
■ Гасцёўня

Павел САПОІІЬКА: «ТУТ ПРАЦУЮЦЬ АПАНТАНЫЯ»
Новы дырэктар Нацыянальнага гістарычнага музея — 

пра сакрэты паспяховасці культурнага работніка і планы па піяры нашай мінуўшчыны
Паўлу Сапоцьку ўсяго 26 гадоў. Не дзіўна, што яго прызначэнне 
дырэктарам Нацыянальнага гістарычнага музея для многіх 
было нечаканым. Але той, хто сутыкаўся з Паўлам раней, ведае, 
што гэта чалавек, якія паспеў не толькі скончыць магістратуру 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 
і пачаць выкладаць, але і папрацаваць з рознымі ўстановамі, 
часцей культурней скіраванасці, — Беларускім фондам культуры, 
дабрачынным фондам «Спадчына Міхала Клеафаса Агінскага», 
Беларускім таварыствам дружбы і культурнай сувязі з замежнымі 
краінамі, Рэспубліканскай канфедэрацыяй прадпрымальніцтва. 
Прычым супрацоўніцтва часцей за ўсё адбывалася на валанцёрскіх 
пачатках — проста таму, што цікава! Відавочна, што гэта 
сапраўдны энтузіяст, які, аднак, мае і адпаведную адукацыю, 
і карысны вопыт.

Мы завіталі ў кабінет Паўла Сапоць- 
кі, калі ён толькі распакоўваў рэчы. 
Адметна, што акрамя пары папак 
з паперамі і двух пінжакоў на пле- 
чыках разам з ім пераехалі і нека- 
торыя мастацкія творы — з уласнай 
невялічкай калекцыі. Гэта «Пачатак» 
Настассі Міцько, выкананы ў тэхніцы 
роспісу па шкле, жывапісныя палот- 
ны Галіны Рэйлян «Старыя» і Уладзі- 
міра Акулава «Сабака на чырвоным 
фоне», а таксама надзвычай адмет- 
ны керамічны збан Тамары Васюк. 
Гэтыя і некаторыя іншыя прыгожыя 
рэчы, зробленыя беларускімі твор
цам!, у хуткім часе аздобяць працоў- 
ную прастору дырэктара. Паўлу не 
трэба задаваць шмат пытанняў: ён, 
як чалавек вельмі зацікаўлены сва- 
ёй справай, сам імкнецца падзяліцца 
важным.

Пра выбар метадаў 
і новыя ідэі

— Нашы каштоўнасці і дасягненні 
ў гісторыі і культуры трэба даносіць 
да людзей рознымі спосабамі і фор
мам!. У тым ліку з дапамогай квэстаў, 
опэн-эйраў, нават флэшмобаў. Га- 
лоўнае, каб яны былі напоўнены паў- 
навартасным зместам і, вядома ж, 
адпавядалі паняццю «музейная дзей- 
насць». Безумоўна, формаў работы 
павінна быць шмат — пачынаючы 
ад навукова-практычных канферэн- 
цый, круглых сталоў, выставачных 
праектаў, да, верагодна, забаўляль- 
ных імпрэз.

У мяне ёсць ідэя стварыць на базе 
Нацыянальнага гістарычнага музея 
філіялы некаторых кафедраў — на- 
прыклад, Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, Беларускага дзяржаў- 
нага ўніверсітэта культуры і мастац- 
тваў. Калі да нас прыйдуць будучыя 
музейшчыкі, менеджары ў сферы 
міжкультурных камунікацый, у сфе
ры маркетынгу — гэта будзе добры 
вопыт для студэнтаў. Бо добрым спе- 
цыялістам можна стаць толькі пры 
ўмове рэальнага супрацоўніцтва са 
сваёй галіной яшчэ падчас навучан-

ня. Мы заўсёды запрашалі і будзем 
запрашаць студэнтаў для арганізацыі 
Фэсту экскурсаводаў і Ночы музеяў.

