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СТВАРАЛЬНІК СВЯТА.
ДА ДНЯ НАРАДЖЭННЯ П. А. ГУДА

Восьмага студзеня споўнілася 
70 га доў Пятру Адамавічу Гуду, кан
дыдату гіста рычных навук, прафе
сару, акцёру, рэжы сёру, сцэнарысту, 
пе дагогу, этнографу, фалькларысту. 
Калектыў Беларускага дзяр жаўнага 
ўніверсітэта культуры і мас тац
тваў сардэчна віншуе Пятра Ада ма
віча з юбілеем, жадае моцнага зда
роўя, творчага настрою, здзяйснення 
жа дан няў, поспехаў на педагагічным, 
наву ковым і творчым шляху, плённай 
працы на ка рысць Айчыны.

Пётр Адамавіч Гуд – лаўрэат між
на родных і рэспубліканскіх фесты
валяў, свя т, конкурсаў. Адзіны ў Бе
ларусі першы лаўрэат Усесаюзнага 
фес тывалю масавых свят (1982). 

Кандыдат гістарычных на вук (1987), прафесар (2000). Член Між народ
най арганізацыі па народнай твор ча сці (IOV).

Скончыў Харкаўскі дзяржаўны ін сты тут культуры (1973). Працаваў 
акцёрам (Беларускі і Адэскі тэатры юнага гледача – 1962–1963 гг.), арты
стам драмы і салістам балета Украінскага рэспубліканскага ансамбля 
му зычнай камедыі (Кустанай, Цалінаград, Чымкент), галоўным рэжысё
рам тэатрастудыі ў Таласе (Кіргізія) і інш.

З 1977 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і 
мастацтваў. 1993–2014 гг. загадчык кафедры рэжысуры абрадаў і свят. 
Двойчы ўзнагароджаны ў намінацыі «Загадчык кафедры года».

Пётр Адамавіч – рэжысёр першага свята прысвячэння ў студэнты 
(1977) і пер шага справаздачнага канцэрта творчых калектываў Мін скага 
інстытута культуры (1978), а таксама зорных паходаў па месцах баявой і 
працоўнай славы і інш.

Выкладае дысцыпліны: «Традыцыйная святочная культура белару
саў», «Беларускія гульні», «Рэжысура традыцыйнага абраду», «Асно вы 
драматургіі і сцэнарнае майстэрства», «Рэжысура абрадаў і свят», «Тэх
налогія стварэння свята», «Піратэхніка ў свяце».

В І Н Ш У Е М  З  Ю Б І Л Е Е М !

169

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Аўтар ма на гра фій «Тэхнало гія 
стварэння свята» (2004, 2008), «Мас
тац тва фе ер вер каў» (2007).

Стваральнік навуковапедага
гічнай школы ў галіне свят, уні
каль най спе цыялізацыі «рэжысура 
народнага свята».

Сярод вядомых вучняў Пятра 
Ада мавіча У. М. Карачэўскі, Д. А. Га  
рэ лік, Павел Усовіч, Алеся Яр мо
ленка, Яўген Блізнюк, М. К. Ко таў, 
А. Л. Ту шын ская, А. В. Гай дукевіч, 
А. Я. Камінскі, Д. П. Сер гейчук і інш.

Адзін з ініцыятараў і аўтараў 
ад раджэння беларускіх свят, аб ра
даў і святочных кірмашоў. Са браў, 
даследаваў і выдаў першы збор кір
машо вых песень у ма на графіі «Бе  
ла рускі кірмаш» (1996, з Н. Гуд). 
Сцэнарыі абрада вых свят апу блі
каваў у кнізе «Ад Каляд да Па кро
ваў» (2000), зборніках «Восеньскія 
святы» (1995), «Зімовыя святы» 
(1999), «Весна выя святы (2000), 
«Лет нія свя ты» (2001), метадыч

ных дапаможніках «Свя та касавіцы» (1983), «За жын кі, дажынкі» (1986), 
«В рус ле народных традиций» (1986), «Спас – усяму час» (1994), «У гас
цях у гаспадыні Пры роды» (2000), «Добры настрой» (2002), аўтар скіх 
ме тадычных работах «Свята лесу» (2006 ), «Свя та кветак» (2009) і інш.

Аўтар шэрагу вучэбных праграм па святочнаабрадавай дзейнасці, 
рэжысуры народнага свята, беларускіх народных гульнях.

