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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.44 17.07
Вi цебск — 4.18 21.43 17.25
Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08
Го мель — 4.33 21.22 16.49
Гродна — 4.54 21.58 17.04
Брэст    — 5.04 21.49 16.45

ЗАЎТРА
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Месяц
Апошняя квадра 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Засіма, Мяфодзія, Мітрафана, 

Севярына.

К. Аліны, Ірмы, Лаўры, Адольфа, 

Альберта, Ігната, Рыгора.

17 ЧЭР ВЕ НЯ

1890 год — на ра дзiў ся 

(го рад Дуб роў на) 

Фё дар Мi хай ла вiч Ра ду та, ва ен-

ны дзе яч, 

ге не рал-

ма ёр. Удзель нiк Гра ма-

дзян скай вай ны 1918—

1920 га доў на За ход нiм, 

Ус ход нiм, Паў днё вым, 

Каў каз скiм фран тах (на-

чаль нiк шта ба бры га ды), 

са вец ка-фiн лянд скай 

вай ны (1939—1940). У Вя лi кую Ай чын ную вай ну — 

на Бран скiм, Цэнт раль ным, 1-м Бе ла рус кiм фран-

тах. Удзель нiк Чар нi гаў ска-Пры пяц кай, Го мель-

ска-Рэ чыц кай, Ка лiн ка вiц ка-Ма зыр скай, Ра га чоў-

ска-Жло бiн скай апе ра цый.

У гэ ты ж дзень у Мiн ску ад кры ты на ноў па-

бу да ва ны га рад скi тэ атр. З 1920 го да ў гэ тым 

бу дын ку пра цуе На цы я наль ны ака дэ мiч ны тэ атр 

iмя Ян кi Ку па лы.

1915 
год — на ра дзiў ся (ця пе раш нi го-

рад Вет ка) Дзмiт рый Мi хай ла вiч 

Ка ва лёў, ра сiй скi па эт, пе ра клад чык. З 1958-га — 

у Маск ве, пра ца ваў у вы да вец тве «Мо ло дая 

гвардия», у Лi та ра тур ным iн сты ту це iмя Ма кiс ма 

Гор ка га. Аў тар збор нi каў паэ зii «Да лё кiя бе ра гi», 

«Ра бi на выя но чы», «Сцю дзё нае сон ца» i iн шых. 

На рус кую мо ву пе ра клаў асоб ныя тво ры Але ся 

Ада мо вi ча, Ян кi Бры ля, Ар ка дзя Ку ля шо ва, Пi ме-

на Пан чан кi, Мак сi ма Тан ка, Нi ла Гi ле вi ча, Iва на 

Ме ле жа i iн шых бе ла рус кiх аў та раў. Пi саў так са ма 

і для дзя цей.

1885 год — у Нью-Ёрк на 

бор це фран цуз ска га 

па ра хо да Isere пры быў дар фран-

цуз ска га на ро да Злу ча ным Шта-

там — ста туя Сва бо ды.

1920 год — на ра дзiў ся 

Фран суа Жа коб, 

фран цуз скi мiк ра бi ё лаг i ге не тык, 

лаў рэ ат Но бе леў скай прэ мii па фi-

зi я ло гii i ме ды цы не «за ад крыц цi, 

якiя да ты чац ца ге не тыч на га кант-

ро лю сiн тэ зу фер мен таў i вi ру саў». 

Член Фран цуз скай ака дэ мii, за-

меж ны член На цы я наль най ака дэ мii на вук ЗША i 

Лон дан ска га ка ра леў ска га та ва рыст ва.

1920 год — на ра дзiў ся Ле а нiд Ва сi ле вiч 

Ра шэт нi каў, ра сiй скi па эт. Аў тар 

збор нi каў вер шаў «Па ход ныя вог нi шчы», «Iш ла 

ро та з пес няй», «Бэз i по рах», кнi гi апа вя дан няў i 

на ры саў «Ме ры ды я ны муж нас цi» i iн шых. Лаў рэ ат 

прэ мii РСФСР iмя Мак сi ма Гор ка га.

1925 год — прад стаў нi ка мi 37 дзяр жаў пад-

пi са ны Жэ неў скi пра та кол аб за ба ро не 

пры мя нен ня на вай не ўдуш лi вых, атрут ных або iн шых 

па доб ных га заў i бак тэ ры я ла гiч ных срод каў.

