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Рэпрэзентацыя нематэрыяльнай культурнай спадчыны
сучасным музеем
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У артыкуле разглядаюцца метады i прыёмы рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Бела-
рускiм дзяржаўным музеi народнай архiтэктуры i побыту. Даецца аналiз працэсу навуковага вывучэння i
фiксацыi аб’ектаў традыцыйнай культуры Беларусi. У артыкуле падкрэслiваецца грамадская значнасць музея
як iнстытута сацыяльнай памяцi, акцэнтуецца ўвага на здольнасцi Беларускага дзяржаўнага музея народ-
най архiтэктуры i побыту захаваць нематэрыяльную культурную спадчыну па сродках дакументавання i
наступнай рэпрэзентацыi. Аўтар апiсвае мадэль рэпрэзентацыi культурнай спадчыны на аснове экспазiцыi
Строчыцкага музея, спасылаючыся на комплекс форм адукацыйнай дзейнасцi з элементамi iнтэрактыўна-
сцi i музейна-педагагiчнымi заняткамi. Сярод метадаў рэпрэзентацыi разглядаюцца музейныя гульнi, святы
i канцэрты ў музеi. Супрацоўнiкi музея карыстаюцца падтрымкай аўтэнтычных гуртоў, што забяспечвае
цiкаўнасць наведвальнiкаў i iх уключанасць у музейнае дзеянне.
Ключавыя словы: музейнае дзеянне, музейная гульня, нематэрыяльныя аб’екты экспазiцыi.
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The article considers methods and techniques of the representation of non-material cultural heritage in Belarusian
state museum of folk architecture and household. The process of scientific study and fixation of objects of Belarusian
traditional culture is analyzed. The article stresses public significance of the museum as an institution of social
memory. Attention to the ability of Belarusian state museum of folk architecture and household to preserve non-
material cultural heritage by means of documentation and further representation is singled out. The author describes
the model of the representation of cultural heritage on the basis of the display of Strochitski museum, referring to the
complex of forms of educational activity with the elements of interactivity and educational museum classes. Among
the methods of representation museum games, holidays and concerts in the museum are considered. The staff of the
museum uses the support of authentic groups which provides interest of the visitors as well as their involvement into
the museum activity.
Key words: museum activity, museum game, non-material display objects.

(Art and Culture. — 2011. — No. 2(2). — P. 85–90)

Н ематэрыяльная культурная спадчы-
на (фальклор; народная харэаграфiя;

другасная форма бытавання аўтэнтычнай
народнай творчасцi, народнае дойлiдства i
дэкаратыўна-прыкладное мастацтва; народ-
ныя абрады i звязаныя з iмi формы: вiншаван-

нi, абрадавыя песнi, жарты, замовы, галашэн-
нi; народная фiласофiя: гаданнi, практычная
мудрасць, тэатралiзаваныя формы фалькло-
ру — народны тэатр, танцы, абрады), якая, на
жаль, усё часцей разглядаецца як аб’ект сты-
лiзацыi ў прафесiйным i аматарскiм мастац-
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тве, у агульным значэннi з’яўляецца «куль-
турнай спадчынай народаў, сусветных i рэгiя-
нальных цывiлiзацый», якая актуалiзуецца ў
кантэксце сучаснасцi, служыць «асновай для
развiцця нацыянальнай культуры...» [1].

Такая асаблiвасць нематэрыяльнай
культурнай спадчыны (яе тоесны характар)
робiць магчымым ажыццявiць дыялог куль-
тур, наладзiць «узаемаразуменне» памiж па-
каленнем, якое сышло, альбо паступова сы-
ходзiць, i людзьмi новага часу, якiя прымуць
у спадчыну культурныя традыцыi продкаў.
Ажыццявiць такi дыялог, па нашым мерка-
ваннi, здольны музеi Беларусi. Мэта даследа-
вання — магчымасцi такога дыялогу ў музей-
най практыцы.

