
псраадольваннс бояз! публ!чных выступ- 
ленту .

Kani паглядэсиь па жанрах, то большасць 
калектывау, у як1х прысутшчала вышэй- 
атсаиая атмасфера i творчы працэс,— 
калектывы тэатральныя i фальклорныя. На 
наш погляд, галоуная прычына гэтага 
заключасцца не толый у асобе KipayHixa, але 
i у спсцыфщы жанру. Спецыфша тэатральных 
i фольклорных калектывау найбольш бл1зкая 
традыцыйнай скггэме выхавання сродкам1 
народных традыцый, звычаяу.

Раней фальклор з’яуляуся важным 
сродкам духоунага развшця народа. Для 
большасш сн быу фактычнай школай i 
кшгай. Фальклорныя творы перадаюць 
бататы жыццёвы вопыт народа, я го мудрыя 
думы, фаршруюць эстэтычныя i мастащая 
густы. Традыцыйныя радзшныя звьгш i абрады 
беларусау у канцы XIX — пачатку XX 
стагоддзя уяуляш сабой стройную скггэму, у 
якой знайтш адлюстраванне разнастайныя 
баю народнай культуры, быту, фшасофи, 
panirii, светауспрымання i светаасэнсавання. 
Адначасова яны з’яулялшя складанай часткай 
духоунай культуры i народнага быту.

Ул1чваючы усе вышэйпамянёныя 
абставжы, фальклорныя калектывы могуць i 
патины стаць адным з асноуных звенау 
выхавання культуры зносш, i не тольи ва 
удзелыпкау фальклорных калектывау. Але 
для гэтага аднаго вывучэння фальклору 
недастаткова. Неабходны вызначаная 
наклраванагиь педагапчнага працэсу мастацка- 
творчай дзейнасш, зносш у калектыве, пэуная 
пахалапчная атмасфера.

ТИгяиа, што для мнопх KipayHiKoy гэтая 
праблема зус1м неактуальная i нават 
незразумслая, хаця мнопя адчуваюць пэуныя 
цяжкасщ у стварэнш плённай атмасферы у 
калектыве. Для паспяховага яе вырашэння, на 
наш погляд, неабходна вызначаная арыентацыя 
навучэнцау еярэдшх навучальных устаноу i 
студэнтау ВНУ, якля потым будуць KipajmkaMi 
саыадэейных фальклорных калектывау. У 
практичным плане выказаныя u si можна 
рэал1заваць праз спецкурс «Выхаванне 
культуры зносш сродкаш фальклору».

Нехаенка У .М.,
дацэнт

АБ ДАСЛЕДЧЫХ МАГЧЫМАСЦЯХ 
У ГАЛ1НЕ БЕЛАРУСКАЙ 

ФАРТЭП1ЯННАЙ ПЕДАГОПК1 
I ВЫКАНАЛЬНЩТВА

Адной з асабл1васцей нацыянальнага 
культурнага адраджэння стала актыв1зацыя 
навуковай увап да самага шырокага спектра 
з’яу, працэсау, што рачпортваюцца у мастацтве. 
Остэматызуецца i навукова абагульняецца 
мноства фактау i падзей культурнага жыцця; 
вялйсая колькасць пытапняу, звязаных з 
псторыяй i практикам сённяшняга дня, 
становища актуапьным аб-ектам даследавання.

Гэтая агульная паз1тыуная тэндэнцыя 
спрыяе запаунемню прагалау, што маюцца у 
дадзенай галше ведау. У сваю чаргу, памяненыя 
прагалы звязаны з нераунамернасцю 
размеркавання навуковых шшкауленасцей у 
розных сферах мастацтва, у прыватнасш 
музычнага. 3 гэтага пункту гледжання поле 
навуковых даследаванняу выглядае 
неаднародным. У асобных галш ах 
даследаванняу маюцца даун1я традыцьп i 
прызнаныя навуковыя вынш (напрыклад, у 
фальклоры, ricTopbii беларускай прафесшнай 
музыю савецкага перыяду, псторьн беларускай 
музычнай крытык1 i г.д.). Разгортваюцца 
даследаванш i па псторы; музычнага мастацтва 
Benapyci дакастрычншкага перыяду.

Разам з тым вшавочна i наяунасць «белых 
плямау», выяуленне i запауненне як1х звязаны 
у шэрагу выпадкау з новым1 адкрыццямй 
вяртаннем на радз1му раней не вядомых творау 
музычнага мастацтва.