1950 год — чы каг скi хi рург Ры чард Лоў-

лер за 45 хвi лiн вы ка наў пер шую 

апе ра цыю па пе ра са дцы ныр кi ча ла ве ку.

1955 год — у Са вец кiм Са ю зе здзейс нiў 

вы пра ба валь ны па лёт пер шы ў све-

це рэ ак тыў ны па са жыр скi са ма лёт ТУ-104.

ВЕР ГI ЛIЙ:

«Сля пы вы па дак мя няе ўсё».

Чым менш жан чы на збi ра ец ца на 

ся бе на дзець, тым болей ча су ёй на 

гэ та спат рэ бiц ца.

Ад жыц ця лепш атрым лi ваць не «ра-

дас цi ску пыя тэ ле гра мы», а шчод рас цi 

вя лi кiя пе ра во ды.

Вя сел ле бы ло цi хае — у рэ ста ра не 

быў бяс плат ны Wi-Fi.

Рас кош нае цві цен не пі вонь кож ную вяс-

ну ўпры гож вае са ды ва кол на шы двары і 

падворкі. Гэ тыя квет кі не па тра ба валь ныя і, 

пра віль на па са джа ныя, дзя сят кі га доў рас-

туць на ад ным мес цы. Ад нак квет ка во ды-па-

чат коў цы ня рэд ка скар дзяц ца на тое, што 

пі во ні ў іх не за цві та юць. Пры чын для гэ та га 

мо жа быць не каль кі.

Ня пра віль на вы бра нае мес ца для па сад кі — 

за ліш не ця ніс тае і віль гот нае або па блі зу буй ных 

рас лін (дрэў, кус тоў). У та кіх мес цах пі во ні ка лі і 

цві туць, то сла ба.

Кіс лая гле ба (для пі вонь ап ты маль-

ная кіс лот насць грун ту 6,5). Тра вя ніс тыя 

пі во ні не лю бяць торф. Не па жа да на яго 

вы ка ры стан не на ват у вы гля дзе муль-

чы, зі мо ва га ўкрыц ця, да дан ня ў па са-

дач ную яму.

За над та мел кая або за над та глы-

бо кая па сад ка — змя шчаль ныя пу пыш-

кі, раз ме шча ныя ка ля па чат ку сцёб лаў, 

па він ны зна хо дзіц ца не глы бей чым за 

3—5 см ад па верх ні зям лі. Ка лі пу пыш-

кі за глыб ле ныя — пі во ні не за цві туць. 

Ка лі пу пыш кі амаль не пры кры тыя зям-

 лёй — зі мой яны мо гуць вы мерз нуць, 

і кве так, зноў жа, не бу дзе.

Не да корм або пе ра кор м у гна ен ня-

мі. Пры поў най ад сут нас ці пад кор мак 

пі во ні цві туць, але сла ба. А вось лі шак азо ціс тых 

угна ен няў дасць ма гут ныя, вы со кія кус ты з буй ны мі 

ліс та мі, але без кве так! Азот па трэ бен пі во ні толь кі 

пад час бу та ні за цыі.

Не да стат ко вы па ліў у за суш лі вае на двор'е. 

Асаб лі ва моц на пі во ні ма юць па трэ бу ў віль га ці ў пе-

ры яд бу та ні за цыі, пры чым па ліў ім трэ ба ба га ты: па 

3-4 вяд ры ва ды на куст! Пры ад сут нас ці па лі ву вя лі-

кая част ка бу то наў, якія ўжо за вя за лі ся, за сох не.

Моц ная зрэз ка сцёб лаў з квет ка мі і ліс цем 

(для бу ке таў), а так са ма заў час ная аб рэз ка ліс ця 

во сен ню. Ліс це за бяс печ вае хар ча ван не рас лі ны; 

чым больш ліс ця на кус це пі во ні, тым больш за клад-

ва ец ца пу пы шак ад наў лен ня для па раст каў бу ду ча-

га го да. На зі му ўсю над зем ную част ку рас лі ны зра-

за юць да ўзроў ню зям лі, але ра біць гэ та трэ ба толь кі 

та ды, як пас ля пер шых за ма раз каў сцёб лы пі вонь 

па ля гуць. Да гэ та га мо ман ту ідзе ад ток па жыў ных 

рэ чы ваў з ліс ця і сцёб лаў у ка ра ні, і за над та ран няя 

аб рэз ка на но сіць рас лі нам вя лі кую шко ду.

