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З пры го жай круг лай да тай, з 90-год дзем, шчы ра він шу ем пры го жа га ча ла ве ка 

Юрыя Мі хай ла ві ча БА РЫ СА ВА! Зы чым моц на га зда роўя і даб ра бы ту, 
ра дас ных дзён і пе ра мог — у шах мат ных гуль нях!

Сяб ры з клу ба «Гам біт».
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.49 20.28 14.39
Вi цебск — 5.35 20.21 14.46
Ма гi лёў — 5.39 20.18 14.39
Го мель — 5.40 20.10 14.30
Гродна — 6.05 20.42 14.37
Брэст    — 6.09 20.38 14.29

ЗАЎТРА
У апе ра цый най.

— Док тар, мне ба ліць!

— Ці ха! У нас эк за мен!

Дэ каль тэ — трэ на жор для раз віц ця 

пе ры фе рыч на га зро ку муж чын.

— Мі ко ла, сы нок, уста вай. Па е дзем 

на да чу ка паць буль бу.

— Та та, яшчэ толькі ча ты ры га дзі-

ны ра ні цы!

— Уста вай, уста вай, сы нок. Трэ ба 

ка паць буль бу.

— Та та, у нас жа ня ма да чы!

— Гэ та не зна чыць, што нам не па-

трэб на буль ба...

Месяц
Першая квадра 23 красавіка.

Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Анціпа, Івана, Прохара, Пятра, 
Рыгора, Якава.
К. Валерыі, Аляксандра, Аляксея, 
Рыгора.
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1550 год — ад кры-
та Брэсц кая 

дру кар ня, пер шая на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі. За сна ва на 
канц ле рам ВКЛ М. Ра дзі ві-
лам Чор ным. У роз ны час

яе ўзна чаль ва лі дру ка ры і кні га вы даў цы 
Б. Ва я вод ка, С. Мур ме лі ус, Ц. Ба зы лік. Кніж ная
пра дук цыя Брэсц кай дру кар ні ад па вя да ла ін-
та рэ сам рэ фар ма тар ска га ру ху і на сі ла ан ты-
ка та ліц кую на кі ра ва насць. У ёй бы ло вы да-
дзе на больш за 50 па ле міч ных, гіс та рыч ных, 
лі та ра тур ных, пра ва вых і рэ лі гій ных кніг на 
ла цін скай і поль скай мо вах, у тым лі ку пер-
шы ў ВКЛ дру ка ва ны нот ны збор нік «Пес ні 
па хва лы бо жай», «Два па слан ні», «Ар ты ку лы 
пра ва маг дэ бург ска га» Б. Гра іц ка га , «Брэсц-
 кая біб лія», «Раз мо ва па ля ка з ліц ві нам». 
У афарм лен ні кніг шы ро ка вы ка рыс тоў ва лі ся 
на бор ныя ар на мен ты, рэ не сан сная гра фі ка, 
га тыч ныя шрыф ты, за стаў кі, кан цоў кі, фі гур-
ныя ксі лаг ра фіі. Дзей ні ча ла да 1570 го да.

1907 год — у Мін ску вый шаў пер шы 
ну мар га зе ты «Жизнь провин-

ции» (за мест за ба ро не най цар скі мі ўла да мі 
га зе ты «Го лос провинции»); вы да ва ла ся да 
31 мая 1907 г. З па зі цый, бліз кіх да мен ша віз-
му, асвят ля ла пра цоў ны і са цы я ліс тыч ны рух. 
У памф ле тах і вер шах-па ро ды ях вы кры ва ла 
лі да раў чар на со цен ных пар тый, іх мяс цо вы 
ор ган «Минское сло во», па лі ты ку ца рыз му. 
Пуб лі ка ва ла ін фар ма цыю пра па дзеі ў го ра-
дзе. Пры зна ва ла на цы я наль ную са ма стой-
насць бе ла ру саў, кры ты ка ва ла ша ві ніс тыч-
ную па лі ты ку ца рыз му ў Бе ла ру сі. Пра гра му 

га зе ты «Жизнь провинции» пра цяг ва ла га-
зе та «Окраина».

1923 год — на ра дзіў ся Вень я мін Ле а-
 ні да віч Зай цаў, Ге рой Са вец-

 ка га Са ю за (1945, па смя рот на). На фрон це 
з лю та га 1942 го да. Вы зна чыў ся пры вы зва-
лен ні Бе ла ру сі. 20 лі пе ня 1944 го да раз вед-
чык асоб най раз вед ро ты сяр жант Зай цаў з 
бай ца мі раз ве даў аг ня вую сіс тэ му пя рэд ня га 
краю аба ро ны во ра га ў ра ё не во зе ра Дрыс-
вя ты і, пры кры ва ючы ады ход раз вед чы каў, 
зні шчыў пяць фа шыс таў, быў цяж ка па ра-
не ны. Ка лі гіт ле раў цы акру жы лі Зай ца ва, ён 
гра на тай па да рваў ся бе і во ра гаў.

