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Сучасныя падыходы да 1нтэрпрэтацы1 
беларуск1х народных музычных 1нструментау 

у  музейнай экспаз1цы1
Чаус С. Э.

Установа адукацьп "Беларуси! дзяржауны ynieepcimam культуры / мастацтвау" MiHCK

Арт ыкул прысвечаны проблеме /нтэпрэтацьи музычных 1нструментау у экспазщ ыйнай просторы музея. Асноуная увага 
сканцэнтравана на навуковым праектаванн! экспаз'щы'г. вызначаны проблемы  / падыходы /х вырашэння. У  даследаванн! адзна- 
чаецца, што музейнай каштоунасцю валодаюць сам! народныя музычныя шструменты, а таксама веды  / навык/, звязаныя з /х 
вырабам  / выкарыстаннем. Таму задачай прэзентацы! м узычных тструментау з'яуляецца /х рознабаковы разгляд / комплексная 
/нтэрпрэтацыя у кантэксце т радыцыйнай музычначнструмент альнай культуры.

У  тэксце анал'вуецца м 1жнародны вопыт экспанавання з м эт ай вылучэння падыходау, найбольш адпаведных для беларуск1х 
музеяу. Адзначаецца, што у замеж най музеалогИ icnye глыбокае разумение спецыф/чнасц! м узычных /нструментау як аб'ект ау 
музейнай дзейнасц/, што пацвярджаецца вылучэннем М1жнароднага кам1тэта па м узеях / калекцыях м узычных 1нструментау

Адрас для карэспандэнцьп: г. MincK, вул. Альшэускага, 23-73 -  С. Э. Чаус
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(CIMCIM) у складзе М1жнароднага савета музеяу (ICOM). Спецыял1стам1 у дадзенай гал1не вылучаны юруючыя прынцыпы i падыхо- 
ды да экспанавання м узычных iнструментау, якiя, аднак, павiнны быць скарэктаваны для нашай краiны у адпаведнасцi са складам  
М узейнага фонду Рэспублiкi Беларусь.

На думку аутара, прапанаваная канцэпцыя /нтэрпрэтацы/' народных м узычных 1нструментау, а таксама ix уключэнне у пра- 
цэс музейнай камунтацы/', дапаможа прыцягнуць увагу наведвальнкау i паспрыяе лепш аму разуменню т радыцыйнай музычна- 
iнст румент альнай спадчыны Белару^ .

Ключавыя словы: гiстарычныя музычныя iнструменты, калекцыi м узычных iнструментау, музейны прадмет, экспазiцыя, 
музейная нт эрпрэт ацыя.

(Искусство и культура. -  2017. -  № 3 (27). -  С. 52-56)

Contemporary Approaches 
to the Interpretation of Belarusian Folk 

Musical Instruments in the Museum Exhibition
Chaus S. E.

Educational Establishment "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk

The article focuses on the issue o f musical instruments interpretation in the exhibition space o f the museum. Main attention is concentrated 
on the scientific designing o f the exposition. The problem s and the ways o f their solution are pointed out in the article. It  is noted in the 
research that fo lk  m usical instruments themselves and also knowledge and skills connected with their production and usage have museum  
value. That's why the task o f the presentation o f m usical instruments is their various viewing and complex interpretation in the context o f 
traditional fo lk  m usical instrum ental culture.

The international experience o f the exhibition is analyzed in the text in order to choose variants which are m ost appropriate fo r  Belarusian 
museums. It is pointed out that there is a deep understanding o f the specificity o f m usical instruments as objects o f museum activity in foreign  
museology. It is proved by establishing the International Committee fo r  M useums and Collections o f M usical Instruments (CIMCIM) in the 
structure o f the International Council o f M useums (ICOM). Specialists in this fie ld  pick out main principals and approaches to exhibiting musical 
instruments, which nevertheless should be corrected fo r  our country according to the structure o f the Republic o f Belarus Museum Fund.

From the point o f view o f the author the proposed conception o f  fo lk  m usical instruments interpretation and their inclusion in the process 
o f museum communication will help to gain visitors attention and to facilitate the better understanding o f the traditional m usical instruments 
heritage o f Belarus.

Key words: historical m usical instruments, m usical instrum ent collections, museum object, exposition, museum interpretation.

