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У яго жыц ці, як два ства лы ад ад на го 
ко ра ня, цес на пе ра пля лі ся мас тац тва і 
пра ца на дзяр жаў най па са дзе. Яны, як 
гэ та час та бы вае ў пры ро дзе, ста лі не-
па дзель ны мі, шчыль на ўрас лі ад но ў ад-
на го. Та му, рас каз ва ю чы пра Ула дзі мі ра 
Пра кап цо ва, ды рэк та ра На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
нель га не ска заць пра яго як пра мас та ка. 
Бо ў кі ра ван ні му зе ем Ула дзі мір Іва на віч 
час та пра яў ляе вы дум ку, улас ці вую толь-
кі ча ла ве ку твор ча му, а ў яго кар ці нах 
мож на су стрэць воб ра зы, на ве я ныя му-
зей най пра цай. У раз мо ве сам-на сам мы 
за пы та лі ў на ша га ві за ві, чым ад мет ныя 
бе ла рус кія твор цы і ка го з іх бу дуць па-
мя таць на ват праз сто га доў, чым мож на 
пры ва біць бе ла ру са ў му зей і як вы гля-
дае ка жан, што ахоў вае На цы я наль ны 
мас тац кі.

— Як лі чы це, мо ва, на якой га во рыць мас-
так, уз дзей ні чае на яго твор часць?

— Каб на пі саць твор, трэ ба, перш за ўсё, 
дак лад на ве даць, пра што пі саць. Мая пер шая 
кар ці на бы ла зроб ле на да 90-год дзя з дня на-
ра джэн ня Мак сі ма Баг да но ві ча. На цюр морт, 
пры све ча ны яму, — «Апош ні са нет паэ та». Я 
ішоў ад наз вы, ад яго тво раў, якія гу чаць ме-
на ві та па-бе ла рус ку і «ўпі са ны» ў наш ге не-
тыч ны код.

Пі шу кар ці ну «Ста рыя гнёз ды». Баць коў скі 
дом, зі ма, снег ля жыць, гур бы, жа но чы сі лу эт. 
Дрэ вы ста яць, і на іх — гнёз ды. Але не прос та 
гнёз ды, кі ну тыя птуш ка мі, а ста рыя, апус це лыя 
ха ты, у якіх ка лісь ці на ра дзі лі ся пту ша ня ты, што 
даў но вы ле це лі і больш не вяр ну лі ся. Ха ты па-
чы на юць пус цець, і, на жаль, ня ма не тое каб 
пту шы на га піс ку, а ўжо дзі ця чых га ла соў. Уся 
ідэя гэ та — ад туль, знут ры. Усё ві даць, уза е ма-
звя за на: і фі ла со фія жыц ця, і су гуч насць мо вы 
з тым, ад куль мы пай шлі, бо ўсё ад но пас ля 
вяр та ем ся да вы то каў. Як тыя птуш кі: спа чат ку 
імк ну лі ся да ня бё саў, хут чэй вы ле цець і спаз-
наць свет, а пас ля на ля та лі ся і хто ў дум ках, а 
хто і па фак це вяр та ец ца да сва іх гнёз даў — 
ма лой ра дзі мы.

— Чым ад мет на бе ла рус кае мас тац тва?
— Сва і мі ду хоў ны мі ка ра ня мі. Мож на пры-

