра бела- 
рускую музыку і музычную адука- 
цыю. На інструктарска-педагагіч- 
ным аддзяленні пад кірауніцтвам 
Ю.Дрзйзіна пачалася падрыхтоука 
будучых кіраунікоу самадзейных ха
равых і інструментапьньїх гурткоу і 
калектывау для клубау і агульнааду
кацыйных школ. У аснову іх падрых- 
тоукі было пакладзена засваенне 
арганізацьійна-педагагічньїх навы- 
кау кіравання мастацка-творчым 
працэсам, выхаванне высокай ма- 
ральнасці і палітьічнай граматнасці.

Вопыт распрацоукі вучэбных пла- 
нау у Мінскім музычным тзхнікуме быу 
карысны для усіх навучальных уста- 
ноу краіньї. Таму на канферэнцыях і 
нарадах ставілася пытанне аб рас- 
працоуцы адзінага вучзбнага плана 
для усіх прафесійньїх музычных наву
чальных устаноу, аб арганізацьіі пры 
навучальных установах агульнаадука
цыйных класау з профільньїм выкла- 
даннем предмета^4.

У 1926 годзе музычная школа 
І і II ступеняу была рзарганізавана 
у Цзнтральную музычную школу 
(дзіцячую школу-сямігодку сучас-

нага тыпу) з мэтай падрыхтоук1 
навучэнцау для паступлення у тэх- 
н!кум5. С тварэнне тэхш кума \ 

дз1цячай школы-сям1годк1 свед- 
чыць пра тое, што быу знойдзены 
аптымальны варыянт стварэння 
астэм ы  прафес1йнай музычнай 
адукацьп, у аснову якой был! пак- 
ладзены узроставы прынцып I пра- 
фес1йная арыентацыя навучэнцау.

У мэтах пашырэння падрых- 
тоук1 юраун1коу самадзейных клуб
ных \ школьных хароу ! аркестрау у 
1927/28 навучальным годзе пры тэх- 
н1куме адкрыл1ся вячэрн1я народныя 
курсы, на яюх Дз.Захар аргаызавау 
аркестр народных !нструментау. 
Набор на кароткачасовыя курсы для 
удзельн!кау мастацкай самадзей- 
насц1 потым праводз1уся регуляр
на. У гэтым жа годзе стам! вык
ладчыкау I навучэнцау на сцэне Бела- 
рускага дзяржаунага тэатра (БДТ-1) 
была пастаулена опера “Фауст” .

У 1928 годзе у тэхыкуме адбыу- 
ся першы выпуск. На жаль, вы- 
пускн!к1 аказап1ся не запатрабава- 
ным1 на рынку працы М1нска, I мно- 
пя з \ х  папоунт1 шэрап беспрацоу- 
ных. Колькасны рост прафес1йных 
музыкантау у горадзе выкл1кау не- 
задавальненне прафсаюза працау- 
н1коу мастацтва (БелРабИс —  “бе
лорусские работники искусства” ), 
як! аб'ядноувау артыстау тэатраль- 
нага, эстрадна-цыркавога I музыч
нага мастацтвау \ дапамагау 1м 
знайсц1 працу, у тым л!ку \ часовую. 
Распачалася барацьба, якая супра- 
ваджалася выступлениям! у друку 
у адрас юраунщтва ! выкладчыкау 
тэхн!кума з абвЫавачванням! у не- 
прафес1янап!зме \ аутарытарызме, 
антысаветызме \ антысем1тызме, 
безгаспадарчасц1! адсутнасц! ме- 
тадычнага забеспячэння навучаль- 
нага працэсу. Прапаноувалася пе- 
ратварыць тэхн1кум у навучальную 
установу па падрыхтоуцы тольк1 
!нструктарау мастацкай самадзей- 
насц!. Аднак пасля праведзеных 
праверак была дадзена станоучая 
ааэнка дзейнасц! тэхн1кума, \ ас- 
ноуная мэта прац1ун!кау —  л!квща- 
ваць прафесмна арыентаваную 
падрыхтоуку музычных кадрау —  не 
была дасягнута.

Вял!кая колькасць мЫсюх бес- 
працоуных музыкантау, сярод яюх 
был!! першыя выпуски^ тэхн1кума,

/кдзычнае і тэа трал ы ае и а ї т ц т н :  іраблем ьі іь і и а д а в ія  4 / 2 0 0 4 21

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Педагогіка і п с іш іг іі м астацтва: ираВлемы, мсриаванні
вымушана была з ’ехаць у Маскву, 
Ленінград і іншьія гарады. Там яны 
атрьімлівапі вышэйшую адукацыю. 
Некаторыя пасля заканчэння кан- 
серваторый (Р.Пукст, М.Бергер, 
І.Цвятаева і інш.) вярнуліся у Мінск.