Музей як сацыякультурны iнсты-
тут. М. Каулен у сваiм артыкуле «Роля му-
зея ў захаваннi i актуалiзацыi нематэрыяль-
ных форм спадчыны» заўважае, што паколь-
кi «... музей iмкнецца да найбольш даклад-
най рэканструкцыi традыцыi менавiта ў яе
гiстарычных (калi не ў пачатковых) формах,
то музей здольны захаваць нематэрыяльную
культурную спадчыну» [2]. Музей, як сацыя-
культурны iнстытут, па сродках музеефiкацыi
заклiканы захаваць i транслiраваць яе ў вы-
падку адсутнасцi магчымасцi захавання тра-
дыцыйнай культуры ў натуральным асяродку
бытавання i функцыянавання. Паколькi нема-
тэрыяльная культурная спадчына, рэпрэзен-
таваная ў музеях, з’яўляецца перш за ўсё зна-
кавай сiстэмай, то ў якасцi тэарэтычнай асно-
вы даследавання намi была скарыстана наву-
ковая канцэпцыя М.М. Бахцiна, якую вучоны
пабудаваў на аснове культуралагiчнай герме-
неўтыкi альбо тлумачэння тэкстаў культуры.
Сярод агульнай iдэi М.М. Бахцiна аб стварэн-
нi вобразу i дыялогу «сусветных культур» як
«твараў, якiя глядзяць адзiн на аднаго» [3],
асновастваральным у музейнай рэпрэзентацыi
з’яўляецца культурны дыялог (што ажыццяў-
ляецца па аднолькавых правах) памiж помнi-
кам культуры, яго аўтарам i сучасным нось-
бiтам культурнай традыцыi.

Музейнае асяроддзе бытавання матэры-
яльных прадметаў i аб’ектаў нематэрыяльнай
культурнай спадчыны пераўтвараецца ў музеi
падчас рэпрэзентацыi нематэрыяльнай куль-
турнай спадчыны ў змястоўна напоўненую
прастору, у якой наведвальнiку даецца маг-
чымасць адчуць разнастайныя ўражаннi, да-
крануцца да гiсторыi свайго краю, даведацца,
а часам навучыцца, пераняць ад носьбiта тра-
дыцыi i тыя ўменнi, якiмi валодалi нашы прод-
кi. Сярод астатнiх вартасцяў музейнай рэпрэ-
зентацыi традыцыйнай культурнай спадчы-
ны варта асобна вылучыць неацэнную здоль-
насць музея як iнстытута сацыяльнай памя-
цi: аднавiць страчаную традыцыю па сродках
сведчанняў культурнай традыцыi. Вывучаю-
чы гаспадарчыя вырабы, народныя iнстру-
менты i iнш., праз рэвiталiзацыю iх функ-
цыянальнасцi, музей здольны аднавiць забы-
тыя промыслы, рамёствы, абрадавае прызна-
чэнне той альбо iншай рэчы. Такiм чынам, па
сродках узаемадзеяння традыцыi (калi iнта-
рэсы суб’ектаў спадчыны супадаюць) i музей-
нага асяроддзя (пры наяўнасцi музеефiкава-
ных аб’ектаў спадчыны традыцыйнай куль-
туры) адбываецца акт музейнай камунiка-
цыi — атрымання iнфармацыi наведвальнiка-
мi музея па сродках рэпрэзентацыi ў музеi
аб’ектаў спадчыны традыцыйнай культуры
(нематэрыяльнай культурнай спадчыны). Аб
гэтым сведчаць працы В.Ю. Дукельскага [4],
Т.П. Калугiнай [5], М.Б. Гнядоўскага [6], чые
навуковыя распрацоўкi далi магчымасць па-
новаму зiрнуць на вырашэнне выставачна-
экспазiцыйных праблем у рэчышчы камунiка-
цыйнага падыходу ў музеязнаўстве. Акрамя
таго, у працах М. Нiкiцiна [7] скрозь прыз-
му дадзенага падыходу разглядаецца таксама
фондавая праца музеяў i камплектаванне му-
зейных калекцый. Па пытаннях музеефiкацыi
нематэрыяльнай культурнай спадчыны маг-
чыма было звярнуцца да прац М. Каулен [8],
А. Калбаска [9], I. У. Шорац [10], Н.А. Нiкiцi-
най [11], I. С. Камянецкага [12].

86

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №2(2)

Нягледзячы на тое, што ў музеязнаўстве
(нават у айчынным) маецца пэўны комплекс
навуковых напрацовак па музейнай камунiка-
цыi, аднак прыкладаў практычнай рэалiза-
цыi гэтага падыходу i музейнай рэпрэзента-
цыi нематэрыяльнай культурнай спадчыны
(як сродку такой камунiкацыi ў дыялогу «тра-
дыцыйная культура — наведвальнiк — нось-
бiт традыцыйнай культуры») пакуль што ма-
ла. У той жа час iнфармацыю i матэрыялы
аб гэтым стала магчыма атрымаць дзякуючы
навуковым публiкацыям супрацоўнiкаў музе-
яў, у якiх (музеях) адбываецца рэпрэзентацыя
аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчы-
ны. У якасцi прыкладу мы больш падрабязна
спынiмся на дзейнасцi Беларускага дзяржаў-
нага музея архiтэктуры i побыту.

