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Некаторыя аспекты развіцця 
самадзейнай духавой музыкі

П ерш ыя крок і, перш ы я такты ...

Усесаю зны  агляд самадзейнай мас
тацкай творчасці, пры свечаны  40-год-  
д зю  Перамогі савецкага народа ў Вя- 
лікай Айчыннай вайне, працягваецца  
да мая 1985 года. Я го  праводзяць Mi- 
ністэрства культуры СССР, ВЦСПС, ЦК  
ВЛКСМ, Міністэрства вышэйшай і ся- 
рэдняй спецыяльнай адукац ы і СССР, 
Міністэрства асветы СССР, Дзяржаўны  
камітэт СССР па прафесіянальна-тэх-  
нічнай адукацыі, Дзярж аўны камітэт 
СССР па тэлебачанню і радыёвяш чанню .

Адметнасць агляду  ў тым, што пра- 
ходз іц ь  'ен непасрэдна ў дамах і пала
цах  культуры, на прадпрыемствах,  
кл убн ы х  сцэнах калгасаў і саўгасаў,  
на будоўл я х ,  у вы ш эй ш ы х  навучаль-  
н ы х  установах.

Тысячы народны х  тэатральных, ха- 
равых, танцавальных калектываў, сту- 
дый выяўленчага мастацтва пакажуць  
спектаклі і канцэртныя праграмы, тво- 
ры жывапісу, дэкаратыўна-прыкладно-  
га мастацтва, праеякнутыя пачуццём  
любві да сацыялістычнай Радзімы, Ка-  
муністычнай партыі, якія  ў сл аўл яю ц ь  
баявы і працоўны подзвіг  савецкага  
народа, яго  адданасць ідэалам каму-  
нізму.

Часопіс будзе  інфармаваць чытачоў 
пра найбо.іьш значныя падзеі  агляду,  
друкаваць матэрыялы пра асобныя ка- 
лектывы, пра шэфства праф есійных  
майстроў над мастакамі-аматарамі.

3  кож н ы м  годам усё  больш актыві- 
зуецца ўдзел савецкіх людзей у сама
дзейнай мастацкай творчасці. Гэта 
тлумачы цца перш за ўсё ростам  даб- 
рабыту працоўных нашай краіны, па- 
велічэннем вольнага часу. Я к  адзна- 
чаюць спецыялісты ў галіне культур- 
на-асветніцкай работы  I. Ляшэнка і 
Ю. Пятроў, «творчы  працэс у  сферы 
адпачы нку нясе ў сабе вельмі важную 
ідэалагічную і паліты чную нагрузку. 
Ён садзейнічае ды ялекты чнам у ўзае- 
мадзеянню сацы яльны х абставін і ак- 
тыўнасці характеру  чалавека, асэнса- 
ванню рэвалюцыйных традыцый і ма- 
ральных норм са ц ы я л ізм у »1.

Ва ўм овах  развітога сацыялістычна- 
га грамадства адной з цэнтральных за
дач  з 'яўляецца павышэнне культурна- 
га ўзроўню  асобы. Важнае месца ў ка- 
мун істы чны м  выхаванні займае му- 
зычная творчасць. Разам з вялікай 
роляю, як ую  выконвае прафесійнае 
мастацтва, важкі ўклад у духоўнае і 
культурнае ўзбагачэнне савецкіх  лю
дзей уносіць і мастацтва самадзейнае.

К ож ны  вечар гасцінна расчыняюцца 
дзверы клубаў, д а м оў  і палацаў куль
тур ы  прадпрыемстваў і ўстан оў  рэс- 
публікі.  Удзел у мастацкай самадзей- 
насці не толькі дапамагае духоўнам у 
развіццю чалавека, але і з 'яўляецца 
крыніцай стан оўчы х эмоцый. Шматлі-  
касць ж анраў мастацкай самадзейна- 
сц і  дае кож н ам у савецкаму чалавеку 
неабмежаваныя м агчы масці для раз- 
віцця індывідуальных здольнасцей і 
духоўнай  самарэалізацыі, абуджае 
творчы пачатак асобы.