вес ці шмат проз ві шчаў мас та коў, якія ме на ві та 
праз улас ную твор часць усла ві лі род ную зям-
лю, кра і ну, гіс то рыю, куль ту ру. Амаль кож ны 
бе ла рус кі мас так пад свя до ма ад люст роў вае 
гэ та. На ват ка лі ён пей за жыст, то ўсё ад но, ка-
лі ма люе гіс та рыч ныя мяс ці ны, рэшт кі зам ка, 
ся дзі бы, алеі ці лес — усё, што ро біць мас так, 
пра пус кае праз ся бе, праз сваю ген ную па мяць, 
хоць кі-ня хоць кі пра слаў ляе ра дзі му. Шмат хто 
з на шых мас та коў рас каз ваў, што не мо жа пі-
саць у Іта ліі ці Іс па ніі. Пей за жы атры моў ва юц ца 
ха лод ны мі. А сваю пры ро ду ад чу ва еш бліз ка, 
пра нік нё на. І пэн дзаль сам бе гае па па лат не... 
А вось за мор скі пей заж бу дзе на ма ля ва ны па 
пра ві лах, але без ду шы. Кар цін ка, як фо та зды-
мак. І не кра не гле да ча. Бо лю бы твор мас та ка, 
ка лі ён уклад вае ду шу і сэр ца, бу дзе пры ваб лі-
ваць сва ёй энер ге ты кай.

Кар ці не, якая ста но віц ца дыя ло гам па між 
твор цам і тым, хто гля дзіць на па лат но, на ка-
на ва на жыць у ста год дзях. Бо да яе хо чац ца 
вяр тац ца зноў. Вя до ма, па він на быць пэў ная 
не да га во ра насць, фі ла соф ская нот ка, каб па-
лат но пры ваб лі ва ла і кож ны раз ад кры ва ла 
гле да чу но выя эмо цыі, све та ўспры ман не і ад-
чу ван не ся бе. Толь кі са праўд ныя та лен ты на 
гэ та здоль ны. І тво раў та кіх мас та коў у на шым 
На цы я наль ным мас тац кім му зеі шмат. Боль-
шасць з іх ста лі кла сі кай, без якой сён ня нель га 
ўя віць куль тур ную пра сто ру Бе ла ру сі. Тое, што 
ў нас атры ма ла ся са браць за апош нія га ды, 
асаб лі ва ў пас ля ва ен ны час, — агуль на на цы-
я наль ная ду хоў ная спад чы на. Мо жа быць, мы 
яшчэ гэ та га не ра зу ме ем, бо мы су час ні кі і нам 
скла да на аб стра га вац ца і зір нуць збо ку.

— Тво ры ка го з сён няш ніх мас та коў бу-
дуць ве даць праз сто га доў?

— Праз сто га доў? Ён мо жа быць сён няш нім 
сту дэн там Ака дэ міі мас тац тваў.

— А праз 50?
Ула дзі мір Іва на віч па ды ма ец ца і ідзе па стос 

кніг.
— Ба чы це, — ка жа ён і кла дзе пе ра да мною 

ве жу з ка ля ро вых вок ла дак. — У 2012 го дзе, 
які быў Го дам кні гі, мы за сна ва лі ад па вед ную 
се рыю пра сла ву тых мас та коў з Бе ла ру сі. Я сам 
на пі саў пра Ста ні сла ва Жу коў ска га, Ві толь да 
Бя лы ніц ка га-Бі ру лю, Фер ды нан да Ру шчы ца, 

пра ас тат ніх — на шы су пра цоў ні кі. Вый шла 
ўжо 19 кніг. Гэ та мас тац кі бе ла рус кі іка на стас, 
па чы на ю чы ад Іва на Хруц ка га, Ва лен ція Вань-
ко ві ча, Ві та ля Цвір кі, Мі ха і ла Са віц ка га, Ар ка-
дзя Аста по ві ча... Яны ўжо ўвай шлі ў гіс то рыю. 
Ча ка ем но вых та лен таў.

— Ча му ся бе не бе ра це ў раз лік?
— Усё ад бі рае час, ён вы зна чае, а не мы. 