Музей як топас рэпрэзентацыi
нематэрыяльнай спадчыны. Зыходзячы
з мэт i задач работы музея па рэпрэзен-
тацыi аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай
спадчыны, у музейнай прасторы адзнача-
най намi ўстановы асноўным метадам ра-
боты з’яўляецца тэарэтычнае канструяванне
i паступовае практычнае мадэляванне i рэ-
канструкцыя, што заклiкана на самым па-
чатку сфакусiраваць разрозненыя музейна-
камунiкацыйныя ўяўленнi ў адзiную тэарэ-
тычную схему, а потым — спраектаваць гэтую
схему з дапамогай адпаведных сродкаў iн-
тэрпрэтацыi ў вобласць пэўнага праекта рэ-
прэзентацыi. Гэты падыход спрыяе стварэнню
вiдавай разнастайнасцi форм рэпрэзентацыi
аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай спадчы-
ны ў Беларускiм дзяржаўным музеi архiтэкту-
ры i побыту. Адной з такiх форм з’яўляецца
музейная гульня, якую актыўна выкарыстоў-
ваюць у музеi пад адкрытым небам. Па пера-
кананнi загадчыка культурна-адукацыйнага
аддзела Беларускага дзяржаўнага музея на-
роднай архiтэктуры i побыту Н.У. Гармац-
кай, музейная гульня — перспектыўная фор-
ма рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культур-
най спадчыны, але i складаная ў выканан-
нi, бо патрабуе многiх кампанентаў: стварэння

спецыяльнай прасторы, наяўнасцi атрыбутыкi
i касцюмаў, добра падрыхтаванага кiраўнiка,
якi валодае акцёрскiмi здольнасцямi, жаданне
аўдыторыi ўключыцца ў гульню, прыняць яе
ўмовы. У Беларускiм дзяржаўным музеi на-
роднай архiтэктуры i побыту рэалiзацыя му-
зейнай гульнi адбываецца праз рэканструк-
цыю народных касцюмаў па ўзорах i з да-
памогай зафiксаваных тэхналогiй вырабу кас-
цюма навуковымi супрацоўнiкамi i пераапра-
нанне ў iх падчас музейных мерапрыемстваў.
Адметнасцю музейнай гульнi, свята, экскур-
сii, музейных заняткаў, выстаў i прэзентацый
з’яўляецца тое, што яны адбываюцца з вы-
карыстаннем iнтэрактыўных элементаў. Гэта
само па сабе прадугледжвае ўцягванне навед-
вальнiкаў у музейную гульню. Новай i папу-
лярнай праграмай музея стала фальклорная
гульня-свята «Зачараваная вёска», дзе госцi
музея, атрымаўшы заданне, знаёмiлiся з пом-
нiкамi архiтэктуры, прызначэннем той альбо
iншай рэчы ў гаспадарцы, а таксама яе атры-
бутыкай у свяце цi абрадзе [13].

Формы рэпрэзентацыi традыцый-
най культуры Беларусi. Разнастайнасць
форм музейнай работы з наведвальнiкамi
накiравана не толькi на ўключэнне музей-
най аўдыторыi ў актыўны саўдзел, але i на
найбольш эфектыўную рэпрэзентацыю тра-
дыцыйнай культуры Беларусi, якая прад-
стаўлена ў музеi пад адкрытым небам тры-
ма сектарамi (Цэнтральная Беларусь, Пад-
няпроўе, Паазер’е). Паўнацэнны паказ (рэ-
прэзентацыя) традыцыйнай культуры вылу-
чаных рэгiёнаў патрабуе ад навуковых су-
працоўнiкаў музея бесперапыннай працы па
вывучэннi архiўных крынiц, фондавых ка-
лекцый, навукова-экспедыцыйнай дзейнасцi з
мэтай стварэння навуковай дакладнасцi ў ад-
люстраваннi побыту народа, гаспадарчых за-
няткаў людзей i звязаных з гэтымi занятка-
мi рамёстваў i традыцый вырабаў, правядзен-
ня свят i абрадаў. Так, па меркаваннi ды-
рэктара музея С.А. Лакоткi, дэманстрацыя
сезонных традыцыйных сяльгасработ здоль-
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на «ажывiць» экспазiцыю, надаўшы рэпрэ-
зентацыi нематэрыяльнай культурнай спад-
чыны ў музеi каларыт рэальнасцi, сапраўд-
насцi дзеi [14]. Так, да прыкладу, падобны
эфект удалося атрымаць дзякуючы рэканст-
рукцыi традыцыйных народных строяў з улi-
кам сезоннай камплектнасцi i рэгiянальных
асаблiвасцяў. У музеi распрацаваны камплект
адзення для фурмана. У 2007 годзе музеем
для ўдасканалення паслуг катання на канi бы-
ла набыта рэканструяваная брычка.