Па жа да на не да пус каць апад ан ня пя лёст каў на 

ліс це, бо пры гэ тым на ліс ці ад ра зу ж (у віль гот нае 

на двор'е або ад ра сы) утва ра юц ца пля мы шэ рай 

гні лі — вель мі не бяс печ най хва ро бы пі вонь. Ка лі 

квет кі стра ці лі дэ ка ра тыў насць — ад цві лі, — зрэж це

іх га лоў кі да пер ша га зя лё на га лістка і пры бя ры це 

з участ ка, каб не бы ло гні лі.

Вель мі ка рыс на пе ры я дыч на пра во дзіць пра-

фі лак тыч ныя апырс кван ні пі вонь су праць шэ рай 

гні лі — двой чы да цві цен ня (у пе ры яд ма са ва га ад-

рас тан ня па раст каў і ў пе ры яд бу та ні за цыі) і двой чы 

пас ля цві цен ня — су праць пля міс тас ці. Апырс кваць 

лепш хло ра кі сам ме дзі (40 г/10 л ва ды).

Час тыя і ня свое ча со выя пе ра сад кі. Пе ра са-

джваць пі во ні трэ ба ў жніў ні. Пе ра са джа ныя вяс ной 

не за цві туць у год пе ра сад кі.

Ста рэн не кус тоў з раз бу рэн нем цэнт раль на га 

ко ра ня. Куст рас па да ец ца на не каль кі сла бых па-

раст каў, якія ўжо не за цві туць. Іх трэ ба вы ка паць, 

па дзя ліць і па са дзіць — та ды га ды праз два яны 

па ду жэ юць і зноў па це шаць цві цен нем.

Ка лі ку пі лі дзя лён ку пі во ні вяс ной, ад ра зу ў грунт

яе лепш не вы са джваць! Па са дзі це ў гар шчок і 

ўка пай це яго на абра ным мес цы (не за бы вай це 

па лі ваць!). Інакш пі во ня аслаб не, не ма ю чы маг чы-

мас ці нар маль на га атры ман ня па жыў ных рэ чы ваў 

і вы ка рыс тоў ва ю чы для гэ та га за па сы з улас на га 

ка рэ ні шча. У жніў ні мож на вы няць рас лі ну з гарш ка 

і па са дзіць у зям лю па ўсіх пра ві лах, бо толь кі пры 

во сень скай па са дцы ў пі вонь з'яў ля юц ца дроб ныя 

ўсмокт валь ныя ка рэнь чы кі.

Каб атры маць буй ныя шап кі кве так, за час бу-

та ні за цыі два ра зы па лі це іх вод ным рас тво рам 

ма ча ві ны (1:10).

Вель мі ад каз ны пе ры яд жыц ця пі вонь — ме сяц-

паў та ра пас ля цві цен ня. У гэ ты час ідзе за клад ка 

і раз віц цё пу пы шак ад наў лен ня — тых, якія бу дуць 

цвіс ці на на ступ ны год ці праз два га ды. Для пыш-

на га цві цен ня пі вонь у бу ду чым го дзе па трэб ныя 

пад корм кі ка лій ны мі ўгна ен ня мі (суль фат ка лію, 

ка лі маг не зія і ін шыя). Вы дат на рэ агу юць яны і на 

ар га ніч ныя пад корм кі. З гэ тай мэ тай мно гія квет-

ка во ды асця рож на за коп ва юць не глы бо ка па пе-

 ры мет ры кус та буль бя ныя ша лу піны, раз мо ча ныя 

хлеб ныя ска рын кі і ін шыя здроб не ныя хар чо выя 

ад кі ды. Мож на вы ка рыс таць і вад кае «зя лё нае ўгна-

ен не» — на стой пус та зел ля.

Ка лі кус ты вы рас лі до сыць вя лі кія, трэ ба па ста-

віць пад пор кі, а пас ля та го як ад цві туць пі во ні, пры-

браць іх.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ЧА МУ НЕ ЦВІ ТУЦЬ 
ПІ ВО НІ?

Лаў рэ а та Прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

«За ду хоў нае ад ра джэн не» 

ка лек цы я не ра ста рых паш то вак 

Ула дзі мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА 

доб ра ве да юць чы та чы мно гіх 

пе ры я дыч ных вы дан няў на шай 

кра і ны.

