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ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

Радзім Гарэцкі,
акадэмік НАН Беларусі,

старшыня Фонду братоў Гарэцкіх

Інфармацыя пра тое, што адбылося «ад чытанняў да чытанняў» 
і датычыцца братоў Гарэцкіх  (ХХІV 16 чэрвеня 2016 г. – ХХV 22 чэр-
веня 2017 г.).

1. Выйшлі з друку «Матэрыялы ХХІV Гарэцкіх чытанняў» (Мінск: 
Беларуская навук», 2016. – 252 с.).

2. Шалахоўскі Аляксей надрукаваў нататку «ХХІV Гарэцкія чытан-
ні» («Наша слова», № 27 (1282), 6 ліпеня 2016 г.)

3. Гарэцкі Радзім апублікаваў артыкул «Улашчыкі і «Краёвы слоўнік 
Усходняй Магілёўшчыны» Янкі Бялькевіча» («Асоба і час». Белару-
скі біяграфічны альманах. Вып.7. Мінск: Лімарыус, 2016. С. 236-239), 
у якім апавядаецца пра Гаўрылу Гарэцкага і яго дапамогу Мікалаю 
і Ніне Улашчыкам у выданні «Краёвага слоўніка».

4. У серыі «Залатая калекцыя беларускай літаратуры», том 12 вый-
шлі «Творы» Максіма Гарэцкага (Мінск: Мастацкая літаратура. 2016. – 
932 с., тыраж 1500 экз.). Уклад. і камент. Т. С. Голуб, навук. рэд. 
Я. А. Гарадніцкі.

5. Весялуха Марына надрукавала артыкул «Яго скарбы, яго фан-
тазіі» («Звязда», 11 жніўня 2016 г.) пра «Творы» Максіма Гарэцкага. 
(Мінск: Мастацкая літаратура, 2016. – 932 с.).

6. Кустава Валярына апублікавала артыкул «Дзве душы» і беларускі 
дзэн» (Новы час. «Літаратурная Беларусь», № 8 (120), 26 жніўня 2016).

7. Малочка Алена надрукавала артыкул-інтэрв’ю «Думаннік» (На-
родная Воля, 28 кастрычніка 2016 г.), у якім задала 25 пытанняў галоў-
наму рэжысёру Купалаўскага тэатра Мікалаю Пінігіну і якога яна, як 
і галоўнага героя новага спектакля «Дзве душы», называе «думаннікам».

8. 7 снежня 2016 года на Вучоным савеце пры Цэнтры даследаван-
няў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі адбылася аба-
рона дысертацыі Ярмоленка Алены Уладзіміраўны «Творчасць Максіма 
Гарэцкага: праблематыка і паэтыка», прадстаўленай на атрыманне вучо-
най ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 – 
беларуская літаратура. Работа выканана ў Гомельскім дзяржаўным уні-
версітэце імя Францыска Скарыны пад навуковым кіраўніцтвам кан-
дыдата філалагічных навук дацэнта Мельнікавай Анжэлы Мікалаеўны. 
Афіцыйныя апаненты: доктар філалагічных навук, прафесар Тарасава Та-
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мара Мікалаеўна і кандыдат філалагічных навук, дацэнт Манкевіч Алена 
Алёйзаўна. Абарона прайшла паспяхова з аднагалосным галасаваннем.

9. 8 красавіка 2017 г. у раздзеле «Люди и время» газеты «Минский 
курьер» пад рубрыкай «История одной любви» Вольга Паклонская 
змясціла вялікі артыкул «Разговор с тобою – будто молитва» – пра гісто-
рыю жыцця і кахання акадэміка Гаўрылы Гарэцкага і яго жонкі Ларысы 
Восіпаўны.

10. 18 красавіка 2017 г. у НВЦ па геалогіі прайшлі ХХVІІІ на-
вуковыя чытанні, прысвечаныя памяці акадэміка Г. І. Гарэцкага. 
З дакладамі выступілі яго вучні – дырэктар Інстытута прыродакарыстан-
ня акадэмік А. К. Карабанаў, доктар геаграфічных навук прафесар БДУ 
Я. К. Яловічава, а таксама доктар геол.-мін. навук М. П. Аношка 
і аспірант кафедры дынамічнай геалогіі БДУ К. В. Хількевіч. Успаміна-
мі пра бацьку падзяліўся акадэмік Р. Г. Гарэцкі.