Яркай дэманстрацы яй развіцця са
мадзейнай мастацкай творчасці з'явіў- 
ся  праведзены ў 1975 — 1977 гг. першы 
Усесаю зны  ф естиваль самадзейнай 
мастацкай творчасці працоўных, на 
як ім  былі прадстаўлены лепш ы я твор- 
чы я калектывы кл убаў  с іст эм ы  Міні-
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На р эпеты ц ы і. Н ародны духавы  ар к естр  Палаца кул ьтуры  МТЗ. 

Народны духавы  ар к естр  Палаца кул ьтуры  БелАЗа (г. Ж одзіна).

стэрства культуры, праф саю зны х уста- 
ноў  культуры, мастацкая самадзей- 
насць воінаў, студэнтаў, навучэнцаў 
прафесійна-тэхнічных устаноў. Гэты 
фестываль у значнай меры садзейні-  
чаў далейшаму развіццю масавай мас- 
тацкай творчасці працоўных, павы- 
шэнню ідэйна-мастацкага ўзроўн ю  са- 
мадзейнага мастацтва і спры яў нара- 
дж энню новых калектываў. Толькі за 
1975— 1976 гг. у клубны х установах 
Міністэрства культуры БССР было 
створана 1020 гурткоў  мастацкай са- 
мадзейнасці.  А  ўсяго  на сённяшні 
дзень у рэспубліцы працуе больш як 
21 ООО калектываў. Усе яны ўдзельні-  
чаюць і ва У сесаю зны м  аглядзе сама- 
дзейнай мастацкай творчасці, прысве- 
чаным 40-годдзю Перамогі.

Сярод гэты х калектываў сваё май- 
стэрства паказваюць і самадзейныя ду- 
хавыя аркестры. Да нядаўняга часу  ў 
Беларусі,  як і па ўсёй краіне, назі- 
раўся некаторы спад гэтага масавага і 
папулярнага жанру. Т акую  з 'яву  мож - 
на растлумачыць недастатковым за- 
беспячэннем духавы х аркестраў неаб- 
ходнымі інструментамі, недахопам 
кваліфікаваных к іраўнікоў, малой 
колькасцю нотнай літаратуры для ар- 
кестраў розных саставаў і іншымі 
прычынамі. А ле з часам гэтыя цяжка- 
сці вырашаюцца. У адпаведнасці з па-

становай Прэзідыума ВЦСПС, бюро 
Ц К  BJIKCM, Калегіі Міністэрства 
культуры  СССР, Калегіі Міністэрства 
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай 
адукацы і СССР і Калегіі Дзяржкамі- 
тэта СССР па прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі ад 3 студзеня 1975 года «А б  
правядзенні першага Усесаюзнага  фе- 
стывалю самадзейнай мастацкай твор- 
часці працоўны х» развіццю духавы х 
аркестраў краіны была аказана вялі- 
кая ўвага і дапамога. У Беларусі,  на- 
прыклад, у час правядзення фестыва- 
лю  было створана 10 д ухавы х  аркест- 
раў.

Прынцыпова аднесліся да праблемы 
развіцця д ухавы х аркестраў у Баб- 
руйску . Трэба адзначыць, ш то ў гора- 
дзе не было ніводнага духавога  арке- 
стра, які б адказваў сучасны м  патра- 
баванням. Асабліва  адчувалася адсут- 
насць цікавасці да гэтага ж анру сярод 
моладзі. Было вырашана ў час летніх 
ш кольны х канікулаў арганізаваць у 
піянерскіх лагерах невялікія па скла
ду калектывы. Гэта вельмі зацікавіла 
дзяцей, ж адаю чы х наведваць заняткі 
ў аркестры было шмат. А тр ы м аўш ы  
навыкі ігры на д ухавы х інструментах, 
д обрую  практы ку ў піянерскіх аркест- 
рах, школьнікі пазней увайшлі ў 
склад вялікіх аркестраў прадпрыемст- 
ваў горада. Так у выніку канкрэтных

мер многія  калектывы папоўніліся 
здольнай моладдзю. Я ркім  прыкладам 
м ож а  сл у ж ы ц ь  духавы  аркестр Дома 
культуры  Бабруйскага дрэваапрацоў- 
чага камбіната вытворчага аб'яднання 
«Б абруйскдрэў» ,  які паспяхова высту- 
піў вялікім саставам на Усесаюзны м 
фестывалі.