І не толь кі та му, што пра яго час та 

пі шуць, не толь кі та му, што жур на ліс-

ты га зет і ча со пі саў час та бя руць у яго 

ін тэр в'ю. Ула дзі мір Аляк се е віч і сам 

з'яў ля ец ца аў та рам мно гіх пуб лі ка цый, 

лі та раль на кож ная з якіх су пра ва джа-

ец ца рэ пра дук цы я мі ста рых паш то вак, 

ста рых фо та здым каў ці ін шых ілюст-

ра цый па роз ных тэ мах. І ўсе гэ тыя 

ілюст ра цый ныя ма тэ ры я лы, усе гэ тыя 

паш тоў кі — з улас най шмат ты сяч най 

ка лек цыі збі раль ні ка гіс та рыч ных па-

мя так пра Бе ла русь і бліз кія да на шай 

Ай чы ны мяс ці ны. Сваю шмат гран ную 

дзей насць па гіс та рыч най аду ка цыі 

гра мад ства Ула дзі мір Лі ха дзе даў на-

зваў пра ек там «У по шу ках стра ча на-

га». Пад та кой руб ры кай дру ку юц ца 

ма тэ ры я лы ў роз ных га зе тах і ча со пі-

сах. З гэ тай па зна кай у не каль кіх вы-

да вец твах вы хо дзіць се рыя кніг, фі ла-

кар тыч ных аль бо маў. І вы да дзе на іх 

ужо не дзе ка ля трыц ца ці. Лі да рам тут, 

не су мнен на, з'яў ля ец ца Вы да вец кі дом 

«Звяз да». З наз вай «У по шу ках стра ча-

на га» ар га ні за ва ны па ста ян на дзе ю чыя 

на пра ця гу 15 і бо лей га доў экс па зі-

цыі, ванд роў ныя вы стаў кі ў біб лі я тэ ках, 

му зе ях, шко лах, ВНУ, пра ва слаў ных 

хра мах, кар цін ных га ле рэ ях. А яшчэ 

ў Мін ску бы ло пра ве дзе на не каль кі 

між на род ных кан фе рэн цый, на якія з 

Маск вы, Віль ню са, Санкт-Пе цяр бур га, 

Кі е ва, Адэ сы, ін шых га ра доў су сед ніх 

кра ін пры яз джа лі ка лек цы я не ры, гіс-

то ры кі, да след чы кі фі ла кар тыі.

І як вы нік мно гіх га доў на пру жа най 

збі раль ніц кай, гіс то ры ка-асвет ніц кай, 

гра мад скай дзей нас ці ў ме жах ад на го 

гіс то ры ка-асвет ніц ка га пра ек та «У по-

шу ках стра ча на га» — вы лу чэн не чле на 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 

Аляк се е ві ча Лі ха дзе да ва на Дзяр-

 жаў ную прэ мію Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Фак тыч на збі раль нік паш то вак прад-

стаў ле ны да яе за сваю лі та ра тур ную, 

лі та ра тур на-края знаў чую дзей насць, 

ства рэн не вы ста вак і му зей ных экс па-

зі цый, за ха ван не і вяр тан не куль тур на-

гіс та рыч най спад чы ны.

Фі ла кар тыч ныя аль бо мы Ула дзі мі ра 

Лі ха дзе да ва (па ча так іх вы дан ню па кла-

дзе ны ў 2007 го дзе) уяў ля юць са бою, 

як пра ві ла, рас кла дзе ную па раз дзе-

лах пуб лі ка цыю рэ пра дук цый ста рых 

паш то вак на тую ці ін шую ак ту аль ную 

з пунк ту гле джан ня асвет ніц тва, гіс та-

рыч на га вы ха ван ня гра мад ства тэ му. 

У 2007 го дзе бы ла вы да дзе на кні га 

«Сі на го гі». Праў да, у ёй ка лек цы я нер 

па ка заў сі на го гі не толь кі Бе ла ру сі, але 

і мно гіх кра ін све ту. Роз га лас вы дан не

ме ла до сыць шы ро кі. Кні га, якая 

ўваб ра ла ў ся бе больш за 400 паш то-

вак, бы ла прэ зен та ва на ў мін скім До ме 

яў рэй скай куль ту ры. Лаў рэ ат Ле нін скай 

прэ міі, вя до мы ар хі тэк тар і скульп тар 

Ле а нід Ле він ад гук нуў ся на яе так: «Гэ-

тае ўні каль нае вы дан не па він на па чаць 

сваё па да рож жа па кра і не, не аб ход най 

зда ец ца пры сут насць кні гі ў на шых біб-

лі я тэ ках...»

