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Творчы праект Алены Стэльмах і 
Уладзіслава Цыдзіка «Бачу Бела-

русь такой» знайшоў розгалас як у на-
шай краіне, так і за мяжой. Прэзентацыі 
фотаальбома ў спалучэнні з аднаймен-
най фотавыстаўкай адбыліся ў розных 
бібліятэках Беларусі — Нацыянальнай, 
Прэзідэнцкай, у штаб-кватэры СНД у 
Мінску, у сталічным касцёле Святых  
Сымона і Алены. 

Аўтары, члены Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, прадстаўлялі сваю творчасць у 
Казахстане, Дагестане. Спартсмены і гос-
ці II Еўрапейскіх гульняў таксама змо-
гуць пабачыць непаўторныя відарысы 
Беларусі з падачы Уладзіслава Цыдзіка. 
Яго фотаработамі ўпрыгожаны галерэі 
галоўнай пляцоўкі міжнароднага спар-
тыўнага форуму — мінскага стадыёна 
«Дынама».

Днямі адбылася яшчэ адна знака-
вая падзея: да ініцыятывы пісьменніка 
і фотамайстра выказаць сваё бачанне 
Айчыны далучылася Цэнтралізаваная 
сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска (а гэта  
18 кніжніц).

— Пачатак вялікай творчай плыні 
дала ў лютым гэтага года Мінская між-
народная кніжная выстаўка-кірмаш, 
падчас якой ва ўсіх дзіцячых бібліятэках  
г. Мінска адкрыліся кніжныя экспазіцыі, 
дзе знайшлі адлюстраванне самыя роз-
ныя погляды на асаблівасці беларускай 
культуры, традыцый, самавітага кала-
рыту, — расказвае дырэктар ЦСДБ Тац-
цяна Швед. — Мае калегі-бібліятэкары 
прадставілі не толькі кніжныя выданні, 
прысвечаныя Беларусі, але і пастараліся 
ўпрыгожыць іх нацыянальнымі сімвала-
мі, вырабамі прыкладнога мастацтва. У 
бібліятэчных залах з’явіліся вельмі пры-
вабныя куточкі, дзе з вялікай ахвотай за-
трымліваюцца чытачы.

Аўтары праекта «Бачу Беларусь такой», 

усхваляваныя актыўнай падтрымкай іх 
творчага кірунку, прапанавалі біблія-
тэкарам прадоўжыць супрацоўніцтва. 
Гэтым разам узнікла ідэя правядзення 
конкурсу пад той жа назвай. З’явілася і 
Палажэнне аб конкурсе. Цяпер ужо абу-
дзіліся юныя чытачы, якім прапанавалі 
праявіць сябе ў чатырох намінацыях: 
«Паэзія», «Проза», «Фотаздымак» і «Ма-
люнак».

— Нас вельмі ўсхвалявалі работы 
канкурсантаў, — зазначыў Уладзіслаў 
Цыдзік. — Безумоўна, у першую чаргу 
звярнуў увагу на фотаздымкі: сонечна-
зорныя, цёпла-праменныя, шчымліва-
трапяткія. У кожнага з нас сваё пачуццё 
радзімы, і тым яно каштоўнае. Асабліва 
кранае, калі прыхільнасць да родных ка-
ранёў выказваюць дзеці. Многія работы 
па-сапраўднаму здзіўляюць: юныя твор-
цы ўбачылі Беларусь велічнай і змаглі 
дапытлівым вокам разгледзець яе да та-
емных дробязей. Сярод пераможцаў — 
вучаніца СШ № 186 г. Мінска Ксенія Гле-
бава, якая назвала сваю фотаработу «Ус-
мешка вялікага горада». Вучаніца гэтай 
жа школы Сафія Шчарбачэня выбрала 
філасофскую тэму — «Супакаенне», а 
Ангеліна Ласоцкая з той жа СШ № 186 
запрасіла ў «Райскі куточак».