Кірауніцтва тзхнікума шукала 
шляхі вырашэння праблемы праца- 
уладкавання вьіпускнікоу: адкрыва- 
ліся класы (курсы) па праграмах вы- 
шэйшых музычных навучальных ус- 
таноу (вакал, фартзпіяна, аналіз му
зычных творау), было прынята ра- 
шэнне урада пра абавязковае раз- 
меркаванне на працу вьіпускнікоу 
тзхнікума. У 1929 годзе у Мінску быу 
сфарміраваньї сімфанічньї аркестр 
пры Рзспубліканскім радыёкамлгэце.

Разнастайныя праблемы да- 
лейшага развіцця сістзмьі музыч- 
най адукацьіі у краіне бьілі раз- 
гледжаны на Усебеларускай музыч- 
най нарадзе, якая адбылася у кан- 
цы 1929 года. У выступлениях і да- 
кументах знайшлі дакладнае раз- 
межаванне праблемы прафесійна- 
га музычнага навучання, музычнага 
выхавання у агульнаадукацыйнай 
школе і музычнай асветы шьірокіх 
мас у рабочых клубах і іншьіх куль- 
турна-асветных установах6.

У 1930 годзе у музычным тзх- 
нікуме пачала працаваць оперная 
студыя з мзтай падрьіхтоукі кад- 
рау для будучага опернага тэат- 
ра. З гзтай жа мзтай быу створа- 
ны Беларускі дзяржауны тзхнікум 
сцзнічнага мастацтва, які праісна- 
вау з 1931 па 1933 год. У далей- 
шым вьіпускнікі тзхнікумау склалі 
аснову вьісокапрафесійньїх нацыя- 
нальных творчых калектывау —  Бе- 
ларускага дзяржаунага тзатра опе
ры і балета, драматычных тэатрау, 
сімфанічнага і народнага аркест- 
рау, хароу, філармоніі.

У 1931 годзе пры Радьіекамітзце 
быу сфарміраваньї Беларускі хор. У 
1932 годзе пачау працаваць Саюз 
кампазітарау БССР. У 1933-м адкрыу- 
ся Беларускі дзяржауны тзатр опе
ры і балета, а у 1937-м —  Беларуская 
дзяржауная філармонія, у склад якой 
увайшлі акадзмічньї хор, харавая ка
пала, ансамбль беларускай песні і 
танца, вакальны і струнны квартэты, 
сімфанічньї аркестр, салістьі і акам- 
паніятарьі, аркестр беларускіх народ
ных інструментау. У 1938 годзе дзве- 
ры расчьініла Рзспубліканскае тзат-

ральнае вучьілішча з драматычным і 
харзаграфічньїм аддзяленнямі. Пашы- 
рзнне сеткі прафесійньїх музычных ка
лектывау і адкрыццё кансерваторьіі 
знялі праблему працауладкавання 
вьіпускнікоу сістзмьі прафесійнай му
зычнай адукацьіі. Такога імклівага раз
віцця музычнай культуры раней Бе
ларусь ніколі не ведала.

Болыи за дзесяць гадоу спатрэ- 
білася Савецкай Беларусі, каб рзалі- 
заваць планы адкрыцця вышэйшай 
музычнай навучапьнай установы —  
Беларускай дзяржаунай кансервато- 
рьіі. Гэтаму спрыяу шэраг абставін: 
масавае развЦцё музычнай сама- 
дзейнасці, рзалізацьія прынцыпуусе- 
агульнага музычнага выхавання у 
школе, наспелая неабходнасць ства- 
рэння прафесійньїх музычных калек
тывау і інш. Да таго ж у 1928 годзе у 
Мінскім музычным тзхнікуме быу ужо 
адкрыты клас вакапу па праграме 
вышэйшай навучальнай установы, а 
на базе драматычнага класа— бела
руская драматычная студыя; у 1929 
годзе пачала працаваць оперная сту
дыя, у 1930-м— спецкурсы па фартз
піяна і аналізе музычных творау па 
праграмах вышэйшай навучальнай 
установы. У драматычнай студьіі бьіпі 
падрыхтаваны першыя артысты ба
лета і акцёры для БДТ-1.