Музычна-iнструментальная культура з'яуляецца 
неад'емнай часткай народнай культуры i трады- 
цыйнага побыту беларусау, яна была важным эле
ментам адпачынку i некаторых вiдау працы. У гра- 
мадстве музыкi мелi асаблiвы сацыяльны статус i 
вялiкае запатрабаванне. Яны гралi падчас вяселляу, 
iншых сямейна-побытавых i каляндарных святау 
i абрадау, вячорак, а таксама навучалi маладых 
людзей сваёй справе: выканальнiцкаму мастацтву 
i вырабу музычных iнструментау. Усе кампаненты 
традыцыйнай музычна-iнструментальнай культу
ры Беларусi, яе разнастайныя формы i праявы па- 
трабуюць пiльнай увагi з боку музейных устаноу, 
заклiканых да захавання i актуалiзацыi як матэры- 
яльнай, так i духоунай спадчыны i садзейнiчання 
грунтаванню на яе аснове сучаснай беларускай 
культуры. Актуальнасць захавання i папулярызацыi 
музычна-iнструментальнай спадчыны Беларусi, як 
важнай часткi традыцыйнай культуры, абумоулена 
знiкненнем натуральных асяродкау яе iснавання, 
кардынальнай зменай сацыяльнай структуры гра- 
мадства i ладу жыцця, у вынiку чаго яскравая куль
турная з'ява хутка адыходзiць у нябыт.

Адной з важных задач для фармiравання 
каштоунаснага стаулення грамадства i вырашэння 
акрэсленай праблемы i з'яуляецца прэзентацыя на
родных музычных iнструментаУ у музейнай прасто- 
ры. Сёння яны становяцца аб'ектамi паказу у самых 
розных музеях Беларусi. Зразумела, што прынцыпы

(Art and Cultur. -  2017. -  № 3 (27). -  P. 52-56)

экспанавання у значнай ступенi залежаць менавiта 
ад музейнага профiлю. Так, у лiтаратурных му
зеях народныя музычныя iнструменты часцей 
за усё выкарыстоуваюцца у экспазiцыi у якасцi 
сiмвала, цi непасрэдна iлюструюць спадчыну 
лiтаратараУ, якiя у сваёй творчасцi звярталiся да 
адпаведных мастацкiх вобразау; у той жа час у 
этнаграфiчных i краязнаучых музеях, а таксама у 
музеях агульнагiстарычнага профiлю аналагiчны 
комплекс музейных прадметау трактуецца у кан- 
тэксце традыцыйнай культуры канкрэтнага рэгiёну. 
У цэлым, музычныя iнструменты прадстаулены 
у музеях Беларусi дастаткова шырока, аднак, iх 
экспазiцыйны патэнцыял патрабуе раскрыцця. 
Таму даследаванне прысвечана менавiта гэтай 
праблематыцы [1].

Мэта артыкула -  аналiз i абагульненне iснуючых 
сёння прынцыпау экспанавання музычных 
iнструментаУ i выбар падыходау, найбольш адпа
ведных для рэпрэзентацыi беларускiх народных 
музычных iнструментаУ у музеях нашай краiны.

Склад Музейнага фонду Рэспублiкi 
Беларусь. Музычныя iнструменты з'яуляюцца 
спецыфiчным комплексам музейных прадметау. 
1х своеасаблiвасць як аб'ектау музейнага значэн- 
ня добра разумеецца прафесiйнай мiжнароднай 
супольнасцю, пра што сведчыць iснаванне 
Мiжнароднага камiтэта па музеях i калекцыях 
музычных iнструментаУ (CIMCIM), вылучанага
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у складзе Мiжнароднага савета музеяу (ICOM). 
Галоуным прынцыпам iнтэрпрэтацыi музычнага 
iHCTpyMeHTa у экспазiцыi спецыялiсты CIMCIM на- 
зываюць прадстауленне яго адразу у трох якасцях: 
як прадмета мастацтва, як гiстарычнага артэфакта i 
як тэхнiчнай прылады для здабывання гуку i выка- 
нання музыкi. Пры гэтым адзначаецца, што гучан- 
не з'яуляецца не менш важнай эстэтычнай катэго- 
рыяй, чым знешнi выгляд. Таму адной з найбольш 
актуальных сёння задач называюць стварэнне 
"экспазiцыi, якая гучыць" [2].

Варта адзначыць, што прапанаваная канцэп- 
цыя экспанавання абумоулена складам музейных 
калекцый музычных iнструментау. Так, аналiзуючы 
найбольш значныя зборы музеяу Заходняй 
Еуропы i Пауночнай Амерыкi, бачна, што найчас- 
цей аб'ектамi iнтэрпрэтацыi у iх становяцца так 
званыя "гiстарычныя музычныя iнструменты" -  
iнструменты, якiя выкарыстоУвалiся у музыцы у 
мiнулыя гiстарычныя эпохi i да нашага часу выйшлi 
(цi амаль выйшлi) з ужытку. Наведвальнiкi музея 
не заусёды дакладна уяуляюць, як дзейнiчалi i 
гучалi такiя прылады, а таксама якая музыка на iх 
выконвалася (мал. 1). У гэтай сiтуацыi "агучванне" 
экспазiцыi сапрауды мае вялiкае значэнне [3].