На ступ ны быў аль бом «У по шу ках 

стра ча на га». На яго ста рон ках паш-

тоў кі, пры све ча ныя мяс ці нам Мін ска і 

шас ці аб лас цей кра і ны, су пра ва джа лі ся 

ка рот кі мі края знаў чы мі эсэ пра той 

ці ін шы ку то чак Бе ла ру сі.

Та кі быў кніж на-фі ла кар тыч ны па-

ча так. Да лей — бо лей... У 2008 го дзе 

вый шлі аль бо мы «Мінск. Па да рож жа 

ў ча се», «Бе ла русь ва чы ма ня мец ка га 

сал да та. 1915—1918», «Зніч кі Ай чы-

ны», аль бом, пры све ча ны вы явам, што 

звя за ны з жыц цём і твор час цю кла сі ка 

поль скай лі та ра ту ры, аў та ра «Па на 

Та дэ ву ша» Ада ма Міц ке ві ча. Да рэ чы, 

міц ке ві чаў скі аль бом па клаў па ча так ці-

ка ва му, до сыць ары гі наль на му кі рун ку 

ў вы ка ры стан ні ілюст ра цый на га ма тэ-

ры я лу дзе ля рас крыц ця асо бы вя лі ка га 

ча ла ве ка, а праз яго — і лё су на цы я-

наль най куль ту ры.

На ра джэн не фа та гра фіі ад но сіц ца 

да 1839 го да. Фак тыч на толь кі дру гая 

па ло ва XІX ста год дзя па шы ры ла фа-

та гра фіч ную пра сто ру. І як жа ў та кім 

ра зе рас ка заць пра кла сі ка з да па мо-

гай фо та здым каў і тым бо лей ста рых 

паш то вак, на ра джэн не якіх уво гу ле 

ад но сіц ца да 1869 го да? Ула дзі мір 

Лі ха дзе даў пра явіў ся бе як во пыт ны 

да след чык-рэ кан струк тар. У вы пад-

ку з міц ке ві чаў скай тэ май ён пай шоў 

на ступ ным шля хам. Асоб на згру па ваў 

паш тоў кі, якія ўяў ля юць са бой вы явы 

мяс цін, звя за ных з жыц цём паэ та. 

Асоб на — паш тоў кі, на якіх мы мо-

жам уба чыць пом ні кі Ада му Міц ке ві чу. 

Так са ма вы лу ча ны асоб ным раз дзе-

 лам і паш тоў кі з на дру ка ва ны мі рэ пра-

дук цы я мі ілюст ра цый да тво раў кла-

сі ка поль скай і су свет най лі та ра ту ры. 

Што ці ка ва, звяр та ю чы ся да тэ мы

ме ма ры я лі за цыі па мя ці аў та ра «Па на 

Та дэ ву ша» і «Дзя доў», Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў па да браў кра са моў ныя ста рыя 

паш тоў кі, якія рас каз ва юць пра тую ці 

ін шую мяс ці ну ў роз ны час. І зда ра ла-

ся, што ней кая пад бор ка ста рых паш-

то вак вы гля дае ўні каль ным гіс то ры-

ка-края знаў чым эсэ — у якім вы раз на 

га во рыц ца і пра ўста ля ван не пом ні ка, 

і пра яго дэ ман таж пры пэў ных гра-

мад ска-па лі тыч ных аб ста ві нах, і пра 

вяр тан не праз дзе ся ці год дзі. Да мес ца 

бу дзе зга даць, што ў гра мад скіх, асвет-

ніц кіх іні цы я ты вах Ула дзі мі ра Аляк се е-

 ві ча ёсць прык лады, ка лі ён праз края-

знаў чы по шук вы яў ляў пом ні кі і пас ля 

вяр таў іх да жыц ця. Яны звя за ны геа -

гра фіч на з Мін шчы най і з Бе рас цей-

шчы най. Ажыц ця віць гэ ты кло пат да-

па ма га лі Ула дзі мі ру Лі ха дзе да ву і яго 

не раў на душ ным па плеч ні кам ста рыя 

паш тоў кі, ста рыя фо та здым кі.