15 лістапада 1932 года на базе 
тзхнікума адкрылася Беларуская 
дзяржауная кансерваторыя (з 1934 
года носіць імя А.В.Луначарскага, з 
1991 года —  Беларуская дзяржауная 
академія музьікі). Навучанне вялося на 
фартзпіянньїм, струнным, духавым, ва- 
кальным, кампазгтарскім, дьірьсжорскім, 
харавым, інструкгарска-педагагічньїм 
аддзяленнях. Вакол дзейнасці 
інструктарска-педагагічнага аддзя- 
лення кансерваторьіі разгарнулася 
працяглая дьіскусія. Абмяркоувапіся 
праблемы невысокай музычна-прафе- 
сійнай падрьіхтаванасці студэнтау, аб- 
межаванасці зместу іх музычнай пад
рьіхтоукі, дубліравання падрьіхтоукі 
спецьіялістау на іншьіх аддзяленнях. 
Узнікла унікальная магчымасць сфар- 
міраваць у межах кансерваторьіі у да- 
датак да вьїканальніцкіх аддзяленняу 
музьічна-педагагічньї факультэт і фа
культет па падрыхтоуцы арганізатарау 
самадзейнай музычнай творчасці. Але 
было прынята рашзнне, скіраванае на 
першачарговае забеспячэнне кадрамі 
прафесійнага музычнага мастацтва.

Інструктарска-педагагічнае аддзялен- 
не ліквідавапася, музьічна-педагагіч- 
ны факультэт не быу створаны, а пе- 
дагагічная падрыхтоука выканауцау 
забяспечвалася асобна на кожным 
аддзяленні. У 1935 годзе адкрылася 
секцыя акампаніятарау, а у 1939-м -  
аддзяленне народных інструментау. 
Сярод выкладчыкау кансерваторьіі 
найбольшым аутарытэтам карыста- 
ліся былы прафесар Маскоускай, 
Адэскай і Кіеускай кансерваторый 
кампазітар В.Залатароу, вьіпускнік 
Маскоускай кансерваторьіі піяніст 
Г.Пятроу, вьіпускнік Ленінградскай кан- 
серваторьіі дырыжор І.Мусін і інш. На 
кафедрах бьілі падрыхтаваны пад- 
ручнікі па музычнаму выхаванню, тзо- 
рьіі музьікі, школы ігрьі на цымбалах, 
кантрабасе, ударных інструментах, ар- 
ганізавана навукова-даследчая рабо
та. Вьікладчьікі і студэнты актыуна 
займаліся канцэртнай і лектарскай 
дзейнасцю. ідеалам тагачаснага вык- 
ладчыка кансерваторьіі лічьіуся музы
кант, які сумяшчау прафесіі педагога, 
саліста, аркестравага выканауцы, ды- 
рыжора, лектара, навукоуца, удзельні- 
чау у камерным ансамблі і г.д.

У адпаведнасці з загадам урада 
ад 15 лістапада 1935 года пры Бела
рускай кансерваторьіі па прыкладу 
Адэскай, Маскоускай і Ленінградскай 
кансерваторый было створана адцзя- 
ленне юных талентау (з 1939 года —  
музычная школа-дзесяцігодка, з 
1947-га— сярэдняя спецыяльная му
зычная школа, з 1991-га —  ліцзй, з | 
1998-га— вучэбны комплекс “Гімна- 
зія-каледж пры Беларускай дзяр
жаунай акадзміі музьікі” ). Сярод яе 
навучэнцау аказаліся пераможцы 
шматлікіх музычных алімпіяд і конкур- 
сау. Так у рзспубліцьі распачалася 
мзтанакіраваная работа па выяу- 
ленні і пошуку музычна адораных 
дзяцей з мэтай падрьіхтоукі іх да на
вучання у кансерваторьй. Для забес- 
пячзння калектывау мастацкай са- 
мадзейнасці кваліфікаваньїмі кад
рамі у 1936 г. пры кансерваторьіі, як і 
пры музычным тзхнікуме, адкрьіліся 
курсы для дарослых.