Аднак, паколькi комплекс народных музычных 
iнструментаУ у складзе Музейнага фонду нашай 
краiны у значнай ступенi адрознiваецца ад буйных 
замежных зборау, прынцып экспанавання i, адпа- 
ведна, падыходы да яго рэалiзацыi павiнны быць 
скарэктаваны.

Першай, найбольш агульнай у айчынных музе
ях з'яуляецца праблема класiфiкацыi -  аднясенне 
музычных iнструментаУ да катэгорыi народных. 
Крытэрыi тут могуць быць паводле:

1. Вырабу iнструмента, калi да азначанай 
катэгорыi адносяцца толькi вырабы народных 
майстроу.

2. Бытавання музычнага iнструмента, упiсанасцi 
яго у традыцыйную музычна-iнструментальную 
культуру.

Мы прапаноуваем прытрымлiвацца другога 
падыходу, паколькi аднясенне да групы народных 
музычных iнструментаУ выключна майстравых 
вырабау значна звужае уяуленне пра народную 
iнструментальную музыку (асаблiва ХХ стагоддзя, 
калi у ёй шырока выкарыстоУвалiся iнструменты 
фабрычнай вытворчасцi), а таксама скарачае 
магчымасцi яе музейнай iнтэрпрэтацыi. На наш по- 
гляд, аптымальным з'яуляецца менавiта крытэрый 
бытавання iнструмента у адпаведным асяроддзi, 
яго "Упiсанасцi" у традыцыйную музычную куль
туру, дзе пад "традыцыйнасцю" разумеецца як 
асаблiвасцi канструкцыi i/альбо адметныя рысы 
выкарыстання (асаблiвасцi строю, выканальнiцкiя 
прыёмы, рэпертуар i iнш.), так i адпаведныя спо- 
сабы перадачы ведау, якiя забяспечваюць iх 
распаусюджанне i Устойлiвае iснаванне у пэуным 
рэгiёне.

Такiм чынам, комплекс народных музыч
ных iнструментаУ, якi нас цiкавiць, прадстаулены 
у музеях Рэспублiкi Беларусь, даволi шырокi. 
У яго уваходзяць прадметы, якiя магчыма аднесцi 
да апiсанай вышэй катэгорыi гiстарычных музычных

iнструментау. Гэта колавыя лiры, жалейкi, дуды, па- 
стуховыя трубы i iншыя iнструменты, аутэнтычная 
народная традыцыя выканання на якiх перарвалася, 
яны шырока не выкарыстоуваюцца у прафесiйнай 
музыцы (за выключэннем сцэнiчнага варыянту 
народнай музыкi), аднак могуць заставацца у су- 
часнай iнтэрпрэтацыi колiшняй практыкi (мал. 2). 
Менавiта на рэдкiя, выходзячыя з ужытку музыч
ныя iнструменты, у першую чаргу звяртаюць увагу 
даследчыкi падчас этнаграфiчных экспедыцый, а 
таксама музейныя супрацоУнiкi у працэсе камплек- 
тавання фондау. Акрамя таго, нячаста сустракаюц- 
ца Унiкальныя музычныя iнструменты -  вырабы 
народных майстроу, якiя не маюць назвы i цяжка 
паддаюцца агульнапрынятай класiфiкацыi (мал. 
3). Пры прадстаУленнi у музеi такiх iнструментаУ 
узнiкаюць ужо пералiчаныя вышэй праблемы: 
паказ iнструмента не толькi як мастацкага тво- 
ра i гiсторыка-культурнага помнiка, але i у якасцi 
крынiцы гуку.

У той жа час большасць народных музычных 
iнструментаУ ХХ ст. у музейных зборах нашай краiны 
складаюць фабрычныя вырабы, гучанне якiх добра 
знаёма наведвальнiку: скрыпкi, гармонiкi, кларнэты 
i iнш. У сувязi з гэтым дэманстрацыя гуку становiцца 
не асноунай праблемай музейнай iнтэрпрэтацыi му
зычных iнструментаУ, а стварэнне "экспазiцыi, якая 
гучыць" набывае iншы сэнс.

На жаль, аналiз калекцый i асобных музыч
ных iнструментаУ з Музейнага фонду Рэспублiкi 
Беларусь паказвае, што яны раз'яднаны i 
захоуваюцца ва установах рознага профiлю, боль
шасць музычных iнструментаУ зарэгiстраваныя 
фармальна: часта адсутнiчаюць сведчаннi аб 
майстрах, месцах вырабу i бытавання, ступенi 
распаУсюджанасцi. 1нфармацыя аб асобных 
помнiках не заусёды дакладная. Вывучэнне i 
iнтэрпрэтацыя музычных iнструментаУ у айчын
ных музеях ускладняецца як фрагментарнасцю 
калекцый i слабой дакументаванасцю музейных 
прадметау, так i адсутнасцю звестак аб агульнай 
колькасцi аналагiчных iнструментаУ, якiя дайшлi 
да нашага часу, месцах iх захоування i ступенi 
вывучанасцi. У такiх умовах музейныя прадметы у 
значнай ступенi губляюць сваю iнфарматыУнасць.

