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Віктар К у льп ін , Да вытокаў 
А ары са Таірава

Фальклор у самадзейнай творчасці

У  апошні час значна ўзрастае ц ікавасць да м астацкай 
спадчыны народа. Н ават на самым павярхоўным узроўні 
мыслення сучасн ага чалавека — у каш тоўнасны х арыента- 
цы ях, густах , ідэалах і г. д. адчувальны я змены. У  век кос- 
м аса, кіно, радыё, тэлебачання мы н ечакана адкрылі ха- 
раство народнай песні. Песні, якую  вы конвае не прафесій- 
ная арты стка, а бабуля з далёкай вёскі.

Ф альклор не толькі апрацоўваюць, але і засвойваю ць, 
вы кары стоўваю ць у аўтэнтычным вы глядзе, такім , як і ён 
функцыянуе ў натуральным асяроддзі.

Мы не ставім  перад сабою задачы  прааналізаваць пры- 
чыны з'яўлення ў музычнай самадзейнасці новай плыні — 
так  зван ага «ф альклары зм у»1. А днак мяркуем, што гэта 
надоўга і ўсур’ёз.

М асавае захапленне фальклорам прыводзіць да росту 
колькасці ф альклорных ансамбляў. На ж аль, м астацкі 
ўзровень та к іх  калекты ваў часта бывае н ізкі. М ногія кі- 
раўнікі клубнай самадзейнасці не ведаюць сапраўднага 
фальклору, прымітывізую ць творчую спадчы ну, прапаган- 
дуюць псеўдафальклор.

Мы, вы кладчы кі М інскага інсты тута культуры , павінны 
дапам агчы  сваім  студэнтам разабрацца ў традыцыйным 
м астацтве. У  гэтай вялікай, адказнай  справе нельга абапі- 
рацца толькі на падзвіж ніцтва асобных энтузіястаў. Варта 
даследаваць самую  вусную  традыцыю, вырабляць сапраўды 
народныя м узы чны я інструменты і карыстацца ім і, вы ву- 
чаць і асвойваць дасягненні народнай педагогікі і методыкі.

Плён можа даць толькі арганізацы я педагагічнай рабо- 
ты з арыентацыяй на рэальную практы ку самадзейнасці. 
Інсты тут культуры  не павінен дубліраваць праграмы кан- 
серваторыі, дзе рыхтую ць прафесійных кам пазітараў, вы- 
канаўцаў, педагогаў. Зразумела, прадметы м узы чнага цык- 
ла ў інсты тутах культуры  займаю ць менш вучэбнага часу. 
I  ў вы ніку  са сцен навучальнай установы  вы ходзяць не 
ўсебакова падры хтаваны я культасветработнікі, прызваныя 
зрабіцца кіраўнікам і сам адзейны х калекты ваў, а проста 
горш, чым у кансерваторыі, падры хтаваны я вы канаўцы . Не 
дзіва, што м ала хто з вы пускнікоў М ІКа прысвячае ўсё сваё 
жыццё рабоце ў сам адзейны х калекты вах.

Спецыфіка дзейнасці клубнага м узы канта не толькі ў 
тым, што ён працуе з непрафесіяналамі, што яму трэба 
быць педагогам, вы хоўваць самадзейны калекты ў. А крам я 
дасканал ага валодання м узы чны м і інструментамі, ведання 
народнага інструментарыя і пэўнага рэпертуару, у Доме 
культуры  не абысціся без умення «з ходу» падабраць на 
слы х незнаёмую  мелодыю, засвоіць яе з гсл асу , сыграць да 
яе акампанемент. У  клубе не патрэбны м узы кант, не здоль- 
ны прафесійна акам паніраваць танцорам або хору, суаднос- 
на з агульнай «партытурай» м асавага відовіш ча тварыць 
м узычную  канву сінтэты чнага вобраза. Трэба валодаць і 
м астацтвам ім правізацы і, ансам блевага м узіцы равання. Гэ- 
ты я здольнасці могуць быць развіты я ў ВН У пры творчым 
вы кары станні дасягненняў м узычнай ш колы, вуснай тра- 
дыцыі, этнапедагогікі.