У час правядзення фестывалю сама
дзейнай творчасці летам 1976 года ў 
М інску адбылося першае рэспублікан- 
скае свята духавой  музы кі,  агляд-кон- 
курс аркестраў д ухавы х інструментаў 
ш кол і дз іцячы х даш кольных устаноў. 
А дзначы м  ш ы р ок ую  яго прадстаўні- 
часць :  ад Брэсцкай вебласці выступі- 
ла тады сем аркестраў, ад Віцебскай — 
4, Гомельскай і Гродзенскай —  па 6, ад 
Магілёўскай вобласці — 5 і ад Мін- 
скай — 8.

К ульмінацыян дзіцячага свята д у х а 
вой м узы кі было канцэртнае вы ступ 
ление зводнага духавога  аркестра, 
складзенага з 1 100 ю ны х музыкантаў. 
Пад кіраўніцтвам галоўнага ды ры ж о- 
ра агляду-конкурсу народнага артыста 
БССР дацэнта Белдзярж кансерваторыі 
Б. Пенчука гэты ш матгалосы калектыў 
выканаў песні: «Ленін заўсёды з та-
бой»  С. Тулікава, «Піянерскі марш» 
М. Фрадкіна, «Песню пра тр ы вож н ую  
м аладосць» А .  Пахмутавай, хор «Слаў- 
ся »  з оперы М. Глінкі «Іван Сусанін».. .

Фарміраванне дзіцячых д ухавы х 
аркестраў у нас не праходзіць лёгка. 
I тут, на мой погляд, трэба падрабязна 
вывучыць вопыт работы з юны мі м у 
зы кантам! ў Л ітоўскай  ССР. Разам з 
тым з ’яўленне ў Беларусі новых дзі- 
цячы х духавы х  аркестраў сведчыць, 
ш то м узы чнам у мастацтву, выхаванню 
мастацкага густу  ў нашых ш кол ах  па- 
чы наю ць удзяляць больш увагі.

В аж ны м  сты м улам  папулярызацыі 
музычнага мастацтва, удасканалення 
выканаўчага майстэрства з 'яўляецца 
правядзенне святаў духавой  м узы кі і 
маршаў-парадаў д ухавы х аркестраў, 
аглядаў-конкурсаў, справаз дачных 
канцэртаў і г. д. М ож на толькі гана- 
рыцца, што ў нашай рэспубліцы наліч- 
ваецца каля трыццаці самадзейных ду
хавы х аркестраў, якія за акты ўную  
канцэртную дзейнасць, папулярызацыю 
духавой  музыкі ўдастоены вы сок іх  
званняў «Народны самадзейны калек- 
ты ў »  і «У зорны  самадзейны калекты ў».

Вы сокае  выканаўчае майстэрства, 
стабільнасць работы, значныя зрухі ў 
пашырэнні рэпертуару прадэманстра- 
валі калектывы ў час канцэртных вы- 
ступленняў 1983 года на пацвярджэнне 
ганаровых званняў. У Гомелі з цікаван 
і складанан праграмай вы ступіў  адзін 
са старэйш ы х м узы чны х калектываў 
Беларусі,  які існуе з 20-ых гадоў ,—  на
родны духавы  аркестр Палаца культу
ры вытворчага аб 'яднання «Гомель- 
дрэў»  імя 60-годдзя Вялікага Кастрыч- 
ніка (кіраўнік Ю. Згерскі) . Toe ж  м о ж 
на сказаць i пра народны духавы  ар
кестр Палаца культуры вытворчага 
аб 'яднання «Бабруйскдрэў»  (кіраўнік 
М. Ш лык),  які існуе трыццаць пяць га- 
доў і лічыцца адным з вядучы х калек- 
тываў рэспублікі. На базе гэтага арке
стра адбы ўся  семінар к іраўн ікоў  арке- 
страў Магілёўскай вобласці, які пра- 
водзіў галоўны ды ры ж ор  зводнага д у 
хавога аркестра праф саю заў  горада 
Мінска 3. Танклеўскі.