Музычныя навучальныя установы 
з’яуляліся сапраудньїмі вучзбньїмі, на- 
вукова-даследчьімі, метадьічньїмі, куль- 
турна-асветніцкімі, канцэртна-прапа- 
гандьісцкімі цзнтрамі музычнага жыц- 
ця Мінска і рзспублікі. Яны акумулі- 
равалі у сваёй дзейнасці усе кірункі
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развіцця музычнаи культуры гра- 
мадства: музычную асвету шьірокіх 
мас і развЦцё музычнай сама- 
дзейнасці, музычнае выхаванне 
палрастаючага пакалення, разв1ццё 
прафесійнай музычнай творчасці, 
даследаванне і падтрымку фаль- 
клорнага мастацтва, падрыхтоуку 
кадрау выканауцау, тэарэтыкау, пе- 
дагогау, навукоуцау, арганізатарау 
мастацкай самадзейнасці і музыч- 
нага выхавання.

Такім чынам, задача стварэн- 
ня трохступеньчатай сістзмьі пра
фесійнай музычнай адукацьіі была 
вырашана у Мінску праз адзінац- 
цаць гадоу пасля заканчэння са- 
вецка-польскай вайны і падпісан- 
ня Рыжскага мірнага дагавора у 
1921 годзе. За тэты час музычная 
адукацыя прайшла праз пакутлі- 
выя пошукі сваёй структуры, праз 
удакладненне адукацыйных форм, 
вызначэнне задач і функцый раз- 
настайных музычныхустаноу, удас- 
каналенне вучэбных планау, гіраг- 
рам і методык выкладання. У вьіні- 
ку стабілізавалася арганізацьійная 
структура прафесійнай музычнай 
адукацьіі, была створана цзнтралі- 
заваная эфектыуная мадэль пад- 
рьіхтоукі прафесійньїх музыкантау, 
якая забяспечвала рзалізацьію  
важнейшых арганізацьійна-адука- 
цыйных прынцыпау: даступнасці, 
масавасці і дэмакратызму пачат- 
ковай музычнай адукацьіі, пераем- 
насці і непарьіунасці адукацыйных 
узроуняу і ступеней, структурнай 
цзласнасці сістзмьі музычнай аду- 
кацьіі, яе сувязі з сістзмамі агуль- 
най адукацьіі і масавага музычна- 
га выхавання, самадзейнай музыч
най творчасцю, арганічнага спалу- 
чэння у змесце музычнай адука- 
цьіі нацыянальнага і інтзрнацьія- 
нальнага пачаткау, а таксама наву- 
ковасці, свецкага характару, ідзй- 
насці музьічна-педагагічнай і ма- 
стацка-творчай дзейнасці.

Працяг будзе.

' М азец В. На шляху да дзяржаунасці 
11 Культура. 1992, 25 сакавіка. 
г С а в е ц к а я  Б е л а р у с ь . 1 9 2 5 , 13 
л істапада.
'З в е з д а . 1925, 15 снеж ня.
4 Савецкая Б еларусь. 1926, 4 кра- 
савіка.
5 Звезда. 1926, 11 л істапада.
6 Звязда. 1929, 18 л істапада.

Тэоры я і гісторьія м аста ц тв а

рыгонныя 
мастацкія школы 
у Паставак канца 
XVIII стагоддзя

Стварэнне мастацюх школ у Беларуа у канцы XVIII 
стагоддзя было непасрэдна звязана з узн1кненнем I 
развщ цём пры гонны х тэатрау. Прычына з ’яулення !х, 
як л1чыць мастацтвазнавец П .Б ары ш ау, “ ... не тольк1 
у тым, што гэта было неабходна для “отдохновения 
д уш и ” I вел1касвецк1х забау, але \ у тым, што польск1я 
магнаты \ руск1я вяльможы бачыл1 у тэатры  магутны 
сродак “ рэпрэзентацьи” , прадстаун1цтва двара, яго 
важкасш не тольк1 у вачах дробнай шляхты, але I у 
вачах суседзяу —  буйных ары стакрагау” ’ .

Менавпга у тэты перыяд мастацкае жыццё Беларус1 
вызначаецца разнастайнасцю. Узн1каюць маёнткавыя 
тэатры у гарадах I мястэчках, атрымл1ваюць паш ырэн- 
не паратэатральныя дзействы культуры так званага 
сармацкага барока2. У мэтах падрыхтоую сва1х, больш 
танных у параунаны з запрошаным1 акцёрау для пры- 
ватных тэатрау адкрываюцца першыя драматычныя, 
балетныя \ музычныя школы, у як1х выкладаюць вяду- 
чыя праф еайныя майстры з Заходняй Еуропы. Маён- 
ткавы тэатр I мастацк1я школы XVIII стагоддзя аказал1 
значны уплыу на далейш ае разв1ццё нацыянальнай 
прафес1йнай сцэны, пакольк1 у гэты перыяд адбыва-
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