Мастацкі кіраўнік, рэжысёрпастаноўшчык, сцэнарыст больш 
400 творчых работ, сярод якіх: рэспубліканскія святы духавой музыкі 
(1977–1990, Мінск, Баранавічы), рытуалэстафета алімпійскага агню і 
тэатралізаваны канцэрт «Факел дружбы» для ўдзельнікаў XXII Алім
пійскіх гульняў (Мінск, 1980), тэатралізаваны канцэрт для ўдзельнікаў 
III Усесаюзных гульняў моладзі, (Мінск, 1982), сцэнарый свята бела
рускага сацыяльнакультурнага комплексу на XXII Сусветным фесты
ва лі моладзі і студэнтаў (Масква, 1992), Усесаюзны футбольны турнір 
«Ску раны мяч» (Мінск, 1985, 1988), Першы Усесаюзны турысцкі злёт 
на вучэнцаў прафтэхадукацыі (Мінск, Маладзечна, 1985), культур ная 
пра грама беларускай дэлегацыі на Усесаюзных паходах камсамольцаў 
і мо ладзі па месцах рэвалюцыйнай, баявой і працоўнай славы нашай 
Радзімы (Мінск1980, Ерэван1982, Ленінград1987), феерверк на I Між
на родным фестывалі дзіцячай творчасці «Галасы дзяцінства» (Мінск, 
1991) і інш. Галоўны рэжысёрпастаноўшчык свят і святочных дзей 
у Белару сі, Польшчы, Літве, Латвіі, Украіне, Расіі, Арменіі, Аб ха зіі, 
Кіргізіі, Казахстане.

Упершыню ў Беларусі рас пра цаваў і ўвасобіў рэспубліканскае свя та 
сучаснага бальнага танца («Мін скі баль76»), Універсіяду баль нага тан

П. Гуд – артыст драмы і саліст балета 
Украінскага рэспубліканскага ансамбля 

музычнай камедыі. Опера М. В. Лысенкі 
«Наталка Полтавка», роля Міколы. 1964 г.
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ца (Мінск, 1994), тэ атра лізаваныя мітынгірэквіемы на мемары яль ных 
комплексах (Уша чы1984, Быхаў1985), бе ларускі кір маш (Сто лін1981); 
свята вёскі (в. Вер цялішкі Гродзенскага рна1984), свята на родных ра
мёст ваў (Во ранава1984), свята аў тэн тыч на га фальклору на Першым Між
на родным фестывалі фальклору ў Пін ску (1994), сцэнарый Рэс пуб лі кан
скага вандроўнага свята, прысвечанага 600годдзю пасялення та тар у 
Бе ларусі (Навагрудак, Смілавічы Мінскай вобл. і Іў’е Гродзен скай вобл., 
1996), каляднае фаль клор напіратэхнічнае шоу (Мінск, 2000), Між на
род ны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік» (Па
ста вы, 1994–2006), Усе беларускі фестываль народнага гу мару (Ка лін ка
віцкі рн, 1994–2009), Усебеларускі фестываль нацыянальных культур 
(на цыянальныя падворкі) – Гродна, 1996–2012, ад кры ты фестываль гуль  
ні Гродзенскай вобл. «Карнавал весялосці» (2006, 2012), а таксама Першы 
Міжнародны фестываль беларускай песні ў Польшчы (Беласток, 1992).

За плённую творчую, спартыўную, навуковую, метадычную, вы ха
ваўчую і педагагічную працу Пётр Адамавіч Гуд атрымаў больш за 
100 уз нагарод, сярод якіх граматы, памятныя знакі і медалі: медаль ха
кейнага турніру ЦК ЛКСМБ «Золотая шайба», медаль Усесаюзнага клу
ба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», медаль лёгкаатлетычнага марафону 
«Осво бождение» (Харкаў), Ганаровая грамата ЦК ЛКСМБ, ганаровы знак 
ЦК ВЛКСМ «Дарогамі бацькоўге рояў», медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100летия со дня рождения В. И. Лени на», га наровы 
знак МУС СССР «Активист культурного шефства», ганаровы знак «60 лет 
Краснознаменного Западного пограничного округа», Ганаровыя грама ты 
Міністэрства культуры Рэспублікі Бе ларусь, Ганаровая грамата Ад мі ні
страцыі Прэзідэнта Рэспублікі Бе ла русь «За плённую працу, вя лікі аса
біс ты ўклад у развіццё культуры і мас тацтва Беларусі», Ганаро вая гра
мата Камітэта па справах рэлігій і на цыянальнасцей пры Савеце Мі ні 
страў Рэспублікі Беларусь, юбілейны медаль «65 год вызвалення Рэс
пуб лікі Бе ларусь ад нямецкафашысц кіх захопнікаў», ганаровы знак і 
юбі лейны медаль «95 лет пограничной служ бе Республики Беларусь».

За значны ўклад у развіццё нацыянальнай культуры і тэа тральнага 
мас тацтва, высокае педагагічнае майстэрства і пад рых тоўку ква лі фі кава
ных кадраў у галіне культуры і мастацтва, ак тыў ную грамад скую дзей
насць П. А. Гуд узнагароджаны ганаровым знакам Беларускага праф са
юза ра ботнікаў куль туры, спецыяльнай прэміяй Прэзідэнта Рэс пуб лі кі 
Беларусь «За высокія дасягненні ў галіне культуры і мастацтва» і  інш.

Міжнародны фестываль 
народнай музыкі «Звіняць 

цымбалы і гармонік», 
г. Паставы.

Галоўны рэжысёр – 
П. А. Гуд 
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