Цікавы бы ў VII традыцыйны агляд- 
конкурс народных д ухавы х аркестраў 
Мінскай вобласці,  прысвечаны 40-год-
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дзю  вызвалення Беларусі ад иямецка- 
ф аш ы сцкіх  захопнікаў. У склад ж уры  
ўвайшлі народны артыст БССР намес- 
нік старшыні Саюза кампазітараў 
БССР Я. Глебаў, засл уж аны  артыст 
БССР начальник ваенна-аркестравай 
сл у ж бы  Ч Б В А  Б. Ч удакоў, заслуж аны 
дзеяч культуры БССР загадчык кафед
ры эстрадна-духавога дырыжыраван- 
ня Мінскага інстытута культуры 
М. Салдатаў, галоўны ды ры ж ор  звод- 
нага духавога  аркестра прафсаюзаў го- 
рада Мінска 3. Танклеўскі і іншыя.

Упэўнена вы ступіў  з абавязковай і 
канцэртнай праграмамі духавы  аркестр 
Слуцкага ГДК (кіраўнік I. Музычка), 
які бы ў адзначаны дыпломам III сту- 
пені. Я к  заўсёды, парадаваў сваім вы
ступлением духавы аркестр Мінскага 
радыётэхнічнага інстытута, які з'яўля- 
ецца адным з вядучы х калектываў 
свайго ж анру ў рэспубліцы (кіраўнік 
М. Падлуцкі). У цікавай інтэрпрэтацыі 
былі выкананы калектывам «Час, на- 
перад!» і вальс з музычнай ілюстрацыі 
да аповесці А . Пушкіна «Завіруха» 
Г. Свірыдава. К алектыў аркестра прад- 
ставіў на конкурс і свой ансамбль — 
трыо кларнетыстаў. Багатае, насыча- 
нае гучанне аркестр прадэманстраваў 
у абавязковым творы —  урачыстай 
прэлюдыі «Слава народам нашай краі- 
ны» I. Ш ышова, высокі выканаўчы 
ўзровень паказаў у  «Рапсодыі на тэ- 
мы камсамольскіх  песень» Б. Цярэнць- 
ева. 3 запалам студэнты выканалі і 
«Ю білейны марш» Я. Глебава. У сваю 
праграму аркестр укл ю чы ў  творы для 
салістаў-інструменталістаў : «Вальс
для саксафона-альта» М. Пятрэнкі (са- 
ліст I. Чарняк), «Неапалітанскую пе- 
сеньку» з балета П. Ч айкоўскага  «Ле- 
бядзінае возера» (саліст А . Ліўшыц). 
Прыемна, ш то  калектыў М РТІ трымае 
сувязь з прафесійнымі выканаўцамі. 
На гэты раз з аркестрам выступала са- 
лістка Дзяржаўнага акадэмічнага Вя- 
лікага тэатра оперы і балета БССР 
Вольга Цішына, якая выканала песню 
«Расцвітай, Беларусь» Ю. Семянякі на 
верш А . Бачылы. Але, нягледзячы на 
ўсе творчыя посгіехі, па строг іх  ацэн- 
ках ж уры  духавы аркестр МРТІ быў 
адзначаны дыпломам II ступені, таму 
што не выканаў умовы конкурсу  па 
рабоце з сельскім калектывам-спада- 
рожнікам.

