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САЦЫЯЛЬНЫЯ ФУНКЦЫІЛ IT АРАТУ РНАГА МУЗЕЯ

У нашай краше створана даволі шырокая сетка музеяў разнастайных профіляў. Знаёмства з гісторыяй музеў пераканаў- 
ча еведчыць аб іх станоўчым уздзеянні на ірамадства. Музейная дзейнасць спрыяла і спрыяе развіццю навукі, асветы, 
мастацтва, разумению прыроды і пстарычнай спадчыны, фармірашнню культурнага асяроддзя. 3 другога боку, з'яўляючы- 
ся пра^ктам свайго часу, музеі адлюеіроўваюць эканамічныя, сацыяльныя і палітычныя ўмовы існавання ірамадства, v 
якім яны былі створаны. Раскрыццс разнастайных з'яў культуры нсмагчыма (іез усебаковага вывучэння музеяў.

Літаратурныя музеі на Беларусі складаюць 16 % ад каііькасці ўсіх музеяў краіны, разам з філіяламі дзейнічае 24 музея. У 
асноўных фондах збераіаецца бопьш за 130000 адзінак музейных пра дметаў, што складае каля 6 % ад усяго музейнага фонду 
Рэспублікі Беларусь.Таму натуральна, актуальным з’яўляецца пытанне аб месцы літаратурнаіа музея ў музеязнаўстве і гра- 
мадстве. Звернемся да сацыяльных функцый літаратурнага музея, зыходзячы з сацыяльных функцый музея наогул.

Даследчыкі вылучаюць разнастайныя сацыяльныя функцыі музея, асноўныя з іх: дакументаванне, адукацыйная, вы- 
ханаўчая, дасугавая, аксіялаіічная, камунікатыўная.

Мелыа не пагадзіцца з чэхаславацкім музеязнаўцам М.Ковачам, які вызначае літаратурны музей як мноіафункцыяналь- 
ную інфармацыйную ўстанову. Літаратурны музей працуе са спецыяльнай дакумеіггацыяй, прадстаўляе доступ да навуио- 
вых і культурных каштоўнасцяў, якія захоўваюццд ў япо фондах. 3 аднаго боку, літаратурныя музеі з’яўляюцца масавымі 
камунікацыйнымі ўстановамі, з другога - даследчымі ірнтрамі, якія ўдзельнічаюць у развіцці профільнай навую [2, с. 5].

Адна з асноўных сацыяльных функцый музея - дакументаванне - мэтанакіраванае алюстраванне ў музейным фондзе 
з дапамогай музейных прадметаў гістарычных, сацыяльных, ці природных працэсаў і з’яў. Музей вывучае іх у адпавед- 
насці са сваім профілем. Функцыя дакументавання рэалізуецца ў працэсе навуковага камплектавання і навукова-фонда
вай працы. Літаратурны музей камплектус фондавыя калекцыі, якія адлюстроўваюць гісторыка-літаратурныя праірсы, 
што адбываюцца ў грамадстве. У працэсе рэалізацыі гэтай функцыі музей несумненна выступае захавальнікам гісторы- 
ка-культурнай і літаратурнай спадчыны.

Аўтар да дзенага артыкула падзяляе меркаванне М.Ковача, які разглядае калекцыі літаратурных музеяў як сістэму '‘матэры- 
яльных сведчанняў аб узнікненні, існаванні і ўздзеянні літаратурных творау', а таксама як сістэму “першапачатшвых крыніц 
пазнання, распаўсюджвання і інтэрпрэтацыі літаратурных твораў" [2, с. 7). Аб'ектамі камплектавання, па меркаванню М. 
Ковача, зяўляюцца ўсе віды распаўсюджваішя і бытавання літаратурных твораў. Акрамя т а г а ,  на нашу думку, аб'екгамі 
камплектавання літаратурнага музея таксама з'яўляюцца асабістыя рэчы пісьменніка, магэрыялы, якія паўплывалі на стварэн- 
не літаратурнага твора (,ці суправаджалі яго), а таксама прадметы адпаведнай эпохі. Згодна птаму можна вылучыць асноўныя 
группы матэрыялаў, якія захоўваюцца ў лігаратурных музеях: мемарыяльныя, асабістыя, арыгіналыіыя прадметы, рукапісы: 
документы; кшгі і журналы; выяўленчыя матзрыялы; фотаматэрыялы; друкаваны тэкст; кіна- і фонаматэрыялы.