Пра прызначэнне 
і сімвалізм

— Калі мне паведамілі пра пры
значэнне дырэктарам Нацыяналь
нага гістарычнага музея, я найперш 
запытаўся, ці змагу працягваць вы
кладаць ва ўніверсітэце культуры і 
мастацтваў. Майму пытанню вель- 
мі здзівіліся і сказалі, што звычайна 
ў такіх выпадках адразу цікавяцца 
памерам заробку і наяўнасцю служ- 
бовага аўто... Вырашылі, што на па- 
лову стаўкі выкладаць змагу, тады я 
супакоіўся. Бо ў адваротным выпад- 
ку, верагодна, не здолеў бы сысці з 
універсітэта, бо гэта сапраўды мая 
альма-матар і вельмі родная прасто- 
ра, якую я люблю. Спадзяюся, што 
паміж гэтымі дзвюма ўстановамі на- 
ладзяцца цёплыя партнёрскія стасун- 
кі. А фотаздымак нашага апошняга 
рэктарата зусім хутка ўпрыгожыць 
гэты кабінет.

Адметна, што ў мой першы працоў- 
ны дзень у Нацыянальны гістарычны 
музей па лініі фонду «Спадчына Mi- 
хала Клеафаса Агінскага» завітала 
дэлегацыя з 12 чалавек з Літвы, 
у тым ліку мае сябры, — дырэктары 
тамтэйшых музеяў. I гэта таксама для 
мяне сімвалічна: людзі, якія былі маі- 
мі настаўнікамі з вялікай літары, сталі 
першымі, хто наведаў гэты кабінет у 
якасці афіцыйнай дэлегацыі.

Пра багатыя фонды, 
якія трэба паказаць свету

— У нас ёсць глобус, на якім па- 
значана, з музеямі якіх гарадоў і краін 
мы супрацоўнічаем. Не хапае толькі 
пазнакі Амана, бо літаральна пару 
дзён таму выстава з фондаў гіста- 
рычнага музея прайшла ў гэтай краі- 
не. Там быў прадстаўлены ў тым ліку 
і пояс Вітаўта.

Я ўпэўнены, што мы павінны га- 
нарыцца нашымі здабыткамі, на- 
цыянальнай гісторыяй, яна надзвы

чай багатая і ўнікальная. Яе трэба 
прадстаўляць не толькі ў Беларусі, 
але і за межамі. Перакананы, што 
замежнікам мы цікавыя найперш сва
ёй культурай, традыцыямі, мовай, та- 
ленавітымі, творчымі людзьмі. Калі 
мы прыязджаем у іншую краіну, ці- 
кава завітаць у музей, у філармонію, 
пагутарыць з мясцовымі жыхарамі. 
А толькі потым мы звяртаем увагу, 
якія там ёсць прамысловыя прадпры- 
емствы, як развітая эканоміка. Таму 
адна з мэт музея — вельмі актыўна 
трансляваць культурныя здабыткі Бе
ларуси Замежнікам варта даказаць, 
што мы цікавыя. Дзякуючы замеж- 
ным стасункам мы можам паказаць 
сваю культуру і рабіць цікавыя між- 
народныя праекты.

Пра мары 
і беларусаў замежжа

— Разам з калегамі мы плануем 
аднавіць выпуск «Музейнага весні- 
ка», а дакладней, зрабіць яго рэгу- 
лярным. Хацелася б, каб гэта быў 
паўнавартасны часопіс па музейнай 
справе, які ўваходзіў бы ў пералік вы- 
данняў Вышэйшай атэстацыйнай ка- 
місіі. Якуваходзіцьтуды, напрыклад, 
«Беларускі гістарычны часопіс» — 
выданне, у якім за гонар апубліка- 
вацца любому даследчыку. Падняць 
«Музейны веснік» на новы ўзровень, 
з улікам існуючых магчымасцяў, над
звычай цяжка, таму пакуль пра гэта

даводзіцца толькі марыць. А калі б 
тое спраўдзілася, я быў бы шчаслівы. 
Увогуле, мар у мяне шмат — марыць 
трэба.

Хацелася б больш шырокую рабо
ту праводзіць з беларусамі замежжа. 
У нашых землякоў, якія цяпер жывуць 
і працуюць у розных краінах, вельмі 
моцны патэнцыял. Гэта навукоўцы, 
асветнікі, мастакі, выкладчыкі — мы 
вельмі мала пра іх ведаем. Таму ў 
галерэі «Універсітэт культуры» мы іні- 
цыявалі праграму, якая называецца 
«Беларускія таленты ў свеце». Лічу, 
што Нацыянальны гістарычны музей 
павінен да гэтай работы далучыцца. 
А ў галерэі мы працавалі сістэмна: 
разам з газетай «Голас Радзімы», 
Беларускім дзяржаўным архівам лі- 
таратуры і мастацтва рабілі такую 
сур'ёзную працу па палярызацыі тых 
дасягненняў, якіх нашы суайчыннікі 
дамагліся за мяжой.