1833 год — у ЗША 
бы ла за па-

тэн та ва на га зі ра ва ная ва-
да. Гэ тай «вы на ход кай» 
свет аба вя за ны бры тан-
ска му хі мі ку, тэ о ла гу і фі-
ло са фу Джо за фу Пры стлі, 

які ад крыў ад ну з улас ці вас цяў дыя ксі ду вуг-
ля ро ду, з да па мо гай яко га і ста ла маг чы мым 
ства рыць га зі ра ва ную 

ва ду. Ма быць, гэ та адзі-

ная дак лад на вя до мая 

да та ў гіс то рыі га зі ра ва-

най ва ды, па коль кі да ты 

са мо га ад крыц ця вы на-

ход нік не па кі нуў.

1898 год — на ра дзіў ся Ана толь Пят-

ро віч Кто раў (1898—1980), са-

вец кі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны ар тыст 

СССР. Зды маў ся ў філь мах «Пра цэс аб трох 

міль ё нах», «Бес па саж ні ца», «Вай на і мір» і 
ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

Рабінзон-ТБ

А зараз — рэклама! 
Заставайцеся з намі!

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра пе ра мо гу на-

шых тэ ні сіс так над Сла ва кі яй у плэй-

оф Куб ка Фе дэ ра цыі, чар го вы пос пех 

бе ла рус ка га бак сё ра на між на род ным 

рын гу і вы ні кі 4-га ту ра чэм пі я на ту кра і -

ны па фут бо ле.

1. На шы тэ ні сіст кі пе ра маг лі ка ман-

ду Сла ва кіі ў Куб ку Фе дэ ра цыі і 

за ха ва лі мес ца ся род вась мі най леп шых 

каман даў све ту. Агуль ны лік мат ча 3:2. 

Сярод поспе хаў — пе ра мо га Аляк санд ры Са с-

но віч у пер шы дзень над Янай Ча пе ла вай і 

Ары ны Са ба лен кі ў ня дзе лю над Ган най Ка ра-

лі най Шмід ла вай. Так са ма бе ла рус кія тэ ні сіст-

кі па цяр пе лі па ад ным па ра жэн ні. Та му зы ход 

мат ча вы ра шаў ся ў пар най су стрэ чы, у якой 

ад бе ла рус ка га бо ку вы сту пі лі Лі дзія Ма ро за-

ва і Ве ра Лап ко. Дзяў ча ты ўпэў не на пра вя лі 

су стрэ чу і атры ма лі пе ра мо гу 6:3, 6:4.

2. Дзве ўзна га ро ды за ва я ва лі на шы 

спарт смен кі на трэ цім эта пе Куб ка 

све ту па мас тац кай гім нас ты цы ў Таш кен-

це. У гру па вых прак ты ка ван нях ка ман да ў 

скла дзе Ган ны Гай ду ке віч, Ла лі ты Мац ке віч, 

Дзія ны Мі сю чэн кі, Анас та сіі Ры ба ко вай і Ган-

ны Швай ба за ва я ва лі ся рэб ра ны ме даль у 

мна га бор'і, на шы дзяў ча ты са сту пі лі толь кі 

ра сі ян кам.

Па вы ні ках мна га бор'я бе ла рус кі ква лі-

фі ка ва лі ся ў фі на лы ў прак ты ка ван ні з пяц-

цю аб ру ча мі, а так са ма дзвю ма ска кал ка мі 

і тры ма мя ча мі. У вы ні ку гім наст кі змаг лі 

пад няц ца на трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла 

пас ля вы ступ лен ня з пяц цю аб ру ча мі.

У ін ды ві ду аль ных спа бор ніц твах Бе ла русь 

прад стаў ля лі Юлія Іса чэн ка і Юлія Еў чык, на 

жаль, дзяў ча ты за ста лі ся без уз на га род.

Чац вёр ты этап Куб ка све ту прой дзе ў Ба-

ку 27—29 кра са ві ка.

3. Бя гун ня Анас та сія Іва но ва за ня ла 

пер шае мес ца на ма ра фо не ў Вар-

ша ве. Дыс тан цыю ў 42,1 км яна пе ра адо ле ла 

за 2 га дзі ны 28 хв. 3 сек. На фі ні шы Анас та сія 

апя рэ дзі ла на ча ты ры се кун ды прад стаў ні-

цу Эфі о піі Азме ру Аб рэ ху Гдэй. Брон за вым 

пры зё рам ма ра фо ну ста ла поль ка Іза бэ ла 

Тжас каль ска.

На га да ем, у 2017 го дзе Анас та сія Іва но ва 

так са ма ста ла пер шай у Поль шчы з вы ні кам 

2 га дзі ны 28 хв. 43 сек.

4. Згу ля ны не ка то рыя мат чы 4-га ту-

ра чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. 