У працзсе сваей дзейнасці літаратурныя музеі рэалізуюць камунікатыўную функцыю.
3 кім, ці чым наладжвае зносіны ў музеі наведвальнік?
Існуе некалькі поглядаў; з супрацоўнікамі музея, а экспанаты з'яўляюцца сродкам птых зносін; непасрэдна з экспа- 

натамі; з тымі, хто стварыў, валодаў, ці карыстаўся прадстаўленымі ў музеі прадметамі.
Мы лічым, што ўсе гэтыя погляды з'яўляюцца правамернымі і павінны выкарыстоўвацца адпаведна пастаўленым зада

чам. Калі асноўнай задачай ставіцца перадача ведаў, то звычайна выкарыстоўваецца маділь ка\іутнкаіц>п, пры яюэй налаж- 
ваіоцца зносіны паміж наведвальнікамі і супрацоўнікамі музея. Такія зносіны могуць быць як непасрэднымі, так і апасрод- 
каванымі. У такім выпадку ў ролі “выказвання’", накіраванага да наведвальніка, выступае экспазіцыя, аўтары якой ствара- 
юць яе як тў н ы  асаблівы "расповяд’'. Другая мадэль камунікацыі мяркуе самадастатковасць жспаната і накіравана, v 
асноўным на эмацыянальную рэакцыю наведвальніка (часцей за ўсе гаворка ідзе пра творы выяўленчаіа мастацгва). Грэ- 
цяя мадэль камунікацыі выкарыстоўвае такую функцыю музейнага прадмета, як "мадэліраванне іістарычнага (у лігаратур- 
ным музеі і літарату рнага) працэса" і спрыяе яшчэ і таму, каб музейныя калекцыі маглі выконваць ролю перадатчыка "гра- 
мадскай памяці”. У птым выпадку ў літаратурным музеі налажваюцца зносіны паміж наведвальшкам і аўтарам твора, 
гірагатыпамі іерояу, ранейшымі яіо чытачамі і г. д. Блізкай з яўляецца думка расійскай даследчыцы З.Л.Банамі, што "кам) - 
нікацыя ў літаратурным музеі - пга метакамунікацыя (другасная) ў адносінах да менавіта літаратурнай -  гіріацэсу зносінаў 
праз друкаваны гзкст, які ўзнікае ў аўтара з яго чытачом насля апублікавання мастацкага твора'' [3, с. 327].

Лксіялагічнш функцыя ў літаратурным музеі таксама можа разглядацца ў некалькіх кірунках. У літаратурным музеі адбы- 
ваецца далучяше наведвалыііка да аіульначалавечых каштоўнасцяў, акрамя rare дзейнасць літаратурнага музея ў дадзеным 
напрамку накіравана ш  стварэнне четпычнага эталона для ўспрыняцця як класічнай літаратурнай спадчыны, так і сучаснага 
літаратурнага гірацэса. М)’зей стаў тым месцам, дзе можна параўнаць сваё суб'екгыўнае ўспрыіыцце лпаратурішга твора з 
аб'ектыўным попіядам, прынятым у ірамадстве. У музеі кожныатрымліваеасабісты вопыт, хоць часам і падзяляе ягоз іншымі.

Адукацыйная і выхаваўчая (|іункцыі ў літаратурным музеі рэалізуюцца ў рэчышчы агульнага музеязнаўства. У апошні 
час пераадолены ногляд на музей як на дапаможны адукацыйны інстытут. Музей валодае спецыфічнымі, унікальнымі, 
уласцівымі толькі яму сродкамі ўздзеяння - музейнымі нрадметамі. Музейныя прадметы і музейнае асяроддзе значныя 
не толькі таму, што з'яўляюцца крыніцай новых ведаў, а перш за ўсё таму, што яны выклікаюць омацыяналыш-каштоў- 
насную, эстэтычную рэакцыю, якая дчя фарміравання асобы вельмі значная сама па сабе. Выхаваўчы аспект у літаратур- 
ным музеі праяўляецца яшчэ і непасрэдна ў змесце тых твораў, што прадстаўляе экспазіцыя.

Акрамя таю, музей вучыць атрымліваць веды, абашраючыся на першакрыніцы. Музей, у адрозненні ад школы, не 
ставіць нерад сабой задачу па прысваенню інфармацыііных эталонаў, ён павінен даць даставерны каментарый, а вынікі 
зробіць сам наведвальнік.