Мы вы вучал і вопыт м узы чнага вы хавання ў «народнай 
школе» паводле матэрыялаў галіновай навукова-даследчай 
лабараторыі беларускай танцавальнай творчасці М інскага 
інсты тута культуры , якую  ўзначальвае доктар м астацтва- 
зн аўства прафесар Ю. М. Чурко.

М узы кант, вы хаваны  як вы канаўца ў прафесійнай му- 
зычнай школе, трапляе ў «народнай школе» ў зусім  новыя 
для яго ўмовы і пачынае вучыцца іграць практычна з ну- 
ля. В ы канаўц а павінен зрабіцца «іграцом». Ф альклор — 
гэта не толькі падстава, але і ш лях для развіцця адметнага 
віду м астацкай творчасці. У  аснове фальклору ляж ыць 
вусна-слы хавы  спосаб перадачы м астац кага вопыту як ад 
аднаго м узы кі да другога, так  і ад пакалення да пакален- 
ня. У  школе вуснай традыцыі музыка вучыцца іграць па 
паказу, па слы ху, набывае н авы кі ансам блевага музіцыра- 
Бання, Н апачатку вучню  даволі цяж ка ўтрымаць у памяці

м узы ку, паказаную  на ўроку. Але слы хавы  вобраз музыч- 
н ага твора дапаўняецца бачны м : вучань слухае і аднача- 
сова назірае за рухам пальцаў музы кі. Той, хто вучыцца, 
часта вымуш аны ўзнаўляць забыты або напалову забыты 
тэкст. Вы кананне набывае варыянтны характар, вы хоўва- 
ецца варыянтны тып мыслення. В учан ь спасцігае музычную 
л огіку, паступова ады ходзіць ад дадатковы х м еханізм аў за- 
сваення м узы кі.

Р азвіты  м узы ка вуснай традыцыі здольны выкарыстоў- 
ваць м узы чную  інфармацыю, атрыманую  ў сам ы х разна- 
стайны х ж ы ццёвых сітуац ы ях. П аступова, з засваеннем 
інструмента, яго аплікатурны х, тэхнічны х асаблівасцей, з 
зам ацаваннем  сувязі інструмент — рука — слы х, або, па 
вы разу Блуменф ельда, з вы хаваннем  «думаю чых пальцаў», 
колькасц ь паказаў скарачаецца, а з цягам часу і зусім за- 
мяняецца ігрой па слы ху. Т акім  чынам, неабходнасць ва 
ўроках адпадае.

Спачатку педагог патрабуе дакладнага ўзнаўлення пака- 
зан ага тэксту. Потым, з пашырэннем рэпертуару, гэтае па- 
трабаванне ады ходзіць на другі план. В учні і настаўнік 
часта ствараю ць разнастайны я ансамблі з традыцыйных 
інструм ентаў і разам удзельнічаю ць у побытавым музіцыра- 
ванні.

П аколькі непасрэдная м узы ка ў сваёй аснове імправіза- 
цыйная, ніводзін м узы ка вуснай традыцыі не будзе іграць 
або спяваць гэтак сам а, як раней. Ён адвольна запаўняе 
м еладычны касц як, перш за ўсё вы кары стоўваю чы  сваю 
віртуознасць і ім правізатарскія здольнасці і не ім кнучы ся 
да дакладнасці ўзнаўлення. Ім правізатарскія здольнасці 
можна развіць.

У  школе вуснай традыцыі вучацца ад паўтара-двух ме- 
сяцаў да двух гадоў, у залеж насці ад асабісты х здольна- 
сцей і скіраванасці вучня.

П адчас экспедыцый мы пазнаём іліся са школай вуснай 
традыцыі А. Чарноцкага ў вёсцы Варонча К арэліцкага раё- 
на Гродзенскай вобласці. У  ёй паўтара-два гады  вучы ліся 
сляпыя, што хацелі стаць м узы кантам і. А матары, якія 
ігралі для сябе, засвойвалі курс за тэрмін ад паўтара-двух 
месяцаў да паўгода. Часцей за ўсё бацькі прывозілі сваіх 
дзяцей да А нтона А дам авіча на летнія канікулы .