— Паэзія і проза юных канкурсантаў 
таксама дапамагае стварыць багаты во-
браз роднай краіны. Праз мастацкае сло-
ва дзеці выказваюць лепшыя пачуцці да 
месца, дзе нарадзіліся, да сваёй матулі, да 
першых жыццёвых урокаў, — падкрэс-
ліла Алена Стэльмах.

У гэтых намінацыях журы адначыла 
работы вучаніцы СШ № 207 г. Мінска 
Юліі Кугаевай, вучаніцы сталічнай СШ 
№ 204 Лізаветы Іванчык, вучаніцы СШ  
№ 56 г. Мінска Надзеі Расоўскай, вучані-
цы сталічнай СШ № 67 Вікторыі Сала-
новіч і вучня гімназіі № 1 г. Мінска Ігара 
Жыгалковіча.

На малюнках юных творцаў — гераіч-
ная Беларусь. Пацвярджэннем таму — 
работа «Салют Перамогі» вучаніцы СШ 
№ 200 г. Мінска Крысціны Адушкінай. 
«Беларусь — векапомная» — такі неза-
быўны вобраз нашай краіны стварыла 
Соф’я Кляцкова са СШ № 138. Беларусь — 
краіна, дзе здяйсняюцца мары і надзеі, 

сцвярджае вучаніца СШ № 54 Настасся 
Цімашэнка.

Асобныя падзякі ад арганізатараў кон-
курсу атрымалі вучаніца СШ № 186 Ка-
цярына Смуціна, 3 «Б» клас СШ № 144  
г. Мінска, дзіцячая бібліятэка імя В. Віт- 
кі, дзіцячыя бібліятэкі № 10 і № 15, цэн-
тральная дзіцячая бібліятэка імя М. Ас-
троўскага.

Узнагароджанне пераможцаў адбыло-
ся ў мемарыяльнай зале Дома літаратара. 

Дзеці — пераможцы конкурсу, іх бацькі, 
арганізатары творчага спаборніцтва з 
боку цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых 
бібліятэк г. Мінска і Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, ганаровыя госці свята — Міко-
ла Мятліцкі, Навум Гальпяровіч — усе 
яшчэ раз пераканаліся, наколькі тале-
навіты юныя беларусы.

— Побач з намі — Плошча Перамогі, 
дзе гарыць вечны агонь у памяць аб міну-
лай вайне, а ў мемарыяльнай зале мы ба-
чым партрэты пісьменнікаў, удзельнікаў 
Вялікай Айчыннай вайны, — зазначыў 
Мікола Мятліцкі. — Радасна, што цяпер 
мы жывём у міры і маем магчымасць на-
таляцца прыгажосцю роднай зямлі. Кож-
ны бачыць Беларусь па-свойму. Але для 
ўсіх нас яна — адна.

Марыя ЛІПЕНЬ

Падчас узнагароджванння канкурсантаў.

Шляхі і гасцінцы

Некаторым літаратарам патрабу-
юцца тысячы старонак, каб у ма-

стацкім творы распавесці пра гісторыю 
той ці іншай сям’і: бацькоў і дзяцей, іх 
нараджэнне і сталенне, працу і пераезды, 
стасункі і пачуцці. Афіцыйныя дакумен-
ты, сухія, пазбаўленыя эмоцый і адносін 
аўтара да герояў, могуць расказаць не 
менш. Асабліва калі гэтыя дакумен-
ты становяцца музейнымі прадметамі. 
Тады іх роля ўзрастае, бо яны дазваля-
юць скласці жыццяпіс сям’і і вызначыць 
кірункі далейшых пошукаў.