Задачы навуковага праектавання эксnазiцыi 
i пад^1ходы да ix вырашэння. Для людзей навед- 
ванне экспазiцыi беларускiх народных музычных 
iнструментаУ павiнна азначаць знаёмства з традыцый- 
най музычна-iнструментальнай спадчынай Беларусi, 
уключна з нематэрыяльнымi складнiкамi з'явы: куль
турным i сацыяльным кантэкстам i самой музыкай.

Гэтая iнфармацыя можа быць бясконца разна- 
стайнай. Таму вылучым некаторыя аспекты, вар- 
тыя асвятлення:

1. Генетычная функцыя музычнага iнструмента:
1.1. спосаб гукаутварэння;
1.2. традыцыйная тэхналогiя вырабу;
1.3. канструкцыйныя асаблiвасцi.
2. Бытаванне музычнага iнструмента:
-  месца iнструментаУ у цыкле чалавечага жыц- 

ця, традыцыйным побыце, грамадскiм жыццi;
-  выкарыстанне у рэлiгiйнай практыцы, 

рытуалiзаваных i абрадавых дзеяннях;
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-  асоба i сацыяльны статус музыкi, суадня- 
сенне традыцыйнага i асабiстага у народнай 
iнструментальнай музыцы;

-  знешняе асяроддзе выкарыстання таго цi iншага 
iнструмента (у хаце, карчме, клубе, на вулiцы), якое 
з'яуляецца значным фактарам эвалюцыi i змены 
традыцыйнай музычна-iнструментальнай культуры: 
знiкнення пэуных музычных iнструментаУ з ужыт- 
ку i з'яулення новых -  больш адпаведных знешнiм 
умовам. Асяроддзе выкарыстання таксама уплывае 
на асаблiвасцi канструкцыi i гучання народных 
iнструментаУ (мал. 4).

Такiм чынам, адной з найбольш важных задач 
музейнай iнтэпрэтацыi беларускiх народных му
зычных iнструментаУ становiцца дэманстрацыя 
культурнага кантэксту iх выкарыстання.

Адным з удалых прыкладау экспазiцыi музыч
ных iнструментаУ з'яуляецца доУгатэрмiновая вы- 
става "Музыка вячорак", якая адкрылася у 1992 г. у 
Гiсторыка-культурным музеi-запаведнiку "Заслауе" 
(мал. 5). Пабудаваная на аснове калекцыi, са- 
бранай У. Х. Бярберавым, яна дагэтуль знаёмiць 
наведвальнiкаУ з музычнай культурай беларускiх 
вёсак i мястэчак. На выставе прадстаулены як май- 
стравыя (жалейкi, бубны, цымбалы), так i фабрыч- 
ныя вырабы (гармонiкi, скрыпкi). Асаблiвасць яе у 
тым, што музычныя iнструменты, размешчаныя у 
вiтрынах, аб'яднаны у "гурты" -  спалучэннi, харак- 
тэрныя для беларускiх народных iнструментальных 
капэлау. Падчас экскурсiй для наведвальнiкаУ 
уключаецца аудыёсуправаджэнне [4].

Цiкавая у мастацкiм плане экспазiцыя народ
ных музычных iнструментаУ iснавала да нядауняга 
часу у Беларускiм дзяржауным унiверсiтэце куль
туры i мастацтвау. Яе аутарам i стваральнiкам 
быу супрацоУнiк Творчай лабараторыi па вырабу 
музычных iнструментаУ Беларускага дзяржаунага 
Унiверсiтэта культуры i мастацтвау У. М. Гром. 
Экспазiцыя была пабудавана па колу, падзелена у 
адпаведнасцi з народнымi каляндарнымi святамi 
у гадавым цыкле. У цэнтры на столi размяшчалiся 
сурмы -  духавыя музычныя iнструменты, якiя 
сiмвалiзавалi нябесную прастору, унiзе да кола 
былi прымацаваны прымiтыУныя язычковыя ду
хавыя музычныя iнструменты -  саломкi i чароткi, 
сiмвалiзуючы зямлю. Разам з тым, структура 
экспазiцыi была падначалена агульнай навуковай 
класiфiкацыi музычных iнструментаУ i падзелена 
у адпаведнасцi з ёй, на 4 раздзелы: аутафонныя 
(самагучальныя), мембранныя, духавыя i струнныя 
музычныя iнструменты. Пасля пераносу экспазiцыi 
у iншае памяшканне мастацкае рашэнне не было 
захавана.