Ка лі ства ра лі се рыю кніг, ду ма лі аб ме жа ваць 
яе пэў най коль кас цю — пяць дзя сят твор цаў, 
на прык лад. Але вы ра шы лі, што і гэ та га не хо-
піць, і на ву чо най ра дзе пры ня лі кан чат ко вае 
ра шэн не, што се рыя му сіць быць бяс кон цай. 
У яе мо жа тра піць праз пэў ны час і сён няш ні 
на ву чэ нец-мас так. Але ён па ві нен ад па вя даць 
тром умо вам. Пер шая — на ра дзіц ца ў Бе ла ру сі, 
дру гая — стаць вя до мым мас та ком не толь кі на 
ра дзі ме, а і па-за яе ме жа мі, трэ цяя — стаць... 
ня бож чы кам. Зра біць жа дак лад ны пра гноз не-
маг чы ма. Сту дэнт, які сён ня са мы та ле на ві ты 
на кур се, праз коль кі га доў ста но віц ца ся рэд нім 
мас та ком. А бы вае і на ад ва рот. Але тое, што 
ця пер прад стаў ле на ў на шай экс па зі цыі, бес па-
мыл ко ва кла сі кі. Яны ўжо па кі ну лі знач ны след 
у гіс то рыі бе ла рус ка га мас тац тва.

— А так ха це ла ся па жа даць вам так са ма 
тра піць у гэ тую се рыю. Але ж трэ цяя ўмо-
ва... Да руй це.

— (Смя ец ца.) Ду маю, што кніж ка пра мя не 
вый дзе на ста год дзе з дня на ра джэн ня.

— Хто ве дае?.. (Смя ём ся.) Што яшчэ вас 
мо жа на тхніць?

— За раз ад наў ляю ра бо ту, якую ка лісь ці 
за фар ба ваў, — «Му зей ныя пры ві ды». У на шым 
му зеі на пад стрэш шы жы ве ка жан, які за ля тае 
праз ра шот ку ў му зей ныя за лы апоў на чы і пе ра-
тва ра ец ца ў пры го жую дзяў чы ну. Яна хо дзіць па 
за лах му зея і ахоў вае на шы каш тоў нас ці.

— Зна чыць, вы яе ба чы лі і на ма лю е це?
— Ужо на ма ля ваў. Яшчэ ў на шых за лах ёсць 

міс тыч ная кар ці на. На ёй на ма ля ва ны дзве жон-
кі Яну ша Ра дзі ві ла. У чыр во ным адзен ні і ў чор-
ным. Ка лі па мер ла пер шая жон ка, ён ажа ніў ся 
з дру гой. І за мо віў кар ці ну, на якой ад на ча со ва 

вы явы абедз вюх. І я са бе за даю пы тан не: ка лі 
Януш Ра дзі віл так лю біў сваю пер шую жон ку, 
ён мог бы за ка заць яе парт рэт і, ска жам, па ве-
сіць ва ўлас ным ка бі не це, а дру гой жон кі — у 
за ле, на прык лад. А ча му су мяс ціў іх? І по тым, 
што ад чу ва ла дру гая жон ка, якая ха дзі ла па 
па ла цы і ба чы ла ся бе по бач з па мер лай пер-
шай? Я вы ра шыў вы ка рыс таць гэ ты мо мант 
і на ма ля ваў та кую кар ці ну. Ры цар у да спе хах 
XVІІ ста год дзя з ма ім тва рам, ста яць гэ тыя дзве 
жан чы ны, па-над на мі ля ціць дзяў чы на-ка жан, 
ні бы та ба ле ры на.

— Але для та го, каб бе ла ру сы па ба чы лі 
тое, што вас на тхняе, іх трэ ба перш за ўсё 
пры ва біць у му зей. Як гэ та зра біць?