Вынікам змены адукащ.йшых задач музея стала пашырэнне форм працы - ад спецыфічных музейных да нетрадыцыйных 
дня музея. Традыцыгаиля лекцыі і экскурсіі, канешне ж, застаюцца, але нават у такой традыцыйнай форме як экс курс ія назіра- 
юода новыя тэндэнцыі, яшя зиязашл са зменай митраоанашшу наведвальнікаў. Узшкаюць экск^рсіі з элемешамі пліьні (,на-
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прыклад, екскурсія "Кірмаш у Траецкім , распрацаваная ў Дчяржаўнмм мучеі мсторьп беларускай літараіуры). дыя.іоійныя 
формы екскурсіі. Панулярнай формам іірацы на сеняшш час ч яўляюцца мучейна-педагапчныя чаняткі Яны распрацоўваіоцца 
діія шўнай аўдыторыі, ч улікам v c ix  яе псіхолага-педагапчньгх характарыстык і, чвычайна, ііатыбляіоць нансдналыііка ў адну 
неўімотему. Вельмі важна, што нры гэтым ійведвальшкі чяўляюцца актыўнымі, раўішііраўнымі ўдчслыіікамі нраірса каму- 
шкацыі 11а жаль, дчсйнасць літараіурных мутеяў у птым кірунку чнаходчіцца яінче не на ішлежным учроўні.

У апошні час набыла вялікае чначенне дасугавая функцыя. Яна чвячана ч успрыняццсм мучея як месца адпачынку і 
правядчення вальнага часу. I’ета дае магчымасць наладжваць стасункі наведвальнікам мучея паміж сабой Яйы моіуць 
быць сііаіітаннымі (напрыклад, абмеркаванне пасля пречентацыі), ці спецыялыіа арганічаванымі (клубхтудыя і і д ). 
могуць адбывацца ў сценах мучея ці ча яго межамі (мучейнае свята на-ча мсжамі мучея). Нельга рачпіядаць дасугавую 
функцыю і стасункі між навсдвальнікамі як "дадатковы еі|>ект' дчейнасці мучея -  часам менавіга яны ч яўляюцца факта- 
рам, які вычначае е<}>ектыўішсць мучейнай дчейнасці ў іг)ўным сацыякультурным становішчы.

Задачы мучея чмяняюцца ў сувячі са чмяненнем культурнага ўчроўіш 'Гаму не вынадкова, што ўчнікаюць і ўчнікнуць у 
будучым і інйіыя функцыі, чанатрабавапыя часам.
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НАРОДНА-АРКЕСТРАВАЕ МАСТАЦТВА 
ЯК ФОРМА ТВОРЧАСЦІI ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦЬ МУЗЫКАНТА

У цяперашні час асаблівую выстрыіпо і актуалышець набыло пстарычнае і теаретычнае вывученне народна-аркеет- 
равапа вмканалыііцгва. Даследчыкі вывучаюць рочныя аспекты аркестравага мастацгва Так, нанрмклад. некаторыя чвят- 
раюцца ўсваіх навуковых даследаваннях да складу аркестраў (Імханіцкі М., Якаіпок М.), друііх болып цікаміць реперту
ар (Імханіцкі М., Польшына Г.),треціх -  пытанні міжнацыяналып.іх сувячей ў працесе фармавапня нацыянальных арке- 
страў (Воран Б., Макаранка А ). Нашы навуковмя інтаресы скаііцентраваны вакол праблемы ўчаемаадносіп кіраўніка і 
аркестравага калектыва як сукупнасці выканаўцаў-індывідуалыіаецей. I ета складаная праблема япіче пе чнайшла свайт 
комнлекснага адлюстравання ў навуковых працах і даследаваннях. Дадчены артыкул йрысвсчаны гггаму пытайню

I Іры вывученні ічтай нраблемы ўчнікае шмат пытаіпіяў, чвячаных ч даследаваннем рочных бакоў йіматлікай дчейнаеці 
мучычнага калектыву і Ді>ірыжора. Перш ча ўсе пта належыць да йытанняў, чвячаіп.іх часветніцкай і выхаваўчай функцыяй

Удчел у калектыўнай творчасці дае магчымасць выканаўпу начнаёмііша ч рачнастайнымі тнорамі сімфашчнага ре- 
пертуару, перакладченымі для народна га аркестра, а таксама арыгіналміымі творамі для народнага аркестра, 'наколькі 
творчасць у галіне народна-аркестравай мучыкі ўБеларусі чаўсёды чяўлялася прерагатыкай прафееіймйх кампачітараў. 
нацыяналыіае народна-аркестравае ммсленне рачвівалася на аснове ммслення сімфанічнага" |4, с. 6 11 Такім чынам. 
удчельнікі калектыву могуці. пачнаёміцца ч мучыкай рочных енох, нашмрыць свае веды ў галіне мучычпага мастацтва