Музейнай рэпрэзентацыi традыцыйнай му
зычнай спадчыны садзейнiчае размяшчэнне у 
экспазiцыi (побач з музычнымi iнструментамi) 
тлумачальных тэкстау i, асаблiва, iлюстрацый. 
Выкарыстанне дапаможных матэрыялау дапама- 
гае разуменню кантэксту бытавання, механiзму 
гуказдабывання i iншых аспектау, не выражаных 
вiдавочна самiмi музейнымi прадметамi. Гэтай 
мэце садзейнiчае i кантактаванне з наведвальнiкам 
музея як у традыцыйнай форме (экскурсiя), так 
i у форме дыялога. Па магчымасцi, неабходна

выкарыстоуваць розныя спосабы музейнай 
камунiкацыi: канцэрты, прагляд фiльмаУ, лекцыi, 
музейныя заняткi.

У выпадку правядзення музейных святау з удзе- 
лам носьбiтаУ традыцыi, музей можа выступаць у 
якасцi пляцоУкi перадачы ведау, забяспечваючы 
трансляцыю традыцыi у сучасных умовах.

Сярод практычных заняткау, якiя магчыма 
праводзiць у музеi:

-  майстар-класы па граннi;
-  майстар-класы па вырабе простых па 

канструкцыi музычных iнструментаУ (духавых, 
дзiцячых i г. д.).

1нтэрактыунасць у музейнай экспазiцыi такса
ма дазваляюць забяспечыць тэхнiчныя сродкi, якiя 
перадаюць гукавую, вiзуальную i аУдыёвiзуальную 
iнфармацыю пры дапамозе спецыяльнай 
апаратуры.

У адпаведнасцi з выконваемымi задачамi, 
тэхнiчныя сродкi у экспазiцыi дзеляцца на дзве 
групы: 1) якiя каментуюць экспазiцыйны матэры- 
ял; 2) якiя служаць паунавартасным дадаткам да 
экспазiцыйнага матэрыялу. Аднак iх выкарыстанне 
у экспазiцыi мае недахопы, галоуны з якiх -  пагро- 
за цэнтральнай ролi экспаната (музейнага прад- 
мета), як першакрынiцы ведау i эмоцый. Таму 
неабходнасць прымянення высокiх тэхналогiй у 
экспазiцыйнай прасторы застаецца дыскусiйнай.

Апошнiм часам у навуковай супольнасцi шы- 
рока разгорнута дыскусiя адносна выкарыстан
ня тэхнiчных прыстасаванняу пры музейным 
экспанаваннi музычных iнструментау. Так, гэтаму 
пытанню была прысвечана асобная секцыя "Новыя 
медыя для калекцый музычных iнструментаУ: 
трэнд, раскоша, цi неабходнасць " ("New Media 
for musical instrument collections: trend, luxury 
or necessity") падчас мiжнароднай навуковай 
канферэнцыi пад назвай "Музычныя iнструменты: 
гiсторыя, навука i культура" ("Musical Instruments: 
History, Science and Culture"), якая праходзiла у 
Оксфардзе 25-29 лiпеня 2013 года [5].

На нашу думку, у структуры сучаснай экспазiцыi 
музычных iнструментаУ, тэхнiчныя сродкi могуць 
быць эфектыуна выкарыстаны у якасцi дапамож- 
нага матэрыялу -  для раскрыцця УласцiвасцяУ i 
эстэтычных якасцей музейнага прадмета, асвят- 
лення гiсторыi яго бытавання.

На падставе апытанняу, назiранняУ за 
паводзiнамi наведвальнiкаУ падчас розных тыпау 
заняткау, спецыялiсты у галiне музейнай адукацыi 
прыйшлi да высновы, што чым больш пачуццяу 
чалавека задзейнiчана у працэсе атрымання i 
першаснага аналiзу iнфармацыi, тым лепей яна 
засвойваецца. Таму музычныя iнструменты, якiя 
экспануюцца у вiтрынах, могуць быць дублiраваны 
копiямi, альбо дзеючымi мадэлямi, на якiх падчас 
занятку можна практычна паказваць спосабы гран- 
ня i, нават, даваць паспрабаваць наведвальнiкам 
(мал. 6). Узаемадачыненне з наведвальнiкамi, 
якое прадугледжвае не толькi тэарэтычнае тлума- 
чэнне, але прапаноувае розныя спосабы вывучэн- 
ня, уключаючы непасрэдны кантакт з музычным 
iнструментам, значна павялiчыць перцэптыуныя 
здольнасцi аУдыторыi, палегчыць успрыняцце i
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разуменне iнфармацыi, акрамя таго Узмоцнiць 
уражанне ад наведвання музея [6; 7].