А ркестр  Палаца культуры Беларус- 
кага аўтамабільнага завода (г. Жодзі-  
на) вядомы як стабільны творчы ка- 
лектыў. А л е  на гэты раз ён выступіў 
значна ніж эй  сваіх магчымасцей, хоць 
варта адзначыць добрае выкананне 
«Галопа» з оперы «К ал ю чая  руж а» 
Ю. Семянякі,  «Юбілейнага марша» 
Я. Глебава, марша «У  партызанскім 
краі»  I. Любана. Выступление аркест
ра з Ж одзіна паказала, што нельга за- 
хапляцца вельмі складанымі творамі 
(як, напрыклад, «Рапсоды я на тэмы 
мелодый народаў СССР» Б. Дзіева), ка- 
лі калектыў не м ож а выканаць іх на 
добрым узроўні.

Цёпла прымалі слухачы  выступлен
ие духавога аркестра Мінскага вытвор- 
чага аб'яднання імя Леніна (кіраўнік 
Б. Сармонт), які аддаў перавагу эст- 
раднай стылістыцы. Удала бы ў выка- 
рыстаны аркестрам барытон як соль
ны інструмент у п'есе А . Прайса «Дом 
узыходзячага  сонца» (саліст А. Гоф
ман). Ц ікавымі і арыгінальнымі былі 
супастаўленні і тэмбральныя камбіна- 
цыі ў гучанні бас-гітары, саксафонаў

(тэнар і барытон), трамбона, тубы, калі 
дасягаўся  каларытны фуз-эфект, ха- 
рактэрны для электрамузы чны х інст- 
рументаў. Цікава слухалася  першае 
выкананне «Святочнага марш а» Б. Сар- 
монта, які вылучаўся  насычанай, ба- 
гатай інструментоўкай, яркімі, кант- 
растнымі кантрапунктамі барытона, 
тэнара, групы саксафонаў. Выкары- 
станне саксафоннай групы значна ўзба- 
гаціла гучанне аркестра. Н аяўнасць та
кой групы патрабуе вялікай самаадда- 
чы ў рабоце і высокай кваліфікацыі кі- 
раўніка. ГІры добрай арганізатарскай 
рабоце і практычнай дапамозе з бок у  
вопытных кансультантаў, м узы кантаў 
вядучы х прафесійных калектываў, вы- 
кладчы каў навучальных устаноў рэс- 
публікі можна было б дасягнуць знач- 
ных зр ухаў  у пашырэнні сродкаў вы- 
разнасці духавы х аркестраў з са к са 
фоннай групай, вырашыць праблему 
развіцця ў рэспубліцы эстрадных і джа- 
завых інструментальных ансамбляў і 
аркестраў. А  пакуль што выступление 
квінтэта саксафаністаў гэтага калекты- 
ву (сапрана, два альты, тэнар, бары 
тон) было не зусім паспяховым. У вы- 
кананай імі Прэлюдыі мі-бемоль м а
ж ор I. С. Баха не адчуваўся  характар 
твора, таму што музыканты-аматары 
ігралі ў свабоднай эстрадна-джазавай 
манеры. А ле ў цэлым аркестр прык- 
метна адрозніваўся ад інш ы х калекты- 
ваў д зякую чы  накіраванасці прагра- 
мы, укамплектаванасці саставу, наяў- 
насці ж аночай вакальнай групы, вало- 
данню эстраднай манерай выканання.

Добра сустрэлі слухачы  ўдзельнікаў 
дзіцячага узорнага духавога  аркестра 
Палаца культуры тэксты льш чы каў  го- 
рада Мінска (кіраўнік У. Яш чэмбскі).  
Да пачатку выступления школьнікі 
бестурботна бегалі па фае, з захаплен- 
нем і зайздрасцю глядзелі на дарос- 
лых музыкантаў. На сцэне яны зрабі- 
ліся с у р ’ёзнымі і ўваж ны м і артыста- 
мі. У выкананні дзіцячага аркестра 
прагучалі «Песня аб Радзіме»  і «Ляці- 
це, галубы» I. Дунаеўскага, «Песня пра 
Леніна» А. Новікава, «I зноў  працяг
ваецца бон» А . Пахмутавай  і многія  ін- 
шыя.