У  школе А. Чарноцкага працэс навучання ішоў больш 
інтэнсіўна, чым у дзіцячай музычнай школе, дзе выклад- 
чы к спецінструмента сустракаецца з вучням і ўсяго два ра- 
зы  на ты дзень. Антон А дам авіч даваў тры ўрокі на дзень 
і займ аўся з кожным вучнем штодня.

В усна-слы хавы  метад навучання вельмі плённы для пад- 
ры хтоўкі кіраўнікоў ф альклорных калекты ваў. Мы, зразу- 
мела, не стаім за адмену вы кары стання нотаў. Але кіраў- 
нікам  фальклорны х калекты ваў варта аЕалодаць і вопытам 
работы фальклорнай ш колы.

М узы чны я кафедры ВН У культуры , на наш погляд, па- 
вінны ўзбагаціць традыцыйную сістэму музычнай адукацыі 
творчым вы кары станнем  дасягненняў фальклорнай школы 
вуснай традыцыі.

У  М інскім інстытуце культуры  на базе двух кафедраў — 
эстрадна-духавога і аркестравага ды рыж ы равання некалькі 
гадоў назад быў арган ізаваны  фальклорны аркестр. Ініцыя- 
тарам яго стварэння была вы кладчы ца кафедры аркестра- 
вага  ды рыж ы равання А. Скорабагатчанка. Да работы да- 
лучы лі майстра па вырабу беларускіх народных музычных 
інструментаў У . Пузыню. У  хутк ім  часе інструменты яго 
вырабу загучал і разам са скры пкам і і цымбаламі — усе яны 
склалі інструментальную  аснову аркестра.

Сёння фальклорны аркестр М інскага інсты тута — вядо- 
мы ў рэспубліцы калекты ў. Яго вы ступленні паказвалі па 
рэспубліканскім і ўсесаю зным тэлебачанні.

Думаецца, з цягам часу ў калекты ве болып увагі будзе 
надавацца вывучэнню  вуснай традыцыі, засваенню  імправі- 
зацыйнай ігры . У  інсты туце ёсць спецыялісты, здольныя 
займацца эксперыментальнай работай. Бо, вядома, вопыг,
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атрыманы ў школе вуснай традыцыі, адш ліф аваны ў іншай 
сферы музычнай культуры , не можа быць м еханічна пера- 
несены ў вучэбны працэс ВН У. М агчы м а, ёсць патрэба на- 
ват у спецыяльным дысертацыйным даследаванні гэтай 
тэмы.

Нам здаецца, што зусім  неабавязкова ў ВН У культы ва- 
ваць непасрэднасць перадачы м астац кага матэрыялу, якая 
арганічна забяспечвае ф ункцы янаванне м узы кі ў вясковым 
побыце. Д астаткова здзейсніць на практыцы формулу 
«чую — іграю ». А снову для такой методыкі навучання мо- 
жа забяспечыць гуказап іс фальклору. Пераінтэрпрэтацыя

м узы кі паводле гуказап ісу, а не паводле нотнага тэксту да- 
зволіць выпрацаваць у студэнтаў вары яты ўны  тып мыс- 
лення, здольнасць да імправізацыі.

Н овая сістэма навучання, зразумела, вы м агае новы х, не- 
стандартны х п едагагічны х выраш энняў, праграм, планаў, 
м етады чны х распрацовак і г. д. Але гэта патрабаванне 
часу.

1 Гэты аналіз зроблены ў арты куле В. Гусева. (Гусев В. Фольк- 
лор н соц налнстнческая революцйя (к проблеме современного 
фольклорнзма). // Современность н фольклор. М., 1977. С. 7 — 28.

Новыя кнігі

У творах—  

жыццё

П А Ў Л Ю Ч Ы К  Л. А д споведзі 
да эпасу.— М .: СК СССР, Усе- 
саю знае бюро прапаганды кі- 
нам астацтва, 1985  (на рускай 
мове).