Найноушыя выставы. На працягу апошнiх 
гадоу у музеях Беларусi павялiчваецца колькасць 
часовых выстау, на якiх дэманструюцца музычныя 
iнструменты як з дзяржауных музейных зборау, 
так i з прыватных калекцый. Найбольш значнай 
з iх стала выстава "Белая Русь i яе суседзi", якая 
праводзiлася з 30 лiстапада 2013 г. па 26 студзе- 
ня 2014 г. у Нацыянальным гiстарычным музеi 
Рэспублiкi Беларусь. На ёй былi прадстаулены экс- 
панаты з Расiйскага этнаграфiчнага музея (Санкт- 
Пецярбург) -  аднаго з буйнейшых этнаграфiчных 
музеяу Еуропы, якi быу заснаваны у 1895 г. як 
этнаграфiчны аддзел Рускага музея. Выставачны 
праект быу падрыхтаваны спецыяльна для экс- 
панавання у Мiнску. У экспазiцыi размяшчалiся 
больш за 700 аутэнтычных помнiкаУ традыцый- 
най культуры народау, якiя засялялi землi асоб- 
най гiстарычнай вобласцi ва Усходняй Еуропе: 
беларусау, лiтоУцаУ, латышоу, палякау, украiнцау. 
Усе гэтыя этнасы некалi пражывалi у межах Вялiкага 
Княства ЛiтоУскага.

Асобнае месца на выставе было адведзе- 
на калекцыi старых традыцыйных музычных 
iнструментаУ, вырабленых народнымi майстрамi, 
якiя упершыню экспанавалiся у такiм аб'ёме 
(мал. 7). Прымаючы ва увагу масштаб праекта, 
яго рэдкасць для нашай краiны i Унiкальнасць 
прадстауленых музейных прадметау, лiчым неаб- 
ходным прывесцi склад экспазiцыi. Найбольшая 
колькасць экспанатау непасрэдна датычылася куль
туры беларусау: гуслi XVIII, канца Х1Х i першай трэцi 
ХХ ст. з Себежскага i Люцынскага паветау Вiцебскай 
губернi i з МагiлёУскай губернi; колавыя лiры другой 
паловы Х1Х ст. з Рэчыцкага павета Мiнскай губернi 
i Быхаускага павета МагiлёУскай губернi; скрыпка 
сярэдзiны Х1Х ст. з Рагачоускага павета МагiлёУскай 
губернi; дзiцячыя скрыпкi Х1Х -  пачатку ХХ ст. 
з Вiленскай i МагiлёУскай губерняу; цымбалы дру
гой паловы Х1Х ст. з Ковенскай губернi; ражкi, па- 
стуховыя трубы, паляУнiчыя рогi другой паловы
Х1Х -  пачатку ХХ ст. з Вiлейскага i Дзiсненскага 
паветау Вiленскай губернi, Мазырскага i Слуцкага 
паветау Мiнскай губернi, Ельнiнскага павета 
Смаленскай губернi, Велiжскага павета Вiцебскай 
губернi, МсцiслаУскага i Чэрыкаускага паветау 
МагiлёУскай губернi, Старадубскага павета 
Гомельскай губернi, Любанскага раёна Бабруйскай 
акругi; вабiк пачатку ХХ ст. з 1гуменскага павета 
Мiнскай губернi; дудкi другой паловы Х1Х -  па
чатку ХХ ст. з Гродзенскай губернi, Навагрудскага i 
1гуменскага паветау Мiнскай губернi, Гомельскага 
i Сенненскага паветау МагiлёУскай губернi, 
Велiжскага павета Вiцебскай губернi; кларне
ты: жалейка, чаротка, ражок канца Х1Х -  другой 
паловы ХХ ст. з Ельнiнскага павета Смаленскай 
губернi, Нараулянскага раёна Гомельскай вобласцi, 
МагiлёУскага павета МагiлёУскай губернi; кляшчот- 
ка канца Х1Х -  пачатку ХХ ст. з МагiлёУскай губернi.