Побач з гэтым можна вылучыць пэуную 
галшу, што мае значныя дасягненш, сваю 
псторыю, трывалыя традыцьп i перспектывы, 
але пакуль яшчэ не стала предметам 
фундаментальнага навуковага даследавання. 
Гэта галша фартэп1яннага выканальнштва i 
neflaroriKi, у якой абагульняючым можа 
выступшь паняцце «беларуская фартэп1янная 
школа». Спробы вывучэння нскаторых з’яу 
ужо маюцца; яны адлюстравалюя у шарагу
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артыкулау, urro змешчаны у разнастайных 
зборнжах, у перыядычным друку. Аднак яны 
канстатуюаь сабой этап «першапачатковага 
назапашвання» навуковага капиталу i мапй 6 
стаць зыходным пунктам для дысертацыйнай 
працы, якая навукова пацвердзшаб жыццёвую 
i мастацкую годнасць паняцця «бсларуская 
фарт&пмнная школа». Адным з вынисау такога 
даслсдавання магла б з’явщца распрацоука 
спсиыял ьнага раздзел а у кансерваторсым курсе 
«Псторыя фартэп1яннага мастацтва» i я го 
увод $ вучэбную праграму, атаксама уключэнне 
гэтага матэрыялу у выглядзе асобных тэм у 
курс методьпй для музычных вучылйичау. 
Пстарычны аспект гэтых ведау дазволщь 
ньвучэнцам скласш больш поунае уяуленне 
аб сваей «музымнай генеалоги» i адчуць сябе 
звяном у ланцугу бесперапынных музычных 
традыцый.

Мы pa6Lni спробу праанагизаваць 
магчымыя ракурсы пастауленай праблемы. У 
якасш найбольш натуральнага i поунага 
разглядаецца варыянт сшхроннага вывучэння 
педагапчнай i выканальнщкай сфер, што 
мафЦЬ вшавочную узаемасувязь у працэсах 
развшця i у дасягненнях.

Асобна разглядаюцца перспектывы 
развшия фартэп1яннага мастацтва у рэспублщы 
у святле творчых поспехау апошняга часу, 
аргашзацыйных i метадычных намаганняу 
ycix структур алукацыйнай вергыкаль Рэформа 
вышэйшай музычнкй адукацьп патрабуе 
пастаяннага навуковага асэнсавання i анал1зу.

Сукупнасць ycix з’я^ i падзей у бела- 
руск1м фартэтянным выканальнШтве i 
псдагопцы робшь гаггую галжу перспектыуным 
i прыцягальным аб’ектам даследавання.

ЗалатухШ В.А., 
дацэнт

СЦЗН1ЧНЫЯ ЭЦЮДЫ
ПА ТВОРАХ ВЫЯУЛЕНЧАГА 

МАСТАЦТВА'

ПрафесЬ! рэжысёра патрабуе умення 
ствараць цаласны Твор Тэдтральнага мастацтва

*■- с п е к т а к л ь , у afciM усе к ам п ан сн ты  
п а д п а р а д к о у В а ю ц ц а  а д з ш а м у  iaavu iu - 
вобразнаму выраШэННю.

У прашкх навучапия работа з эиюдам1 
па карцшах мастакоу з’яулясцца перший 
спробай аб’яднаць усе кампанснты у ад йны 
цэласны твор. КанкрэТнасиь задания 
аблягчае яго разумение i затым вмканамнс. 
Прычым студенты пав1нны захаваць галопную 
думку твора.

Дакрананне да высокай класМ Вучьшь 
глядзець i бачыпь иавакольпм свет, абвасТрае 
светапогляд студэнта, разв1вае яш 
наз1ральнасць. У той жа час вялййя мастак) 
даюць будучым рэжысёрам яшчэ адзж урок 
тышзацьп, абагульнсння з'яу.

Kani раней студэнт, ствараючы эцюлы 
на вольную тэму, у асноуным ахош пвау 
розумам асобныя элементы ецэш чнай д-ici i 
пабудовы  п р о стага  « п ад зей н а га  рада», 
кары стаю чы ся acaGicTbiMi наз1раиням1 1 
жыццёвым вопьггам, то  у рабоце па стварэнню 
эцюдау па творах мастакоу перад iM сташ ь 
задача узнаулення задумы аутара, ш то складае 
асноуную, прынцыповую асабл1васць TBOp4acui 
рэжысёра.

Бачны вобраз падзей узноулены па 
палатне мастака, можа быць засвосны тоЛьк1 
праз разумение глыбшнага сэнсу з'яу, 
сканцэнтраваных у inai твора выяуленчага 
мастацтва, для ецэшчнага ператварэння якога 
неабходна ВЫКйрыеТаЦЬ усе выразныя еродш 
тэатра.

Высветление шэ! праз Шэраг жыццспа 
праудападобных падзей патрабуе скрупулсзнай 
педагапчнай працы з акцёрам, каб стварыиь 
яры ецэшчны вобраз у пошуках формы эцюда, 
якая у гэтым выпадку будзе прадьрставана 
аутарам карцшы. Студэнт вучыцца адшуквапь 
Тэмпарытм дзеяння, мову м!зансцэн, 
пластычнае вырашэнне дзеля выяулення 
Шэйна-сэнсавай сутнасш у зададзенмм стылЬ 
Жанры, выкарыстоуваць афармленне, святло, 
Шумы, музыку у кампанаванш ецэшчнай 
Прасторы.

У пасТуповам ецэшчным дзеянш раз- 
гортваецца «падзейны рад». «Жьшпё 
чалавечага духу» знаходзщь праз акцёра 
канкрэтиае выяуленне у ецэшчным вобразе.
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