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РОДНЫ ГОРАД АПЕТЫ ВАМI… 

З юбiлеем вiншую Вас! 

I жадаю ў добры час: 

Хай жа гэтаму вiншаваню 

Свае крылы дадуць cвiтаннi, 

Свет надзеi – начныя зоркi. 

I любоў, i павагу – Горкi. 

Родны горад апеты Вамi, 

Сёння прыйдзе да Вас з дарамi. 

Пажаданнем шчасця i долi 

Цёплых слоў прагучыць давoлi. 

Хай жа з Вамi ўсё добра будзе! 

Вы патрэбны яму i людзям. 

Добрай справай i добрым словам 

Вiншаванне ад Кавалёвай! 

Асобнае месца ў дзейнасці Уладзіміра Маісеевіча займае літаратурнае 

краязнаўства, якім ён даўно і плённа займаецца. 

Яго літаратурныя даследванні абагульнены ў брашурах і кнігах:«Раскопкі вакол 

горацкага «Парнаса». Метадычны матэрыял і парады ў дапамогу прапагандыстам 

кнігі» (1992); «Максім Гарэцкі – жыццё і творчасць» (1993); «Літаратурны музей 

Максіма Гарэцкага. Кароткі даведнік» (1997); «Сын вёскі. Кароткі нарыс аб жыцці і 

дзейнасці пісьменніка Васіля Каваля» (1997); «Даследчык беларускай літаратуры. 

Кароткі нарыс аб жыцці і творчасці літаратуразнаўцы Барыса Іофе» (1999), «Раскопкі 

вакол горацкага «Парнаса». Літаратуразнаўчыя нарысы» (2001); «Горацкая студыя 

«Аршанскага Маладняка» (1926 – 1928). Кароткі нарыс аб 

гісторыі стварэння і дзейнасці» (2013). Усе гэтыя кнігі 

змяшчаюць цікавыя факты біяграфій 

пісьменнікаў і паэтаў, чый лёс так ці іначай 

быў 

звязаны з Горкамі, з 

акадэміяй. 

 

 

 

Лев Васильев 
 

ЛЕТОПИСЦЫ 

    Владимиру Моисеевичу Лившицу 

Человек всей душой 
устремлён в бесконечность, 

Несмотря на мгновенность 
отпущенных лет, 

А незримой рекою 
текущая вечность 

Беспощадно старается 
смыть его след. 

Но деяния пращуров 
наших далёких, 

Хоть курганы-могилы 
и в землю вросли, 

На страницах скупых, 
но словами глубокими 

Сквозь века 
       летописцы 

до нас донесли. 
Много былей поведали 

светлых и горьких 
Через свой вдохновенный, 

настойчивый труд… 
И историю нашего  

города Горки 
В книгах 

Лившица 
наши потомки прочтут. 

ПРА УЛАДЗІМІРА ЛІЎШЫЦА З ГОРАЦКАГА “ПАРНАСА” 

Бібліятэка БДзСГА 
2016 



                           КАРОТКІ ЛЕТАПІС ЖЫЦЦЯ 

1 лютага 1946 г. – нарадзіўся ў г. Красны Кут Саратаўскай  

 вобласці 

1947 г. – сям’я Ліўшыцаў пераязджае ў г. Горкі 

1953-1964 гг.      – вучоба ў сярэдняй школе № 2 г. Горкі 

1965-1969 гг.  – вучоба на гістарычным факультэце Магілёўскага                                 

педагагічнага інстытута 

1969-1970 гг.       – праца настаўнікам Панкратаўскай сярэдняй школы 

1970-1971 гг.       – служба ў Савецкай Арміі 

1971-1972 гг.       – праца інспектарам Горацкага раённага аддзела  

     народнай адукацыі 

1972-2007 гг.     – праца ў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай                        

акадэміі           

3 лютага 1973 г.  – шлюб з Марголінай Ліліяй Барысаўнай 

люты 1980 г.        –  абарона кандыдацкай дысертацыі 

1989-2005 гг.     – праца дырэктарам Горацкага раённага гістарычна-                                  

этнаграфічнага музея 

2000 г.                  – абраны член-карэспандэнтам Міжнароднай Акадэміі  

     вывучэння нацыянальных меншасцей 

2004 г.                  –  прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў 

2006 г.                  – прыняты ў Саюз журналістаў Рэспублікі Беларусь 

снежань 2007 г.  – пераезд у г. Нацрат Іліт (Ізраіль) на пастаяннае   

                                жыхарства 

2009 г.                 – прыняты ў Міжнародны Саюз пісьменнікаў “Новы 

сучаснік” 

2013 г.                 – абраны акадэмікам Міжнароднай Акадэміі  

сацыяльных тэхналогій 

2015 г.                  – прысвоена званне “Ганаровы прафесар  

УА “Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая  

акадэмія” 

ГІСТОРЫЯ ГОРАК І АКАДЭМІІ Ў КНІГАХ УЛАДЗІМІРА ЛІЎШЫЦА 

 

Уладзімір Маісеевіч з’явіўся першым аўтарам кнігі па гісторыі Горак – 

“Горки. Историко-экономический очерк”, якая выйшла ў выдавецтве  

“Полымя” ( 1989). 

З’яўляецца ён і аўтарам тэксту да фотаальбома 

“Горкі” (1991). Яго пяру належаць і кнігі «Горки и 

окрестности. Справочник-

путеводитель» (1993), «Летапіс горада 

Горкі» (1995). 

 Уладзімір Маісеевіч быў адным з 

членаў рэдакцыйнай калегіі па стварэнню гісторыка-

дакументальнай хронікі Горацкага раёна, кнігі 

“Памяць”(1996), у якой змешчана больш 20 яго 

аўтарскіх матэрыялаў.  

Таксама Уладзімір Маісеевіч прыняў удзел у 

падрыхтоўцы тэксту да кнігі “У краі бярозавых 

гаёў”, якая была прымеркавана да 

Рэспубліканскага свята працаўнікоў вёскі “Дажынкі-

2012”, што праводзілася ў Горках.  

Пяру нястомнага краяведа належаць і тры кнігі, 

якія выйшлі ў межах серыі “Ими гордится Горецкая земля”. Пад 

адной абагульняючай назвай “Гордость и слава Горецкой земли” были 

выдадзены наступныя кнігі: “Знаменитые земляки-ученые” (2013), “Земляки – 

Герои Советского Союза, генералы вооруженных сил и министерства 

внутренних дел СССР” (2014); “Герои Социалистического труда, заслуженные 

работники народного хозяйства, культуры, художники и 

писатели” (2015). 

            

Гісторыя Беларускай дзяржаўнай 

сельскагаспадарчай акадэміі заўсёды была ў 

цэнтры пошукаў горацкага краязнаўцы. Практычна 

няма ніводнага гістарычна-літаратурнага 

выдання аб гэтай вышэйшай навучальнай 

установе, да якога Уладзімір Маісеевіч не меў бы 

прамога дачынення. Гэта і выданні кніг да 

юбілеяў акадэміі, стварэнне Летапісу 

акадэміі, які быў 

перавыдадзены ўжо 5 

разоў, выданне 

буклетаў і кніг аб яе памятных 

мясцінах.  

Менавіта па 

прапанове У.М.Ліўшыца ў акадэміі 

была створана серыя «Выдающиеся 

ученые и преподаватели БГСХА», у 

межах якой былі выдадзены  брашуры 

аб шэрагу знакамітых вучоных . 