Пра важнасць 
юбілейных дат

— Хацелася б не прамінаць і важ- 
ныя юбілейныя даты. Летась паўсюль 
гучалі Колас, Купала, Скарына. Але 
былі і знакавыя даты іншых дзеячаў, 
пра якія было сказана надзвычай 
сціпла. Гэта наша недапрацоўка, 
дзеячаў і работнікаў устаноў культу
ры. Усё-такі ў нас ёсць і палкаводцы, 
і навукоўцы, і пісьменнікі, і мастакі, 
спадчыну якіх варта вывучаць

не толькі ў межах Нацыянальнай ака- 
дэміі навук і дзвюх-трох гуманітарных 
кафедраў ВНУ, але Г ў музеях, у біб- 
ліятэках, у кіназалах. Нават тыя ж 
навукова-практычныя канферэнцыі 
можна арганізаваць ярка, прыгожа, 
з асвятленнем у сродках масавай 
інфармацыі. Возьмем, напрыклад, 
100-годдзе Машэрава: не так шмат 
праходзіла імпрэзаў, прысвечаных 
гэтаму знакаваму чалавеку, які бу- 
даваў краіну ў цяжкія часы.

У нас павінна быць не толькі фон- 
давая І навуковая дзейнасць, але І 
тое, што мы называем public relation, 
ці піяр. Бо піярыць можна не толькі 
мэблю, абутак ці цукеркі — мы павін- 
ны піярыць цікавыя факты з нашай 
гісторыі. Натуральна, зазвычай мы 
кажам « папулярызаваць», «трансля
ваць». Асабіста мне вельмі блізкае 
паняцце рэвіталізацыі — яно даты- 
чыцца пэўных дат, гісторыка-культур- 
ных каштоўнасцяў, імёнаў, якія па- 
ступова паўстаюць з небыцця. Трэба 
працягваць працу, распачатую Маль- 
дзісам, Шчасным, Скарабагатым — 
для мяне гэта знакавыя людзі, якія 
адраджаюць нашу культуру.

Пра цікавасць 
і вернасць прафесіі

— Каб якасна займацца сваёй 
справай і шмат паспяваць, патрэб- 
на цікавасць. А што датычыцца ра- 
ботнікаў культуры, то каб быць па-

спяховымі, патрэбны некалькі ўмоў. 
Па-першае, сапраўдная любоў да 
сваёй Бацькаўшчыны, яе культуры і 
гісторыі. Па-другое, моцнае жаданне 
зрабіць сваю справу па адраджэнні, 
вывучэнні, прэзентацыі культурных 
каштоўнасцяў. Неабходна схільнасць 
І вернасць сваёй прафесіі — той пра- 
фесіі, дзе грошай буДзе зароблена 
мала, дзе, безумоўна, вялікая праца 
праводзіцца «за кулісамі» І не заўсё- 
ды можна атрымаць сапраўднае пры- 
знанне, узнагароды. Гэта не эстрада, 
а зусім іншае вымярэнне. У ім пра
цуюць толькі апантаныя людзі, якія 
разумеюць усю глыбіню І важнасць 
гэтай працы, звязанай з гісторыяй, 
культурай і мовай.

У нашай краіне вельмі шмат было 
зроблена дзякуючы грамадскім іні- 
цыятывам і пазабюджэтнаму фінан- 
саванню. Без гэтага мы не пабачылі б 
шматлікія добраўпарадкаваныя тэ- 
рыторыі помнікаў, не змаглі б пра
вее^ многія работы па рэстаўрацыі, 
кансервацыі, музеефікацыі пэўных 
аб'ектаў, не зладзілі б некаторыя 
навуковыя і музычнЫя імпрэзы. 
Я заўсёды быў упэўнены, што грамад- 
скі сектар з'яўляецца памочнікам 
дзяржавы ў рэалізацыі культурнай 
палітыкі і ў пэўным сэнсе з'яўляецца 
ратавальнікам.

