
ўзровень палрыхтоўкі студэнтаў трзба прывес- 
ці ў адпаведнасць з еўрапейскімі стандартамі 
нишэйшай школы. Диплом выпускніка Бела
руси ага універсітэта культури ў перспективе 
пасінен стань юрыді ічным лакумектам у межах 
уссй еўрапейскай супольнасці.

Набыццё статуса такога ўзроуню патрабуё, 
безумоўпа, намаганняў і вялікіх сродкаў, але 
справа таго вартая.

Баканава НД., 
вйкладчйк

НАРОДНАЯ ГТЕСНЯ 
Ў НАВУЧАЛЬНЫМ ПРАІІЭСЕ I 

ТВОРЧЫМ ВЫХАВАНШ СТУДЭНТАЎ 
ПА ПАСТАНОЎЦЫ ГОЛАСУ

Гісторыя, культура беларускага народа 
знайшлі сваё адлюстраванне ў народных пес
нях, дайшоўншх да нас у шматлікіх вьщаннях. 
У песнях наказана жиццё людзей з іх клоііатамі 
і штодзённай пранай. зімовымі святамі, приро
дам! вясни, зборам ураджаю і мноствам іншйх 
разнастгйких з'яў. Дзякуючы нястомнай прани 
збіральнікаў мы сення маем магчимасиь карие - 
танна гэтймі кзштоўнймі здабйткамі ў сваёй 
праіш.

На Беларусі ў сучасни момант мы маем вы- 
сокамастацкіл прыклшш народных песень, вя- 
сельнйх абрадаў, святкавайня ііалядаў. Вялікае 
значэннс ў жыцці беларуса мелі веснавыя абра- 
дй з іх рытуальнымі песнямі падчас пачатку 
веснавых работ на полі, апіяду палетьаў, абра- 
дй зажынак, жніва, дажынак і іншыя. дзе -^есь 
час гучала народная песня, якая моцна ўз- 
дзейнічала на душу слухача і выканаўца. Праз 
пакаленні дайшла народная песня да нас, i ми 
павінны не толькі збсрагчи яе, але і перадаиь 
нашим нашчадкам, а творчую моладзь, студэн- 
таў нашай установи, выхаваць у прыхільнасні, 
любові і гтибокай павагі да спадчыньі.

Раней было так. што моладзь разам са 
старэйшымі ўдзельнічала ва ўсіх праявах жын- 
ця. Найвышэйшы душэўны ўздым абавязкова 
вйяўляўся ў несні, дзе выкладалася падчас цэ- 
лае жыццё чалавека. Песня жила і пераходзіла 
ад ад наго пакалення да другога. Іншая справа 
цяпер, калі моладзь рушила ў гаради, не ба-

чьшь і не ўдзельнічае ў абрадах, не чуе жывога 
народнага слова і губляе свае виток:. Таму трэ- 
ба знаёміць студэнтаў з лепшймі ўзорамі бела- 
рускіх народных песень, тлумачйць ім, калі 
янй выконваліся, знаёміць з асабліьасцямі вы- 
канання. Народная песня мае вельмі важкую 
ўласцівасць - уздзейнічаць на душу слухача і 
вйхоўваць яш мастанкі густ. Таму работа па 
пастаноўцы голасу на кафедры мастацкай 
творчасш пачинаецца з беларускай народнай 
песні.

Песні маюць адрозненні ў залежнасш ал 
рэгіёна іх бытавання і ў залежнасці ад моўньа 
асаблівасней гэтага рэгіена.

Вялікі польскі этнофаф Міхал Хведароўскі 
(1853 - 1923), які запісау шмат паданняў, пры- 
казак, прымавак і песснь з заходняй Беларусі, 
падчас свайго допісу да інтэлігенцыі беларус
кай паведамляе пра той каштоўнй скарб, які 
ён здабйў у наших крэсах, і спадзяецца на тое, 
што нашчадкі будуць мсйь плён ад гэтйх 
скарбаў. Яшчэ Міхал Хведапоўскл пісаў, што 
ніякі другі народ не захаваў так, як беларуси, 
свае песні, дзе кожная - гэта цэлае жьщцё.

Каб пазнаць народ, трэба пазнань яго куль
туру, мову, рамяство, уклад жииия, яго адносі- 
ни да разнастайних з'яў, да іншйх народаў. На 
разнастайнасць беларускіх народних песень 
вялікі ўплйў аказваюиь, як мы ўжо алзначалі, 
рэлігійныя і моўныя адрозненні. Так. напрык- 
лад, беларускае Палессе налічвае мноства пе
сень, падобных да типових песень з іншых 
мяснін Беларусі, але ў меладычных адносінах 
яни маюць свае асаблівасні. Акрамя гэтага, трэ
ба яшчэ дадаць, што песні Палесся вйконваюц- 
ца інакш, чым песні Міншчынй ці Вінебшчйнй, 
на гэта ўпльгоае меладичны склад і дыялект 
рэгіёна.

У навучальным працэсе па вйхаванні асобй, 
здольнай арганізаваць творчй калектйў. прая- 
вінь сябе як прафесійнй выканаўца, вялікае 
значэнне мае комплекс тых днсцыплін, яхія вй- 
вучаюцца ва універсітэце. Намаганні выкладчй- 
каў кафсдры павінны быць скіраваны на тое, 
каб падрыхтаваць прафесійна адукаванага 
спецыяліста, яы адпавядае міжнароднаму ўз- 
роўню. Таму вялікае значэнне маюць вывучэнне 
народнай творчасці, заняткі па пастаноўцы го- 
ласу, дйрыжйраванні, у харавым класе і ігап. 
Гэта таксама садзейнічае выхаванню любові да 
роднай песні, да роднага слова, да ўсяга, што 
нам застал ося ў спадчыну на нашай Баць- 
каўшчыне.
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