Музычную культуру суседнiх народау 
прадстаУлялi латгальскiя кокле i гуслi канца Х1Х -  
пачатку ХХ ст. з Рэжыцкага i Люцынскага паветау 
Вiцебскай губернi; аУкштайцкiя, жамойцкiя

i дзукiйскiя рогi i трубы канца Х1Х -  пачатку 
ХХ ст. з Панявежскага i Цельшаускага паветау 
Ковенскай губернi, Трокскага павета Вiленскай 
губернi; аУкштайцкiя флейты: skuduciai, lumzdelis, 
dudelis i кларнет birbine сярэдзiны Х1Х -  пачатку
ХХ ст. з Панявежскага павета Ковенскай губернi; 
аУкштайцкiя гуслi: kankles i kunkle канца
Х1Х ст. з Наваалександрыйскага i Панявежскага 
паветау Ковенскай губернi. Таксама на выста
ве былi прадстаулены iнструменты, якiя адно- 
сяцца да Украiнскай традыцыi: колавыя лiры 
канца Х1Х -  пачатку ХХ ст. з Нежынскага паве
та ЧарнiгаУскай губернi i Ровенскага павета 
Валынскай губернi; дудкi, свiсцёлка, сапiлка пачат
ку ХХ ст. з Влодаускага павета Сядлецкай губернi, 
Пiнскага павета Мiнскай губернi, Заслаускага 
павета Валынскай губернi, Казелецкага паве
та ЧарнiгаУскай губернi. У раздзеле, прысвеча- 
ным рускай культуры, дэманстравалiся: Колавая 
лiра пачатку ХХ ст. з Лiвенскага павета Арлоускай 
губернi; труба i рог першай чвэрцi ХХ ст. 
з Бежыцкага павета Бранскай губернi; жалейка 
20-х гадоу ХХ ст. з Навазыбкаускага раёна КлiнцоУскай 
акругi Заходняй вобласцi; дудачкi пачатку ХХ ст. 
Раслаульскага павета Смаленскай губернi [8].

Напрыканцы 2012 г. у Музеi гiсторыi горада 
Мiнска адкрылася выстава музычных iнструментаУ 
з прыватнай калекцыi Дзмiтрыя Ровенскага 
"Музычная паштоука". На ёй было прадстаулена 
больш за 100 музычных iнструментаУ, сярод 
якiх гармонiкi, баяны, акардэоны, банданеон, 
канцэрцiна, дыятанiчныя цымбалы, колавая лiра, 
акарыны, трубы, дуды, жалейкi, дудкi, басэтля, 
цытра, варган, бубны, барабан. Большасць музыч
ных iнструментаУ з калекцыi маюць беларускае 
паходжанне i выраблены народнымi майстрамi. 
Самы стары iнструмент, што экспанавауся на 
выстауцы -  дыятанiчныя цымбалы 1870 года май- 
стра В. П. Чакушына, знойдзеныя на тэрыторыi 
Мiнскага раёна [9].

У маi-лiпенi 2015 г. у Дзяржаунай гiсторыка- 
культурнай установе "Гомельскi палацава-пар- 
кавы ансамбль" праводзiлася выстава "А му
зыка гучыць...", на якой былi прадстаулены му
зычныя iнструменты са зборау Нацыянальнага 
гiстарычнага музея Рэспублiкi Беларусь, музея 
У. Г. Мулявiна, Дзяржаунага музея музычнай i тэ- 
атральнай культуры, музея Гомельскага палаца- 
ва-паркавага ансамбля, Беларускай дзяржаунай 
фiлармонii, Беларускага дзяржаунага Унiверсiтэта 
культуры i мастацтвау i прыватных калекцый. 
У экспазiцыi наведвальнiкi мелi магчымасць ад- 
начасова убачыць прафесiйныя i народныя му
зычныя iнструменты, якiя адносяцца да традыцый 
розных краiн. Сярод экспанатау -  вырабы сучас- 
ных беларускiх майстроу-аматарау i майстроу- 
прафесiяналаУ, вырабы фабрык музычных 
iнструментаУ, традыцыйныя iнструменты. Акрамя 
таго, у Гомельскiм палацава-паркавым ансамблi у 
межах культурна-асветнiцкай акцыi "Ноч музеяу", 
прымеркаванай да Мiжнароднага дня музеяу, у 
2015 годзе быу рэалiзаваны арыгiнальны праект 
"Гукi часу". Яго асноуная iдэя -  аб'яднанне паказу 
музычных iнструментаУ, прадстауленых на выставе
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"А музыка гучыць..." з музыкай, уласцiвай для часу 
iх стварэння i iснавання [10].

Прыкладам супрацоУнiцтва музея з грамадскiмi 
арганiзацыямi з'явiлася выстава "^1 заплакалi 
струны жывыя", якая праводзiлася у Гiсторыка- 
культурным музеi-запаведнiку "Заслауе" 
02.03.2017-16.04.2017. Дадзены выставачны пра- 
ект падрыхтаваны пры удзеле ГА "Беларускi саюз 
майстроу народнай творчасцi" i РМГА "Студэнцкае 
этнаграфiчнае таварыства" (СЭТ). На выставе дэман- 
струюцца традыцыйныя музычныя iнструменты, 
вырабленыя сучаснымi беларускiмi майстрамi, 
сярод якiх: Аляксандр Блахiн, Дзянiс Гром, Ганна 
Мазоука, Марыя Прыймава, МiласлаУ РаманоУскi, 
1ван Савельеу, Сяргей Смут, Сяргей Чубрык, Алесь 
Чумакоу, Аляксей Яскевiч, а таксама старыя музыч
ныя iнструменты з калекцыi СЭТ.