Але ж вер нем ся да фі ла кар тыч ных 

аль бо маў бе ла рус ка га ка лек-

цы я не ра. Праз пуб лі ка цыю 

рэ пра дук цый у кні гах руп лі вы 

збі раль нік гіс та рыч най па мя-

ці ўся мер на, шмат ба ко ва, до-

сыць рэ льеф на рас крыў по вя зі 

Бе ла ру сі з му суль ман скім све-

там, шы ро ка ад люст роў ваў фі-

нан са ва-бан каў скую гіс то рыю 

і Бе ла ру сі, і ўво гу ле Ра сій скай 

ім пе рыі. А яшчэ ж з'я ві лі ся на 

свет кні гі «Па лі гон», «Мі сія 

мі ла сэр нас ці», аль бо мы, звя-

за ныя з ім ёна мі Юль ю ша Сла-

вац ка га, Та дэ ву ша Кас цюш кі, 

ін шыя до сыць грун тоў ныя фі-

ла кар тыч ныя вы дан ні. Між ін-

шым, кні гі вы да ва лі ся на вась-

мі мо вах: бе ла рус кай, рус кай, 

анг лій скай, ня мец кай, фран цуз скай, 

поль скай, араб скай і ту рэц кай. Не ка-

то рыя аль бо мы з уні каль най фі ла кар-

тыч най біб лі я тэ кі «У по шу ках стра ча-

на га» ўжо даў но ста лі біб лі яг ра фіч най

рэд кас цю. З кні га мі пра цу юць у шко-

лах, у ВНУ — най перш на гіс та рыч ных 

фа куль тэ тах. Уваж лі ва раз гля да ю чы 

ста рыя паш тоў кі, мож на ўя віць, які мі 

не ка лі бы лі на шы га ра ды, мяс тэч кі, 

якую воп рат ку на сі лі на шы пра шчу ры, 

які мі ра мёст ва мі яны зай ма лі ся.

Шмат якія здым кі, вы ка ры ста ныя на 

ста рых паш тоў ках (як, да рэ чы, і са мі, 

зда ва ла ся б, ты раж ныя паш тоў кі), за-

ха ва лі ся ў адзі ным эк зэмп ля ры. А ка лі 

ёсць нават не каль кі на ад ну тэ му, то 

не заў сё ды яны да ступ ныя з ар хі ваў і 

за па сні каў му зе яў. За фі ла кар тыч ным 

кні га збо рам Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 

ўваж лі ва со чаць ва ўсім све це. Кі рыл 

Со кал, пісь мен нік, кан ды дат геа гра-

фіч ных на вук, які пра цуе ў Мас коў-

 скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 

М. В. Ла ма но са ва, так вы ка заў ся пра

зроб ле нае бе ла рус кім ка лек цы я не-

рам: «Дру гой та кой аў тар скай біб лі я-

тэ кі не іс нуе не толь кі ў Бе ла ру сі, але 

і ў Ра сіі. А мо жа быць, на ват і ў све-

це... Вы да вец кая дзей насць ка лек цы-

я не ра ўраж вае. Ве даю, што ма гут ны 

штур шок дзе ля пад трым кі Ула дзі мі ра 

Аляк се е ві ча Лі ха дзе да ва зра бі ла бе-

ла рус кая дзяр жа ва. І што са мае важ-

нае — і кні гі, і аль бо мы, і га зет ныя і 

ча со піс ныя пуб лі ка цыі ўтрым лі ва юць 

іс тот ны тэкс та вы ма тэ ры ял. З та кі мі

вы дан ня мі мож на сме ла іс ці ў шко лу, 

у сту дэнц кія аў ды то рыі. Паш тоў ка мо жа 

і па він на да па ма гаць вы ву чаць гіс то-

рыю кра і ны».