Выйшла ў свет чарговая кніга  з серыі партрэтаў кінарэ- 
жысёраў саю зны х рэспублік. 3  густам  аформленае, багата 
ілю страванае, гэтае выданне, думаецца, зац ікавіц ь многіх 
ам атараў кінам астацтва. Яго аўтар, Л еанід П аўлю чы к, добра 
вядомы чы тачам  сваім і публікацыямі пра беларускае кіно, 
якому ён прысвячае шмат увагі і як  ж урналіст, і я к  кіна- 
кры ты к. К ніга з'яўляецца плёнам сустрэч з нашым вядомым 
рэжысёрам В. Туравым, роздумам над яго работамі на пра- 
цягу шэрагу апош ніх гадоў.

Творчасць народнага артыста СССР, лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі СССР кінарэж ысёра Віктара Турава даўно ўжо вы клі- 
кае пільную ўвагу  не толькі спецы ялістаў, але і м асавага 
гледача. Тураў — аўтар пятнаццаці фільмаў. Яго першая 
работа — навела «Камбуд» у кін аальм ан аху «А павяданні 
пра юнацтва» — была створана ў 1961 годзе. 3  таго часу 
выйшлі на экран такія  яго карціны, як «Я родам з дзяцінст- 
ва», «Вайна пад стрэхам і», «Сыны ідуць у бой», «Нядзель- 
ная ноч», «Людзі на балоце», «Подых навальніцы » і інш ыя. 
Рэжысёр шмат і вы нікова працуе: прыблізна раз у паўтара- 
два гады  з ’яўляецца яго новая стуж ка. Не ўсе яны раўна- 
значны я, і важ на, што аўтар кн ігі не пайшоў па ш ляху «па- 
ляпшэння», згладж вання няроўнасцей творчасці В. Турава. 
Ён спрабуе разабрацца ў сапраўдных вартасцях свайго ге- 
роя, чаго не стае многім творам, прысвечаным людзям ма- 
стацтва, якія  часта пад пяром літаратара пераўтвараюцца ў 
гэткія эфемерныя «манбланы», што, бывае, вельмі далёка 
ад ісціны.

Аўтар рэцэнзуемай кн ігі піша стрымана, не захапляю чы - 
ся эпітэтамі і дыфірамбамі ў адрас свайго героя. Да таго ж 
яна вы значаецца добрай літаратурнай мовай, чытаецца лёг- 
ка і свабодна. Гэта вельмі падрабязнае і добрасумленнае 
даследаванне творчасці майстра беларускага кіно.

Н азва кн ігі — «Ад споведзі да эпасу» — вы значае кампа- 
зіцыйную будову матэрыялу і непасрэдна вы нікае з яго 
зместу. Яна характары зуе ідэю развіцця аўтарскай дум кі ў 
аналізе. К нізе дадзены падзагаловак «Лёс і фільмы Віктара 
Турава» як вызначэнне першаасновы таго матэрыялу, з яко- 
га аўтар будуе сваю канцэпцыю творчасці кінарэж ысёра.

Кампазіцыйна кн іга  складаецца з пяці раздзелаў, аб’ядна- 
н ы х у храналагічна-біяграф ічны м  парадку: «Дзяцінства
канчаецца рана», «Ш лях да сябе», «Крокі «ўбок»», «Пункт 
адліку», «У зям лі нашы карані». Л . П аўлю чык, выбіраючы 
для гэты х загал оўкаў радкі, што належ аць самому рэжысё- 
ру, імкнецца як м ага больш поўна раскрыць асобу В. Тура- 
ва як м астака і чал авека. Кожны з раздзелаў уяўляе сабою 
закончаны  нарыс пра творчасць, лёс кінарэж ысёра ў розныя 
перыяды яго жыцця. Адсюль і назвы , я к ія  можна прачы- 
таць як «дзяцінства», «станаўленне», «творчыя пошукі», 
«м астацкія дасягненні» і «жыццёвая аснова творчасці». Да- 
кладна знойдзена мера м астацкай трансфармацыі біягра- 
ф ічны х падрабязнасцей у фільмы В. Турава. На ш м атлікіх 
прыкладах даследуецца гэты дзівосны сінтэз лёсу м астака і 
яго творчасці.