Заключэнне. Такiм чынам, сучасныя падыходы 
да экспанавання народных музычных iнструментаУ 
дазваляюць не толькi даць уяуленне пра iх знешнi 
выгляд i канструкцыю, але i паказаць кантэкст iх 
выкарыстання, падкрэслiць значнасць для белару- 
скай культуры. Сёння, калi ужо амаль не дзейнiчае 
традыцыйны механiзм перадачы наступным па- 
каленням ведау i навыкау, звязаных з вырабам i, 
асаблiва, выкарыстаннем музычных iнструментаУ, 
у вынiку чаго архаiчныя формы iнструментальнай 
спадчыны знаходзяцца пад пагрозай знiкнення, 
музей, пры дапамозе прэзентацыi музычных 
iнструментаУ, уключэння iх у працэс музейнай 
камунiкацыi, можа адыграць вялiкую ролю у 
прыцягненнi Увагi i цiкавасцi да традыцыi.

Л1ТАРАТУРА
1. Чавус, С. Э. Падыходы да экспанавання музычных 

iнструментау у музеях Беларусi /  C. Э. Чавус // Культура. Наука.

Творчество: VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 мая 
2014 г.: сб. науч. ст. -  Минск: БГУКИ, 2014. -  С. 370-375.

2. ICOM International committee of museums and collections 
of instruments and music [Electronic resource]. -  2014. -  Mode of 
access: http://network.icom.museum/cimcim/ -  Date of access:
11.07.2014.

3. Musical instrument museums online. Explore the world 
collections of musical instruments [Electronic resource]. -  2013. -  
Mode of access: http://www.mimo-international.com/MIMO/ -  Date 
of access: 11.07.2014.

4. Сабалеуская, I. М узейна-выставачны комплекс / 
I. Сабалеуская, В. Казлоускi // Дзяржауная установа "Гiсторыка- 
культурны музей-запаведнiк «Заслауе»" [Электронны рэсурс]. -  
2017. -  Рэжым доступу: http://www.zaslaue.by/muzeynyya-ekspazicyi/ 
muzeyna-vystavachny-kompleks. -  Дата доступу : 03.04.2017.

5. Berdux, S. New media for musical instrument collections: 
trend, luxury or necessity? /  S. Berdux, S. Neumann, R Poulopoulos // 
CIMCIM bulletin -  October, 2013. -  № 1. -  R 4-7.

6. Birley, M. Voices for the Silenced: Guidelines for
Interpreting Musical Instruments in Museum Collections /  Margaret 
Birley, Heidrun Eichler, and Arnold Myers [Electronic resource] // 
The University of Edinburgh. -  2014. -  Mode of access: http:// 
homepages.ed.ac.uk/am/iwte.html -  Date of access: 11.11.2014.

7. Davidson, B. Increased exhibit accessibility through 
multisensory interaction /  Betty Davidson, Candace Lee Heald, 
and George E. Hein // The Education Role of the Museum. Second 
edition .- London and New York: Routledge, 1999 -  R 223-239.

8. Выстава "Белая Русь i яе суседзi" /  Навiны // Нацыя- 
нальны гiстарычны музей Рэспублiкi Беларусь [Электронны рэ
сурс]. -  2013. -  Рэжым доступу: http://www.histmuseum.by/be/ 
content/235 -  Дата доступу: 15.11.2013.

9. Музычная паштоука /  Афиша Минска и Беларуси // Бе
лорусский портрал tut.by [Электронны рэсурс]. -  2013. -  Рэжым 
доступу: https://afisha.tut.by/exhibition/muzychnaya_pashtouka/ -  
Дата доступу: 29.03.2013.

10. Выставка "А музыка звучит^" /  Выставки // Го
мельский дворцово-парковый ансамбль [Электронный ре
сурс]. -  2013. -  Режим доступа: http://www.palacegomel.by/ 
index.php?newsid=1369 -  Дата доступа: 15.11.2013.

Паст упiу у рэдакцыю 01.06.2017 г.

56

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://network.icom.museum/cimcim/
http://www.mimo-international.com/MIMO/
http://www.zaslaue.by/muzeynyya-ekspazicyi/
http://www.histmuseum.by/be/
https://afisha.tut.by/exhibition/muzychnaya_pashtouka/
http://www.palacegomel.by/