Х арактэрнай асаблівасцю агляду-

к онкурсу  было тое, ш то ж у р ы  ацэнь- 
вала калектывы не толькі па канкрэт- 
н аму конкурснаму выступлению, але і 
па цэламу шэрагу ін ш ы х аспектаў, якія 
характарызуюць дзейнасць самадзей- 
н ы х калектываў. Гэта аб 'ектыўна па- 
казвала работу к іраўніка і ў сяго  ка- 
лектыву за пэўны перыяд. Акрамя 
ацэнкі выканальніцкага майстэрства, 
складанасці рэпертуару, рэж ы суры  
конкурснай  праграмы, сцэнічнасці і 
культуры  паводзін, укамплектаванас- 
ці складу аркестра, ж уры  пры падліку 
балаў для вызначэння перамож цаў 
улічвала таксама і абавязковую  работу 
з сельскім калектывам, стабільнасць 
работы, актыўнасць удзелу ў грамад- 
ск ім  жыцці.

У пры гож ы ла кон ку рс  выступление 
духавога  аркестра Мінскага вытворча- 
га аб'яднання «Гары зонт» ,  як і  стаў 
лаўрэатам і быў адзначаны дыпломам 
I ступені.  М айстэрства гэтага аркестра 
расце дзякую чы  мэтанакіраванай ра
боце яго к іраўн ікоў :  былога —- А . Го- 
лада і сённяшняга —  У. Навуменкі. 
ІІры выкананні першага абавязковага 
конкурснага твора —  урачыстай прэ- 
людыі «Слава народам нашай краіны» 
I. Ш ыш ова кіраўнік упэўнена і лагічна 
кіраваў дынамікай гучання, зменай 
тэмпаў, «упляценнем» аркестравых га- 
ласоў, тэмбральнымі налажэннямі гу
чання аркестравых груп. Артыстычнас- 
ц ю  вылучылася выступление В. Рама- 
ноўскага ў  песні «Наш ага юнацтва ар
кестр»  П. Аеданіцкага. Ц удоўнае гу
чанне і зладжанасць былі прадэманст- 
раваны пры выкананні «Вальса»,  «Мар
ш а»  з музычнай ілюстрацыі да аповес- 
ці А . Пушкіна «Завіруха».  Бездакорна 
гу ч а ў  аркестр у «Венгерскім танцы» з 
балета «Раймонда» А .  Глазунова, фан- 
тазіі  на тэм ы  песень У. Алоўнікава, 
«Партызанах Беларусі»  А. Амірава, у 
творах «Лявоніха» і «Звон адыходзя- 
чага лета» Я. Глебава. Парадаваў сва- 
ім выступлением Г. Баранскі,  які вы- 
канаў п 'есу  «Ф естываль» А .  Пейджа 
для трубы з аркестрам.

Выступление аркестра M B A  «Гары
зонт» паказала: там, дзе вядзецца са- 
праўдная творчая работа, н іколі не 
ўзнікаюць праблемы развіцця жанру,
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Лекцьпо-паказ для ўдзельн ікаў  д у х а в ы х  ар к естр а ў  праводзіц ь загадчы к каф едры  
эетрадн а-духавога  ды ры нсы равання М інскага ін сты тута  к ул ьтуры  М. Салдатаў.

Таму на семінарах к іраўн ікоў  д у х а 
вых аркестраў трэба больш актыўна 
прапагандаваць лепшыя формы і ме- 
тады работы наш ы х вядучы х калек- 
тываў. У  час агляду-конкурсу між са- 
ю зны м Д омам мастацкай самадзейнас- 
ці Белсаўпрофа праводзіўся рэспублі- 
канскі семінар к іраўнікоў  сельскіх са- 
мадзейных д ухавы х  аркестраў, занят- 
кі па тэмах «А к туал ьн ы я  пытанні вы- 
хаваўчай работы ва ўмовах узмацнен- 
ня ідэалагічнай барацьбы дзвюх сацы- 
яльных с істэм »,  «Сацыяльна-педагагіч- 
ныя праблемы ўдасканалення наву- 
чальнай і выхаваўчай работы з удзель- 
нікамі самадзейнага калекты ву» ,  «Фар- 
міраванне рэпертуару духавога  аркест
ра». Заняткі па тэм ах «Інструмента- 
знаўства і асноўныя прынцыпы перала- 
жэння для самадзейнага духавога  ар
кестра» ,  «А ркестравая  партытура, яе 
м узычны аналіз», «Аркестрава-ансамб- 
левая п адры хтоўка»,  «Тэхн іка  дыры- 
жыравання» ў значнай ступені з'ары- 
ентавалі к іраўнікоў  у складаных пы- 
таннях работы з духавы м аркестрам. 
Н абытыя веды замацоўваліся  на прак- 
ты чны х занятках, якія праводзіліся ў 
форме лекцый-паказаў у Мінскім інсты- 
туце культуры. Іх  праводзіў загадчык 
кафедры эстрадна-духавога дырыж ы- 
равання М. Салдатаў.