Перш ча ўсе аркестр чіургоўвае і аб'ядноўвае аіульная ідчя і мета. Яны абядіюўваюнь рочных па характары і г>мнераменцс 
мучыкаіггаў у адчінм чіургаваны моіціы калекгыў. Жаданне кожнага аркесграігга ажышіявіць калекгыуімо ідею еп.іму.ное іх 
актыўнасць да творчасщ. Калеісп.іў, абяднаны агупьнай ідіяй, ператвараеіріа ўтрывалы, моцны духам аріанічм У імя гггьгх ідей 
і меты асабісп.ія якасці, рысы характару і інгаресы мучыкаігга адьгаідчяць на друп план, калекп.іўпае бире верх над аеаіііотым 
Інакш кажучы, інтарееы калектыку павінны стань асабістымі нггаресамі кпжнага ўдчелыпка аркестра 1 не апоішпоіо ршю у 
іетым адыірываюць добрыя, давертвыя ўчаемаадіюсіны наміж м>г)ыкаіяамі, калі ішчмтс ка.іектывічм>' і ся5р<іўстнй павыіпае 
адкачішсці. муіыканга ча якаснь выканаішя сваёй партыі, напаўнення яе інчырым, чыстасардечным. ;[\-\оўна баіагым чместам

Лркесіравае выканальнінтва -  пта гая форма творчасці, дче кожны аркееірапт ішнінен кіранаці> сабой, енаімі імоцыямі 
і настроем, павіпен падпарадкоўваці> свае дчеянш аіульным чадачам, што патрабуе вялікага намагання нолі і самавало- 
дання. Выхаванне валявых якасцей неабходна кожнаму мучыканту, і гіта паіребна ўмець рабіць. ‘ Лкцеру беч волі нелма, 
— пісаў К. Станіслаўскі. -  Першым долгам треба нучыцца кіраваць сваей ноляй' |Цыт. па 3, с 43|.

Калектыўіше выканаіпіетвора -  ггга спектакль, дчеадбываюцца падчеі, ідче жі.іны дыя.іоінаміж аркеетранымі іругшмі. 
рочнымі дчеючымі асобамі, театральнее прадстаўленне, дче актыўна і дынамічна рачтргваецца драматуріія твора I ў 
іетым працесе галоўную ролю адыірываюці. режысер у асобе дырыжора і акцері.і у аеобах мучі.гкайтаў ч іх яркай 
іпдывід\альнасцю. I чым болып яскравыя іх творчыя індывідуалышсці, тым больш баг-ата і каларытпа іучыш. сам ар
кестр. Аднак ўсе аркестранты павінны быць надначалены аіулышй калекті.іўнай чадаме і шчыра жадаць яе реалічацыі

Г1адпарада>ўваць снаю індывідуальнасш> аіульнай творчасці, па;прымлішій> аіулі.іше іучанне аркесфа. і ііры іеп.ім чахо- 
ўваці. сіюй гшр, вельмі цяжкі. Для гегага треба мець дастатконую ст> пеш>техіпчнай ;іаскапа.іасці, нялікі дыяііачоп снаіх маічы- 
масцей, умеіо> тонка реагаваць на найдрабпешііыя чмянеіші іучаіпія аркестра. на жадаіпіі і творчі.ія ішмагшші ;й>ірыжора.

Калі аркесіраіп' выкпнвае ролю падначаленым, то для я т  ч'яўляецца велі.мі нажшлм, кам> надішрадкоўваііна. I Іанс- 
даць репеті.ішлю яінче не адчначае, ііпх) яна б^дче чапоўнейа д\хам піорчасці Для іетага паіребны асобыя ўмовы, ііры якіх 
індышдуалыіасць аркестранга маіла адкрыцііа ва ўсёй сваёй глыбіне і рачнастайнасці. 1 ’ета палкам іа.ісжыці. ад кіраўпіка 
аркестра -  ,й>ірыжора. «Аркестр робіца саючнікам кірауніка, калі. . кожны аркесграігг бачыш., і;гт ў начах дырыжора ёи не 
«інетрумент», складаная частка аркестравай машыны, а арплст. да ча.чавечых емоцыйякога гіты кіраўшк апелюе» 11. с 521 
«Та.іент кожнага -  як невялікі ручаёк, які павінен упадаць у адно вя-іічпае речыміча калектыўнай гворчаеш» 13. с. 521
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