Хочацца адзначы ць адну асаблівасць кн ігі Л. П аўлю чыка. 
А ўтар не займаецца простым пераказам зместу ф ільм аў; 
кожны эпізод з карціны даецца ім я к  пацвярджэнне асноў- 
най дум кі. Пры аналізе твораў ён не зам ыкаецца ў ж орсткіх 
хр аналагічн ы х рам ках, а свабодна кампануе, супастаўляе 
тэматычныя і сты лісты чны я асаблівасці карцін, якія  вызна- 
чаю ць напрамак творчы х пош укаў рэжысёра. Гэты аналіз 
уключаецца ў агульнае даследаванне тэм аты чны х, ідэйных 
прынцыпаў і пош укаў рэжысёра.

Найбольш ц ікава і ярка вы глядаю ць у кнізе тыя месцы, 
што будуюцца аўтарам на аснове яго рэпартажаў са зды- 
мачнай пляцоўкі. А дчуваецца ўменне перадаць жывую ат- 
масферу работы над фільмам, паказаць ролю рэжысёра ў 
кантэксце зды м ачнага працэсу. А наліз жа сам іх кінафіль- 
маў граш ыць зададзенасцю  пачатковай пазіцыі, у ім віда- 
вочная ш тучная падгонка карцін пад агульную  аўтарскую  
канцэпцыю (усё, што не адпавядае яго дум цы ,— абразаец- 
ца). Гэтая канцэпцыя заяўлена ўжо ў першых абзацах, дзе 
Л. П аўлю чы к наступным чынам вы значае ракурс свайго по- 
гляду на творчасць В. Т ур ава : «Рэжысёр усё жыццё зды- 
мае адзін  фільм, толькі з рознымі назвам і» (с. 11). Т акі па- 
дыход прымушае аўтара ш укаць нават у розных карцінах 
агульнасць тэмы, м астац кіх асаблівасцей.

Пры рабоце над кнігай Л. П аўлю чы к падрабязна знаёміў- 
ся з рэцэнзіямі на фільмы В. Турава. 3  некаторымі публіка- 
цыямі ён пагадж аецца, інш ыя патрэбны яму як сведчанні 
паспеш лівага і няправільнага погляду на ты я ці іншыя тво- 
ры м астака. Адна з мэтаў аўтара — вызначэнне сапраўднай 
вартасці і месца кожнай са стуж ак у творчасці кінарэжы- 
сёра.

К алі б даследчы к абм еж аваўся толькі аналізам  творчасці 
або захап іўся  падрабязнасцямі біяграф іі свайго героя, яго 
партрэт н агадваў бы хутчэй эскіз, з якога наўрад ці можна 
было б уявіць сабе Віктара Турава сённяш няга. Уключэнне 
ў кантэкст інтэрв'ю, гутарак, дум ак рэжысёра, якія  тактоўна 
перадаюць асаблівасці характару м астака, нават часам яго 
гарачнасць, ш чырыя памылкі, дазваляе вырашыць і гэтую 
задачу.

Вы конваю чы  ў цэлым сваё прызначэнне, адпавядаючы 
строгім патрабаванням да зместу, формы падачы матэрыялу, 
мастацкам у афармленню, кніга  ўсё ж не пазбаўлена асобных 
недахопаў, а то і проста дробных недакладнасцей і памы- 
лак. Але нягледзячы  на гэта, яна валодае галоўным, дзеля 
чаго, уласна каж учы , і ствар ал ася : аўтару ўдалося прадста- 
віць чы тачу складаную  і ш матгранную твоочасць народна- 
га арты ста СССР кінарэж ысёра Віктара Турава, стварыць 
яго дакладны  творчы партрэт у гарманічным адзінстве бія- 
граф ічны х падрабязнасцей м астака і яго твораў.

А лег СЛІВА.
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