— Ві даць, не ха пае нам го на ру і лю бо ві да 
свай го, да бе ла рус ка га. Гэ та мо жа пра яў ляц ца 
па-роз на му. Сён ня я іду ў тэ атр. І апра ну ў яго 
ба бач ку з бе ла рус кім ар на мен там, якую мне 
па шы ла май стры ха з Ор шы па спе цы яль най 
за мо ве. Дэ таль, але ж... Мне б ха це ла ся, каб 
мы як ма га больш га на ры лі ся сва і мі дзея ча мі 
куль ту ры, ай чын ным мас тац твам. Каб не бы ло 
«куль тур на га скраз ня ку», каб мы бы лі бо лей 
за ся ро джа ны мі, каб лю бі лі і ша на ва лі тое, што 
зроб ле на на шы мі су ай чын ні ка мі. Каб па ва жа-
лі сваю кра і ну, гіс то рыю, твор цаў. І ад на з за-
дач му зея — вы хоў ваць гэ та, па чы на ю чы са 
школь ных ча соў, і за ча піць, зра біць так, каб, 
прый шоў шы да до му, за ха це ла ся зай сці ў ін тэр-
нэт і па шу каць бо лей ін фар ма цыі пра тых жа 
Жу коў ска га і Бя лы ніц ка га-Бі ру лю. Яшчэ пят нац-
цаць га доў та му ка за лі, што яны вя лі кія рус кія 
мас та кі, хоць і бе ла ру сы. У гэ тым бы ла і на ша 
не да пра цоў ка. Але ўсё мож на вы пра віць. Быў 
бы час і жа дан не.

Гэ ты год аб' яў ле ны Го дам куль ту ры. І не трэ-
ба так пра ма лі ней на ра зу мець яго: з'я вяц ца но-
выя спек так лі, вы ста вы, фес ты ва лі. Ён бу дзе ў 
пэў ным пла не і лё са вы зна чаль ным, і ня прос тым 
у эка на міч ным пла не, бо сён ня кры зіс па нуе не 
толь кі ў нас, але і ва ўсім све це. Гэ ты год мож-
на пра вес ці і ка рыс на. Ча ла ве ку трэ ба ін шы 
раз ма раль на «па га ла даць». Ка лі мы ўжы ва ем 
шмат пра дук таў, ар га нізм так са ма пе ра на сы-
ча ец ца. Та ды вар та зра біць паў зу, спы ніц ца 
і звяр нуць ува гу на ся бе. Бо га лоў нае — каб 
унут ры нас бы ла ду хоў насць. Гро шы бы лі, ёсць 
і бу дуць, больш аль бо менш, а вось са ма вы зна-
чэн не на цыі, го нар за яе зда быт кі му сіць быць 
заўж ды. Лю дзі жы лі і ў больш цяж кія ча сы, і не-
да яда лі, і не заў сё ды доб ра апра на лі ся. Сён ня 
ж ні хто з го ла ду не пух не. Без умоў на, заўж ды 
хо чац ца боль ша га. Але коль кі ку пюр ні бы ло б 
у га ман цы, ад ся бе не збя жыш.

Куль ту ра ро біць лю дзей леп шы мі не толь кі 
ў эс тэ тыч ным пла не, але і ў жыц цё вым. Іс ну-
юць па няц ці куль ту ры пры няц ця ежы, адзен ня, 
па во дзі наў. Яна рас тво ра на ва ўсім. Год куль-
ту ры — толь кі на го да час цей звяр тац ца да гэ-
тай дум кі. І перш за ўсё — гэ та ўлас ная пра ца 
кож на га з нас. Ка лі бу дзем па мя таць пра гэ та, 
та ды са праў ды ад чу ем ся бе яшчэ больш год-
най, згур та ва най на цы яй.

Сам-на самСам-на сам  ��Ула дзі мір ПРА КАП ЦОЎ: 

«МАС ТАЦ ТВА ДА ПА МА ГАЕ 
ГУР ТА ВАЦЬ НА ЦЫЮ»

— Не мо жам не па він ша ваць вас з га на ро вай уз на га ро дай — прэ мі яй «За ду хоў нае 
ад ра джэн не». Як вы лі чы це, у тым, што атры ма лі яе, якая ва ша за слу га?