Дру гі склад нік гіс то ры ка-асвет ніц ка га 

пра ек та «У по шу ках стра ча на га» —

ства рэн не вы ста вак і му зей ных экс па зі-

цый. І гэ ты кі ру нак ра бо ты края знаў ца, 

фі ла кар тыс та прос та не мо жа не ўраж-

ваць. За мі ну лыя 15 га доў у Бе ла ру сі 

і за яе ме жа мі Ула дзі мір Лі ха дзе даў 

пра вёў ка ля 100 (!) аў тар скіх вы ста вак 

ары гі наль ных фо та здым каў і ста рых 

паш то вак. Са праў ды, са мі мі вы стаў-

ка мі, ства рэн нем но вых му зей ных экс-

па зі цый ка лек цы я нер спры яў і спры яе 

раз віц цю ці ка вас ці да на шай кра і ны, да 

гіс то рыі, да ту рыс тыч на га па тэн цы я лу 

праз роз ныя ад ра сы Бе ла ру сі. Толь кі 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным му зеі гіс то-

рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны Ула дзі мір 

Аляк се е віч пра вёў больш за 20 вы ста-

 вак. Най бо льш зна чныя ся род іх — «У по-

шу ках стра ча на га» (бы ло прад стаў ле на 

400 ары гі наль ных паш то вак з ві да мі га-

ра доў і мяс тэ чак Бе ла ру сі), «1812 год» 

(з на го ды 200-год дзя Айчыннай вай-

ны), «Бе ла русь 1915—1918» (з на го ды 

90-год дзя за кан чэн ня Пер шай су свет-

най вай ны)... У 2014 го дзе пры пад-

трым цы па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь у Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Маск ве 

прай шла вы стаў ка «Ім гнен ні Пер шай 

су свет най вай ны. По гляд па абод ва 

ба кі фрон ту».

Асоб на ў пра ек це «У по шу ках стра-

ча на га» вы лу ча ец ца тэ ма ўзнаў лен ня 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны.

У 2014 го дзе Ула дзі мір Лі ха дзе даў 

упер шы ню прад ста віў экс па зі цыю 

«Дру кар скі двор». Ад бы ло ся гэ та ў час 

пра вя дзен ня Дня бе ла рус ка га пісь мен-

ства ў За слаўі. У экс па зі цыі ка лек цы я-

не ра з'я ві лі ся дзе ю чы дру кар скі ста нок 

і аб ста ля ван не для вы твор час ці па пе-

ры па тэх на ло гі ях XV—XVІІ ста год дзяў. 

З та го ча су «Дру кар скі двор» па чаў па-

да рож ні чаць па Бе ла ру сі і Ра сіі. Гос ці 

між на род ных кніж ных вы ста вак, фес-

ты ва ляў зай ме лі маг чы масць не прос та 

сты лі за вац ца «пад Ска ры ну» — у ро лі 

«пер ша дру ка роў» ад дру ка ваць ста рон-

кі ста рых кніг. З ча сам ка лек цы я нер, 

фі ла кар тыст, пісь мен нік ідзе да лей 

і ўзнаў ляе «Біб лію Рус кую», ад дру ка-

ваў шы кні гу на па пе ры і па тэх на ло гі-

ях XVІ ста год дзя. Док тар гіс та рыч ных 

на вук, вя до мы ска ры наз наў ца Ге ор гій 

Га лен чан ка на гэту па дзею ад гук нуў ся 

так: «...вар та ра зу мець, што пры сён-

няш нім раз віц ці тэх ні кі зра біць фак сі-

міль нае ці рэ прынт нае вы дан не не ду-

жа і скла да на, у той час як уз ноў ле ная 

кні га — рэд касць...»

...Усе зда быт кі, усе аб ся гі, якія вы-

вод зяць пра ект «У по шу ках стра ча на-

га» на шы ро кі асвет ніц кі пра сцяг, і пе-

ра лі чыць цяж ка. Ула дзі мір Лі ха дзе даў 

пра цуе як са праўд ны на ву ко ва-прак-

тыч ны цэнтр, як ін сты тут, дзе га лоў-

ныя па зі цыі ў вы свят лен ні гіс та рыч най 

па мя ці зай мае ста рая паш тоў ка. Пра-

цуе да след чык, збі раль нік не адзін год. 

І ўжо са мім пры кла дам пас ля доў най 

руп лі вас ці на гіс то ры ка-края знаў чай, 

ка лек цы я нер скай ні ве Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў ураж вае, ву чыць лю біць на шу 

Ра дзі му — Бе ла русь і ра біць усё маг-

чы мае для яе роск ві ту.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
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КРЫ НІ ЦА 
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