У фондах Літаратурнага музея Максіма 
Багдановіча захоўваецца шмат дакумен-
таў, якія звязаны ў першую чаргу з Ада-
мам Ягоравічам Багдановічам, бацькам 
класіка беларускай літаратуры, а таксама 
з іншымі прадстаўнікамі роду Багданові-
чаў. У 1994 годзе фонды музея папоўнілі-
ся яшчэ адным прадметам — гэта атэстат 
Івана Станіслававіча Гапановіча, мужа 
Магдаліны Ягораўны, роднай сястры  
А. Багдановіча. Паколькі прозвішча па-
эта ў дакуменце не згадвалася, а факты 
датычыліся непасрэдна сям’і Гапанові-
чаў, то дакумент у асноўную экспазіцыю 
не ўвайшоў, у часовых выставачных пра-
ектах удзелу не прымаў. Ён заняў сваё 
месца ў фондах і на пэўны час, можна 
сказаць, быў забыты, бо навукоўцы і му-
зейныя супрацоўнікі найперш займаліся 
вывучэннем асобы М. Багдановіча, яго 
блізкіх родзічаў.

Сёння супрацоўнікі музея паэта ліча-
ць неабходным пашыраць гарызонты 
навуковых даследаванняў, раскрываць і 
сямейныя сувязі, стасункі паміж М. Баг-
дановічам і прадстаўнікамі «беларускай 
калоніі» ў Расіі — цёткамі, іх мужамі, 
стрыечнымі братамі, сёстрамі паэта... 

У гэтым рэчышчы важкасць названага 
вышэй дакумента ўзрастае, бо ён утрым-
лівае каштоўную інфармацыю, якая 
датычыцца сям’і Гапановічаў. Па-пер-
шае, даецца працоўная біяграфія Іва-
на Станіслававіча Гапановіча, сябра  
А. Я. Багдановіча яшчэ з часоў вучобы 
ў семінарыі. Па-другое, ёсць звесткі пра 
яго сям’ю.

Такім чынам, з дакумента даведваем-
ся, што Іван Гапановіч паходзіў з сялян, 
маёнткаў не меў, у 1882 годзе скончыў 
курс навук у Нясвіжскай настаўніцкай се-
мінарыі з атрыманнем звання настаўніка 
пачатковага вучылішча. З 1 кастрычніка 
1882 года па 1 кастрычніка 1886 года 
працаваў настаўнікам Перажырскага на-
роднага вучылішча. Нагадаем, што Адам 
Багдановіч таксама скончыў семінарыю ў 
1882 годзе, але быў накіраваны ў Халуй-
скае народнае вучылішча. Амаль праз 
два гады, 1 верасня 1884 года, у выніку 
перамяшчэння ён далучыўся да сябра, 
але першым пакінуў вёску, а праз год пе-
райшоў на пасаду памочніка настаўніка  
І Мінскага прыходскага вучылішча.

1 сакавіка 1887 года і Іван Станіслававіч 
стаў гарадскім жыхаром, але ў сістэме 
адукацыі больш не працаваў. Ён улад-
каваўся ў Мінскае аддзяленне Сялян-
скага пазямельнага банка канцылярскім 
служачым. З 30 мая 1889 года працаваў 
у Дзяржаўным дваранскім зямельным 
банку, спачатку памочнікам бухгалтара  
2 разрада, потым — 1 разрада. З 15 ліста-
пада 1889 года Гапановіч зноў у Мінскім 
аддзяленні Сялянскага пазямельнага 
банка, на гэты раз на пасадзе бухгалтара. 
Верагодна, гэта і ёсць адказ на пытанне, 
чаму Адам Багдановіч пасля сыходу з па-
сады настаўніка выбраў працу ў Сялян-

скім пазямельным банку. Не толькі таму, 
што шукаў месца, дзе «мог працаваць на 
карысць народа», як пісаў ён ва ўспамі-
нах. Хто, як не Іван Гапановіч, банкаўскі 
служачы, муж роднай сястры і стары 
сябра, мог скласці пратэкцыю. Узнікае 
наступнае пытанне: чаму А. Багдановіч 
не застаўся ў Мінску, а паехаў працаваць 
у Гродна? Ва ўспамінах ён сам даў адказ: 
«мне абяцалі, таму што была вакансія, 
але яна была замешчана стаўленікам но-
вапрызначанага кіраўніка аддзяленнем, і 
мне прапанавалі ў Гродне».