Пра сціпласць і тое, 
што за ёй хаваецца

— Ёсць такое паняцце, як сціп- 
ласць. I я яго вельмі не люблю і ўво- 
гуле баюся. Напрыклад, ва ўнівер- 
сітэце культуры і мастацтваў ёсць 
вельмі цікавыя, таленавітыя сту- 
дэнты. Але яны сціплыя, і мала хто 
можа даведацца пра іх талент. I не 
кожны выкладчык заўважыць яго. 
Тое датычыцца і розных спецыяліс- 
таў... Таму ў розных праектах, у якіх 
браў удзел, я імкнуўся адкідваць гэ- 
тую сціпласць і, вядома, працаваў з 
рознымі людзьмі, арганізацыямі — і 
гэта мне дапамагло. Хтосьці кажа, 
што распыляцца нельга, але насам- 
рэч я ніколі не распыляўся. Праца 
з Канфедэрацыяй прадпрымальніц- 
тва, Беларускім фондам культуры, 
фондам Міхала Кпеафаса Агінскага, 
універсітэтам культуры і мастацтваў, 
галерэяй, цяпер музеем — насамрэч 
гэта такое кантактнае, камунікатыў- 
нае поле, дзякуючы якому можна 
больш комплексна і цікава право- 
дзіць розныя праекты. Амаль усе 
мерапрыемствы, якія я ладзіў, мо- 
гуць быць прылічаны да актыўнас- 
цяў любой з пералічаных мной ар- 
ганізацый. Бо шмат было зроблена 
менавіта на стыку. Я заўсёды ведаў,

што галоўнае — гэта сістэмная пра
ца. Трэба падтрымліваць кантакты, 
праводзіць праекты з самымі розны- 
мі ўстановамі.

Пра тое, 
з чаго пачалася любоў

— Верагодна, мая цікавасць да 
гісторыі І культуры пачалася яшчэ 
ў школе № 7 горада Маладзечна. 
Нічога не адбываецца на пустым 
месцы. Чаго вартая толькі настаў- 
ніца беларускай мовы і літаратуры 
Таццяна Буйко (цяпер намеснік ды
рэктара. — Аўт.), якая далучала нас 
да розных праектаў. Мне сапраўды 
было цікава тое, што можна паў- 
дзельнічаць, зрабіць добрую справу, 
пазнаёміцца з людзьмі, нешта ства
рыць (гэта можа быць насценгазета, 
ці вучнёўская імправізаваная кан- 
цэпцыя чаго-небудзь, ці невялічкая 
фотавыстава — мы ўсё гэта рабілі). 
Я з пяшчотай і цеплынёй успамінаю 
родную 7-ю школу, пазней яна стала 
ліцэем, а цяпер — гімназіяй. Гэтак- 
сама станоўчыя адчуванні выклікае і 
мастацкая школа, універсітэт. Я кніг 
прозы ці вершаў не пішу, танчыць не 
ўмею, жывапісам не займаюся, не 
спяваю, але займаюся менеджар- 
скай справай у галіне культуры, што 
таксама з'яўляецца творчасцю.

Мае бацькі — людзі, якія ніколі не 
мелі дачынення да галіны культуры. 
I калі я паступіў ва ўніверсітэт куль
туры і мастацтваў, яны схапіліся за 
галаву, бо не ведалі, як можна пра- 
цаваць у культуры. Гэта залатыя лю- 
дзі, якія ўсё-такі заўсёды падтрымлі- 
ваюць мяне ва ўсіх пачынаннях. Тата 
ў мяне будаўнік, мама — метролаг, 
бабуля — настаўнік, дзядуля быў кі- 
раўніком аддзела на радыёзаводзе 
«Спадарожнік», а потым заняўся вы- 
кладаннем фізікі ў вячэрняй школе. 
Але яны апантаныя, неабыякавыя 
людзі, заўсёды вазілі мяне ў пэўныя 
экспедыцыі і вандроўкі. 3 жонкай мы 
любім падарожнічаць і цяпер. Пры
чым у нас культурныя вандроўкі — 
з наведваннем музеяў, тэатраў, 
я шмат у якіх музеях бываў, І далёка не 
ўсё падабалася там. Але найбольш 
уражваюць зазвычай мемарыяль- 
ныя кватэры — Гнесінай у Маскве, 
Пушкіна і Дастаеўскага ў Санкт- 
Пецярбургу, Чурлёніса ў Вільнюсе. 
Я заўсёды назіраю, якім чынам ад
бываецца дыялог паміж музеем і на- 
ведвальнікам, паміж экскурсантам і 
экскурсаводам, якім спосабам ро- 
біцца прэзентацыя калекцый — усё 
гэта надзвычай важна.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ
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