— Я атры маў прэ мію як кі раў нік му зея, але яна бы ла ўру ча на ўся му ка лек ты ву за той уклад, 
які мы ўнес лі ў куль тур нае раз віц цё кра і ны. Дак лад ней, за шэ раг вы ста ў. Не каль кі га доў та му 
ад бы ла ся вы ста ва «Пра ва слаў ная іко на» з на го ды 1020-год дзя Хры шчэн ня Ру сі, у якой удзель-
ні ча лі Ра сія, Укра і на, Бе ла русь. По тым, у 2013-м, з бла сла вен ня Па тры яр ха Алек сія ІІ мы зла дзі лі 
та ко га ж кштал ту вы ста ву да 1025-го дзя Хры шчэн ня Ру сі (да ўдзель ні каў да да ла ся і Сер бія). 
Ну і, вя до ма, мі ну лы год быў юбі лей ны і зна ка вы для Бе ла ру сі — 80 га доў з дня на ра джэн ня 
ўла ды кі Фі ла рэ та, Га на ро ва га Па тры яр ша га Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сі. Да яго юбі лею мы зра бі лі 
шэ раг вы стаў сак раль на га кі рун ку — аб ра зоў ХVІІ ста год дзя з Яра слаў ска га мас тац ка га му зея, 
з на ша га му зея, грэ час ка га мас та ка Аляк санд ра са Ка я са, а так са ма прад ста ві лі аса біс тыя рэ чы 
ўла ды кі. Вы ста ва доў жы ла ся амаль 8 ме ся цаў і ме ла вель мі ста ноў чыя вод гу кі.

На цы я наль ны мас тац кі му зей прад ста віў з улас най ка лек цыі пра ва слаў ныя і ка та ліц кія аб ра зы 
ў трох вен гер скіх му зе ях. У цэ лым мы што год ла дзім вы ста вы та ко га кштал ту. Ня даў на зра бі лі 
вы ста ву «Бе ла рус кі іка на стас». Гэ та вя лі кі пласт ра бо ты на шых су пра цоў ні каў, рэ стаў ра та раў, 
вы ста вач на га ад дзе ла. Рых ту ем ся да вы ста вы пра ва слаў ных і ка та ліц кіх ікон у ва ты кан скім 
му зеі, а яшчэ — да вы ста вы ікон з улас ных ка лек цый для му зея Эль Грэ ка ў Та ле да.

Мы рых ту ем вы ста вы і свец кія. Ня даў на да нас пры яз джа ла ад на з іх — з Трац ця коў скай 
га ле рэі. Ця пер — вы ста ва Эль Грэ ка і Пі ка са з мад рыд ска га му зея. Да 150-год дзя Льва Бакс та 
10 лю та га ад кры ем бе ла рус кім гле да чам яго тво ры. Шэ раг вы стаў прой дзе з на го ды аб' яў ле-
на га Го да куль ту ры. У рам ках Трэ ця га му зей на га фо ру му ад кры ец ца ў Ма гі лё ве фі лі ял на ша га 
му зея Ві толь да Бя лы ніц ка га-Бі ру лі, які цяпер на рэ кан струк цыі. І са мае га лоў нае, што за раз 
На цы я наль ны мас тац кі пе ра жы вае «Рэ не санс», як я яго на зы ваю: ідзе ак тыў нае бу даў ніц тва 
му зей на га квар та ла. Мы спа дзя ём ся, што праз 5 га доў, да 80-год дзя му зея, пра ца бу дзе скон-
ча на, і ро бім усё маг чы мае для та го, каб му зей быў еў ра пей ска га ўзроў ню. Та ды ён, ка жу чы 
сло ва мі кла сі ка, зой ме свой па чэс ны па саг па між му зе яў све ту. Та му прэ мія для нас — хут чэй 
сты мул ру хац ца ў тым жа кі рун ку на пе рад, вы шэй і на да лей, а не спы няц ца.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. pustavit@zviazda.by
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