Пасля смерці першай жонкі, Марыі 
Апанасаўны Багдановіч, Адам Ягоравіч 
разам з сям’ёй у лістападзе 1896 года 
пакінуў Гродна назаўсёды. Ён атрымаў 
перавод на працу ў Ніжагародскае аддзя-
ленне Сялянскага пазямельнага банка. 
З сабою забраў малодшую сястру  Ма-
рыю, якая не мела на той час уласнай 
сям’і, таму магла дапамагчы ў выхаван-
ні дзяцей. Сям’я Гапановічаў засталася 
ў Мінску, Іван Станіслававіч працягваў 
працаваць у банку, Магдаліна Ягораўна 
займалася хатнімі справамі. У Мінску 
сёстры  сустрэліся восенню 1898 года, 
калі Марыя прыехала ў госці з плямен-
нікамі Максімам і Львом.

У лютым 1896 года І. Гапановіч атры-
маў дзяржаўную ўзнагароду — срэбны 
медаль «В память царствования импе-
ратора Александра III» для нашэння на 
грудзях на Аляксандраўскай стужцы. З  
1 жніўня таго ж года перайшоў на па-
саду справавода ў Мінскім аддзяленні 
Сялянскага пазямельнага банка. У адпа-
веднасці з табелем аб рангах, які дзейні-
чаў на той момант у Расійскай імперыі, 
Іван Станіслававіч стаў у 1897 годзе ка-
лежскім рэгістратарам, у 1901 годзе —  

губернскім сакратаром. Выйшаў у ад-
стаўку 1 студзеня 1902 года, звольнены 
з пасады паводле ўласнага прашэння. 
У атэстаце Івана Гапановіча ёсць звест-
кі аб адпачынках. Цікава, што за час 
працы ў банку ён толькі два разы быў 
у адпачынку: першы раз — у 1889 годзе  
(2 месяцы), другі — у 1899 годзе (зноў  
2 месяцы, але падкрэслена, што вярнуўся 
на 6 дзён раней заканчэння тэрміну). З 
боку кіраўніцтва на яго працу ніколі не 
было нараканняў.

Звестак аб далейшай кар’еры Іва-
на Гапановіча не маецца, але ёсць ін-
фармацыя, якая датычыцца сямейнага 
становішча: «жанаты на Магдаліне Яго-
раўне Багдановіч, мае дзяцей». Ніжэй 
прыведзены даты нараджэння ўсіх дзя-
цей Гапановічаў: Вера — 4 лютага 1889 г.,  
Пётр — 2 кастрычніка 1890 г., Ганна —  
25 снежня 1892 г., Наталля — 29 кра-
савіка 1895 г., Павел — 21 верасня 1897 г., 
Барыс — 9 студзеня 1899 г. Падкрэслена, 
што жонка і дзеці праваслаўнага вера-
вызнання. 

Як бачым, невялікі дакумент, які па-
ступіў у фонды музея ад Кацярыны 
Яўгенаўны Селіваноўскай, унучкі Іва-
на Гапановіча, утрымлівае каштоўныя 
звесткі да біяграфіі сям’і, якая была по-
бач з Максімам Багдановічам на праця-
гу ўсяго жыцця паэта. Нашчадкі Івана 
Станіслававіча і Магдаліны Ягораўны 
сёння жывуць у Санкт-Пецярбургу, Ніж-
нім Ноўгарадзе, Новасібірску. Яны за-
хоўваюць памяць пра продкаў, збіраюць 
і перадаюць каштоўныя рэчы з архіва 
сям’і ў фонды Літаратурнага музея Мак-
сіма Багдановіча.

Ірына МЫШКАВЕЦ

Малы дакумент — вялікая гісторыя

пасля-слоўе  

Дзе  здзяйсняюцца  мары,
альбо Вобраз, які лучыць пакаленні

прызма часу 