Усё новыя і новыя аркестры, якія ў 
выніку шматгадовай карпатлівай пра- 
цы дасягнулі вы сок іх  вынікаў, прад- 
стаўляюцца да прысваення ганаровага 
звання «Народны самадзейны калек- 
ты ў» .  Нядаўна гэтае званне атрымаў 
духавы аркестр рэспубліканскага Па
лаца культуры прафтэхадукацыі (ст. 
ды ры ж ор  У. Клю чнік , педагог-рэпеты- 
тар А . Гусін), створаны ў 1971 годзе. 
К алектыў паспяхова займаецца кан- 
цэртнай дзейнасцю і абслугоўваннем 
грамадска-палітычных мерапрыемст- 
ваў. М узыканты йрымалі ўдзел у III 
фестывалі д руж бы  савецкай і балгар- 
скай моладзі,  спартыўна-тэатралізава- 
ных прадстаўленнях у м інскім  Пала
цы спорту... Дзейнасць аркестра адзна-

чана Ганаровымі граматамі ЦК 
JIKCMB, аргкамітэта па правядзенню 
першага У сесаю знага  фестывалю м ас
тацкай творчасці працоўных, ЦК 
Д Т С А А Ф  БССР. Сваё майстэрства ар
кестр прадэманстраваў у  «М арш ы пра- 
цоўны х рэзерваў» I. Лучанка, інш ых 
творах кампазітара, у песнях-маршах 
«Мая М асква»  I. Д унаеўскага, «Успа- 
мін пра палкавы аркестр» Ю. Гуляева.

П ры судж энне ганаровага звання бу- 
дзе сты м уляваць дзейнасць духавы х 
аркестраў с істэмы  прафтэхадукацыі. 
Тут мае значэнне не столькі сам факт 
прысваення звання народнага калек
тыву, колькі вырашэнне праблемы пе- 
раемнасці.

3 кож ны м  днём усё больш востра 
адчуваецца неабходнасць далейшага 
развіцця самадзейны х д ухавы х аркест- 
раў рэспублікі, пастаяннага ўдаскана- 
лення іх  выканаўчага майстэрства і па- 
вышэння ролі ў прапагандзе музычна- 
га мастацтва. М ож на спадзявацца, што 
ў Беларусі святы  духавой  м узы кі і 
маршы-парады, канцэртныя выступлен- 
ні самадзейных д ухавы х  аркестраў бу- 
дуць адбывацца на самым высокім  уз- 
роўні. Для гэтага неабходна дакладна 
вызначыць перспектывы развіцця ж ан
ру ў рэспубліцы і мэтанакіравана 
аж ы ццяўл яць  іх у дзейнасці наш ы х ка- 
лектываў. Тут павінны сказаць сваё 
слова кафедры Белдзяржкансервато- 
рыі, Мінскага інстытута  культуры, му- 
зы чны х вучы ліш чаў  і дз іцячы х музыч- 
ных ш кол  рэспублікі, а таксама між- 
саю зны  Д ом самадзейнай творчасці 
Белсаўпрофа і рэспубліканскі навуко- 
ва-метадычны цэнтр культурна-асвет- 
най работы і народнай творчасці.