Зыходзячы з вопыту замежных калег,
дзе ў музеях пад адкрытым небам уведзе-
на ў штат пасада экскурсавода-iнтэрпрэтата-
ра народнай традыцыi, у Беларускiм дзяр-
жаўным музеi народнай архiтэктуры i побы-
ту была вызначана такая форма абслугоўван-
ня, як экскурсiя з iнтэрактыўнымi элементамi,
дзе ўхiл быў зроблены на гульнявыя элемен-
ты i рэпрэзентацыю нематэрыяльнай культур-
най спадчыны пэўнага з сектароў у экспазi-
цыйным асяроддзi. Пры падобнай рэпрэзента-
цыi экспанаты «ажываюць» пры непасрэдным
саўдзеле супрацоўнiкаў музея i наведваль-
нiкаў, дазваляючы «ажывiць» найбагацейшую
культурную спадчыну нашага народа. Эфек-
тыўнасць i плён такой дзейнасцi пацвярджа-
ецца павелiчэннем колькасцi наведвальнiкаў
менавiта падчас мерапрыемстваў, прысвеча-
ных рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культур-
най спадчыны. Узрост цiкавасцi людзей да
каранёвай культуры свайго краю выклiкаў
неабходнасць пашырэння форм рэпрэзентацыi
традыцыi i правядзення ў музеi святаў, лек-
цый, канцэртаў, фальклорна-этнаграфiчных
заняткаў i шмат iнш. Так, напрыклад, для ма-
лодшых школьнiкаў на базе школы в. Азярцо
супрацоўнiкамi музея арганiзаваны этнагра-
фiчны клуб «Варовачкi».

Звычайнай з’явай у жыццi музеяў ста-
ла выкарыстанне цыклавых форм, якiя часта
ўключаюць не адну культурна-адукацыйную
форму, але аб’ядноўваюць розныя жанры [13,
с. 22].

Пры правядзеннi народных святаў, калi
адбываецца сiнтэз прадметна-гiстарычнага
асяроддзя, ландшафту i мастацтва (музыкi
i танцаў), аб’екты нематэрыяльнай культур-
най спадчыны набываюць статус аб’ектаў му-
зейнага значэння. Пры гэтым канцэптуальнай
асаблiвасцю рэпрэзентатыўнай мадэлi ў Бела-
рускiм дзяржаўным музеi народнай архiтэк-
туры i побыту з’яўляецца тое, што ўвасаб-
ляючы тры сектары Беларусi, ён, па сутна-
сцi, не з’яўляецца аўтэнтычным па прынцыпе
тэрытарыяльнай прыналежнасцi нi для адна-
го рэгiёнаў Беларусi. Тым не менш, на яго
тэрыторыi ўвасоблены iнтэр’еры i экстэр’еры
сялянскiх хат i цэлых падворкаў, дзе рэчы
часам гавораць самi за сябе. Акрамя таго,
у навукова-фондавым аддзеле супрацоўнiка-
мi музея назапашаны каласальныя дадзеныя
па нематэрыяльнай культурнай спадчыне ўва-
собленых сектароў. Нягледзячы на тое, што
рэпрэзентаваная традыцыйная культура рэ-
гiёнаў Цэнтральнай Беларусi, Падняпроўя i
Паазер’я не адпавядае прынцыпу аўтэнтыч-
насцi, яна ўсё ж валодае разам з тым навуко-
вай дакладнасцю, бо грунтуецца на даследа-
ваннях навуковых супрацоўнiкаў музея. Iмi на
працягу некалькiх дзесяцiгоддзяў праводзiлi-
ся экспедыцыi па выяўленнi, фiксацыi, наву-
ковым вывучэннi i дакументаваннi, а такса-
ма кансервацыi i рэстаўрацыi аб’ектаў нема-
тэрыяльнай культурнай спадчыны прадстаў-
леных у музеi рэгiёнаў.