11. Нагадаю, што ў 100-годдзе Максіма Гарэцкага ў 1993 г., калі Бе-
ларусь стала суверэннай парламенцкай дзяржавай адбылася кароткая, 
але моцная хваля нацыянальнага Адраджэння, атрымалася не толькі 
сапраўднае вяртанне пісьменніка і яго спадчыны, але пастановай Вяр-
хоўнага Савета РБ (Ніл Гілевіч) і ўрада (нам. міністра культуры Улад-
зімір Гілеп) – было вырашана адкрыць у Горках музей-кватэру імя 
М. Гарэцкага, а ў в.Малая Багацькаўка адбылося адкрыццё дома-музея 
М. Гарэцкага. На двухпавярховым доме ў Горках праз некаторы час ура-
чыста адкрылі мемарыяльную дошку, але на працягу амаль 20 гадоў не 
змаглі знайсці кватэру для сям’і, якая там жыла, а таму і зрабіць музей. 
Дачакаліся «Дажынак» у 2012 годзе, з удзелам Прэзідэнта дзяржавы. 
Вырашылі дом знесці, а на тым месцы паставіць адпаведны помнік, ці 
знак. Безумоўна, кватэру для сям’і ў момант знайшлі. Калі я, Анатоль 
Бутэвіч і мая жонка Галіна ў траўні 2013 г. былі ў Мсціслаўлі, Бага-
цькаўцы і Горках на канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня на-
раджэння Максіма Гарэцкага, наведалі месца, дзе стаяў дом, убачылі 
роўную палянку з густой зялёнай травой – нішто не нагадвала, што тут 
стаяў досыць вялікі двухпавярховы будынак. Ужо зусім нядаўна стар-
шыня Магілёўскай суполкі ТБМ Алег Дзячкоў пацікавіўся, чаму нават 
у 2017 г. няма ніякага памятнага знака на месцы дома гістарычнага зна-
чэння, ніхто з чыноўнікаў Горак і Магілёва нічога не маглі ўспомніць 
пра такі знак і здзівіліся, калі Дзячкоў паказаў копію пастановы гарвы-
канкама і аблвыканкама – абяцалі нешта зрабіць.

Яшчэ ў канцы 2016 г. на працягу трох месяцаў абмяркоўвалася 
ў інтэрнэце прапанова перанесці музей-сядзібу з Малой Багацькаўкі 
ў Мсціслаў. Карэспандэнтка газеты «Звязда» Нэлі Зігуля гэтай тэме 
прысвяціла вялікі артыкул «Дом ля дарогі» («Звязда», 20 снежня 2016 г.).
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У газеце «Беларусь сегодня» (11 студзеня 2017 г.) Ірына Аўсеп’ян 
надрукавала артыкул «Как пройти к Горецкому», у якім таксама абмяр-
коўвала спрэчкі «перенести нельзя сохранить» – дзе паставіць знак пры-
пынку.

У студзені 2017 г. Міхась Скобла для «Радыё Свабода» правёў са 
мной гамонку пра стварэнне музея ў Багацькаўцы, яго магчымага лёсу, 
пра музей Алеся Адамовіча ў Глушы на Бабруйшчыне.

На з’ездзе Саюза беларускіх пісьменнікаў (4 сакавіка 2017 г.) 
я ў сваім выступленні звярнуў увагу пра занядбаны стан і лёс музеяў-
сядзіб беларускіх пісьменнікаў: Васіля Быкава, Пятруся Броўкі, Максі-
ма Танка, Максіма Гарэцкага, Алеся Адамовіча.

Марына Коктыш у газеце «Народная воля» (16 мая 2017 г.) пад ру-
брыкай «Праблема» правяла са мной гамонку «Радзім Гарэцкі: «Там за-
раз лужайка, на якой нічога няма – ні знака памятнага, ні шыльды…» 
Цяжкі лёс сядзіб-музеяў класікаў беларускай літаратуры.

У газеце «Наша слова» (№23 ад 7 чэрвеня 2017 г.) за подпісам 
старшыні ТБМ А. Трусава надрукавана заява «Трэба захаваць вя-
сковыя музеі» да кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь Качанавай Н. І., у якой гаворыцца аб гаротным стане вяско-
вых літаратурна-мемарыяльных музеяў. Як прыклад – узгаданы му-
зей Пятруся Броўкі ў в. Пуцілавічы, музей-лецішча Васіля Быкава 
ў Ждановічах, літаратурны музей Максіма Гарэцкага і будынак былой 
аптэкі ў в.Глуша, дзе хочуць зрабіць музей Алеся Адамовіча.

12. У манаграфіі «История аграрной науки Беларуси (ХІХ – на-
чало ХХ в.) Ч.1 В.Г. Гусаков и др. (Мінск: Беларуская навука, 2017. – 
310 с.) прыведзены даныя пра Г. І. Гарэцкага – эканаміста, дырэктара-
арганізатара БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі імя У.І. Леніна.

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