1 I. Ф. Л яш эпка, Ю. В. П ятроў. Н авуко- 
ва-тэхн ічная рэвалю ц ы я і духоўн ая  кул ь
т у р а .— У зб. «А сабл івасц і культурна- 
аеветнай  р аботы  ва ўм ов а х  НТР». Т эзісы  
дакладаў на н авукова-практы чпай  кан- 
ф ер эн ц ы і. — Нікалаеў. 1980, с. 18,

МІНСК

У  апошнія дні снеж ня 1983 года ў 
мінскім Палацы культуры і сп ор ту  чы- 
гуначнікаў імя У. I. Леніна адбылася 
творчая справаздача студэнтаў  чацвёр- 
тага ку[)са кафедры харэаграфіі Мін- 
скага інсты тута  культуры, прысвеча- 
ная 40-годдзю Перамогі савецкага на
рода ў Вялікай Айчы ннай  вайне.

ІІершае аддзяленне канцэрта-справа- 
здачы складалася з танцаў народаў 
СССР. Сярод іх  былі руск і  танец, э с 
тонская ж артоўная  полька, «Узбекскі 
эц ю д » ,  малдаўскі танец «Х а р о » ,  літоў- 
ск і «К уб іл ас» ,  асецінскі «Сімд» і ін- 
шыя.

У Д Р У г і м  аддзяленні творчай справа- 
здачы гледачы ўбачылі нацыянальныя 
танцы народаў свету -— польскі народ
ны танец «К ракавяк» ,  рум ы нскі «Бры- 
ул» ,  венгерскі «Чардаш », іспанскія  мі- 
н іяцюры і іншыя.

ГОМЕЛЬ

«Гары зонты  Гомельш чы ны » — так 
называлася абласная выстаўка м ас
тацкай фатаграфіі, прысвечаная 40- 
годдзю  вызвалення Гомельш чыны ад 
нямецка-фашысцкіх  захопнікаў, якую  
падрыхтавалі фотааматары Гомеля і 
Рэчыцы, Светлагорска і Веткі, Мазыра 
і гарадскога пасёлка А к ц ябрск і .  Усяго  
на ёй экспанавалася 206 фотарэпарта- 
жаў, пейзажаў, партрэтаў 88 аўтараў. 
Сярод удзельнікаў выстаўкі былі 43 
ю ны я фатографы. Яны лрадставілі 64 
работы.

ВІЦЕБСК

Мерапрыемствы Усесаюзнага агляду 
самадзейнай мастацкай творчасці, 
прысвечанага 40-годдзю Перамогі са 
вецкага народа ў Вялікай Айчы ннай  
вайне, адбываюцца ў гарадах і раёнах 
Віцебшчыны.

Сапраўдным святам самадзейнай ма
стацкай творчасці стаў  конкурс удзель- 
нікаў мастацкай самадзейнасці Віцеб- 
скага завода тэлевізараў, у якім удзель- 
нічалі больш як 20 цэхаў і падраздзя- 
ленняў —  усяго каля 600 чалавек.

Гледачы ўбачылі камназіцыі «Мір —  
планеце», «Каб не было вайны», «Ні- 
колі не забудзем», камгіазіцыю, пры- 
свечаную легендарнаму партызанскаму 
герою М. II. Ш мырову, і іншыя.

На дзіва цікавая атрымалася кампа- 
зіцыя «М алюнкі беларускай восені» , 
створаная на аснове беларускага фаль- 
клору.

П

3 поспехам прайшоў агляд на іншых 
прадпрыемствах —- на віцебскіх заво
дах электравымяральных прыбораў, 
заточны х станкоў, на швейнай фабры- 
цы «Сцяг індустрыялізацыі»  і іншых.

О Р Ш А

У аглядзе цэхавай самадзейнай 
творчасці на А рш анскім  ордэна Лені- 
на льнокамбінаце ўдзельнічалі 8 ка- 
лектываў —  960 чалавек. Гледачоў 
усхвалявалі такія камназіцыі, як «Га- 
рачы снег»,  «Х о тя т  лн русские воііны». 
Са сцэны Палаца культуры гучалі вер- 
шы паэтаў ваенных гадоў і наш ы х су- 
часнікаў.
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