Вялiкая колькасць святаў, праведзеных
у музеi, сведчыць пра тое, што сукупнасць
такiх форм навукова-адукацыйнай дзейнасцi,
як рэстаўрацыя, рэканструкцыя, iмiтацыя, на-
вадзел, мадэляванне, канструяванне, у знач-
най ступенi ўзбагацiла i пашырыла магчымас-
цi рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культурнай
спадчыны прадстаўленых у музеi рэгiяналь-
ных груп.

Назапашаны супрацоўнiкамi музея ма-
тэрыял склаў падмурак для напiсання сцэ-
нарыяў правядзення святаў традыцыйнага
календара беларусаў [15–17] i iнш. У ас-
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нову гэтых сцэнарыяў былi пакладзены
нематэрыяльныя музейныя аб’екты, зафiкса-
ваныя на матэрыяльных носьбiтах i за-
кансерваваныя (захоўваюцца ў навукова-
фондавым аддзеле) супрацоўнiкамi музея.
Такiмi аб’ектамi з’яўляюцца адны з форм
нематэрыяльнай культурнай спадчыны — ма-
стацтва вуснай традыцыi (фальклор); тра-
дыцыйныя танец i спевы, традыцыi вы-
рабу нацыянальных строяў, прымеркаваных
да пэўных святаў. Акрамя сцэнарыя, ство-
ранага з выкарыстаннем аб’ектаў нематэ-
рыяльнай культурнай спадчыны, у рэпрэзен-
татыўную мадэль Строчыцкага музея ўбу-
даваны элементы рэканструкцыi ў спалучэн-
нi з аўтэнтычнымi элементамi. На «Гукан-
нi вясны», «Масленiцы», «Юр’i», «Калядах»
i iнш. у Строчыцкiм музеi падчас мерапрыем-
стваў навуковыя супрацоўнiкi пераапранаюц-
ца ў рэканструяваныя строi i прапаноўваюць
наведвальнiкам прыняць удзел у рэканструя-
ванай прасторы святочнага дзейства. Аўтэн-
тычнымi ж элементамi ў мадэлi такой рэ-
прэзентацыi выступаюць аўтэнтычныя гурты,
якiх супрацоўнiкi музея запрашаюць на свята.

Заключэнне. Падводзячы высновы,
варта адзначыць, што для стварэння мадэ-
лi рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культур-
най спадчыны ў Строчыцкiм музеi ўва-
соблены цэлы комплекс форм культурна-
адукацыйнай дзейнасцi: экскурсiя з iнтэрак-
тыўнымi элементамi, тэматычная выстава,
музейна-педагагiчныя заняткi, музейная гуль-
ня, музейнае свята, музейны канцэрт. Пад-
муркам для ўвасаблення гэтых частак працэ-
су рэпрэзентацыi нематэрыяльнай культурнай
спадчыны паслужыла папярэдняя музеефi-
кацыя аб’ектаў нематэрыяльнай культурнай
спадчыны: вылучэнне з асяроддзя бытавання
нематэрыяльных аб’ектаў музейнага значэн-
ня, фiксацыя на матэрыяльных носьбiтах, вы-
вучэнне, рэстаўрацыя, дакументаванне i кан-
сервацыя. Носьбiтамi ж традыцыi, па срод-
ках якiх транслюецца нематэрыяльная куль-
турная спадчына падчас рэпрэзентацыi нема-

тэрыяльнай культурнай спадчыны ў Беларус-
кiм дзяржаўным музеi народнай архiтэкту-
ры i побыту, выступаюць навуковыя супра-
цоўнiкi музея, часам пры непасрэднай пад-
трымцы аўтэнтычных гуртоў — выканаўцаў
традыцыйных музыкi i танцаў. Гэта забяспе-
чвае ў сваю чаргу паўнавартасную зацiкаў-
ленасць i ўключэнне наведвальнiкаў (перай-
мальнiкаў традыцыi) у музейнае дзеянне, па-
велiчэнне цiкавасцi як да традыцыйнай куль-
туры, так i да самога музея.
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