Брэсц кае «Ды на ма» не змаг ло адо лець 

«Сма ля ві чы» — 2:2, «Пра мень» (Мінск) са-

сту піў «Слуц ку» — 0:3, «Ды на ма» (Мінск) 

з мі ні маль най пе ра ва гай пе ра маг ло «Го-

мель» — 2:1, «Тар пе да» (Мінск) па цяр пе ла 

па ра жэн не ад «Нё ма на» — 0:1, «Іс лач» і «Га-

ра дзея» не вы яві лі пе ра мож цу — 0:0, «Тар пе-

да-Бе лАЗ» пе рай гра ла «Мінск» — 2:1.

Ста но ві шча ў гру пе лі да раў: «Ды на ма» 

(Мінск) — 10 ач коў (4 мат чы), БА ТЭ — 9 (3), 

«Слуцк» — 8 (4), «Ві цебск» — 7 (3), «Дняп-

ро» — 7 ( 3).

Учо ра ўве ча ры ад бы лі ся за ключ ныя мат-

чы 4-га ту ра: «Ві цебск» — БА ТЭ (Ба ры саў), 

«Дняп ро» (Ма гі лёў) — «Шах цёр» (Са лі-

горск).

5. Бе ла рус кі бак сёр Мі ка лай Ве ся лоў 

за ва я ваў чэм пі ён скі по яс Су свет най 

бак сёр скай аса цы я цыі — WBА Соntіnеntаl. 

Па яды нак ад быў ся ў Та лі не з эс тон скім ат-

ле там Паў лам Ся мё на вым у ся рэд няй ва зе 

(72,5 кг). Па вы ні ках 12-раў нда ва га бою суд-

дзі ад на га лос на ад да лі пе ра мо гу бе ла ру су.

Чэм пі ён скі по яс WBА Соntіnеntаl Мі ка лая 

Ве ся ло ва да зва ляе яму зма гац ца за ты тул 

ін тэр кан ты нен таль на га чэм пі ё на, а пас ля і 

чэм пі ё на WBА.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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ЗА СТА ЁМ СЯ 
Ў ЭЛІ ЦЕ

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Шмат сту пень ча тая ... . Ля таль-

ны апа рат, пра ект яко га пер шым у све це ў ХVІІ ста год дзі 

ства рыў наш зям ляк, ура джэ нец Ві цеб шчы ны Ка зі мір 

Се мя но віч. 5. «Ска ры на, ... ле кар скіх на вук, // У доў гай 

воп рат цы на ве жы со чыць зо ры». З вер ша М. Баг да но-

ві ча «Без на дзей насць». 8. Плы ву чая зем ле чар паль ная 

ма шы на. 10. «Цу доў ная на ша ста рон ка! // Ска ры ны ... 

і Ку па лы, // ... Клі му ка, Ка ва лён ка». З вер ша П. Пан-

чан кі «Мы з тых бе ла ру саў». 12. Бе ла рус кая на род ная 

наз ва ка ме ты. 14. Па сё лак по бач з г. Мінск ам, дзе ў 

2014 го дзе лёт чы кі-кас ма на ўты, ура джэн цы Бе ла ру сі,

П. Клі мук, У. Ка ва лё нак і А. На віц кі за кла лі Алею кас ма-

на ўтаў. 15. Ма та ві ла, ... . На род ныя наз вы су зор'я Ары ён. 

16. ... Кос берг. Імя най буй ней ша га са вец ка га ву чо на га 

ў га лі не кас ма на ўты кі, ура джэн ца г. Слуц ка, дзе яго 

імем на зва ная ву лі ца. 18. «За снуць бра ты кас міч ныя, 

// І сняц ца ім, на пэў на, // Ба ры, па лі пша ніч ныя // І — на 

пар ка не ...». З вер ша М. Ма ляў кі «Спя ва юць пеў ні ў кос-

ма се». 19. Зда бы ча пча лы за адзін вы лет. 20. Най мен-

шая коль касць энер гіі. 21. Ззян не ва кол га ла вы, це ла, 

як німб, арэ ол. 23. «Ля ціць ле ту цен нік у без дань су све ту, 

// Над ім зі ха цяць Ары ён, Ка зя рог, // Бла кіт наю зніч каю 

на ша ... // Зда ец ца ў за ме ці зор ных да рог». З вер ша 

С. Гра хоў ска га «Ле ту цен нік». 28. Лас ка вы зва рот да 

муж чы ны (разм.). 30. Па зыў ны ў час па лё ту Ва лян ці-

ны Це раш ко вай, пер шай у све це жан чы ны-кас ма на ўта, 

баць кі якой — ура джэн цы Бе ла ру сі. 31. Ба ба- ..., ка зач ны 

пер са наж, са мая пер шая «кас ма на ўтка» з ка раб лём — 

сту паю, якая на ват апя рэ дзі ла ста ра жыт на грэ час ка га 

юна ка Іка ра. 32. Тое, што і су свет; тэ ме ... пры свя ціў 

най леп шыя свае тво ры бе ла рус кі мас так Язэп Драз до-

віч, ура джэ нец Глы боч чы ны.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. За вост ра ная тоў стая пал ка. 

3. ... га ла веш ка не га рыць, а толь кі тлее (прык.). 4. Ад на 

з на род ных на зваў су зор'я Вя лі кай Мядз ве дзі цы. 5. Ка-

лян дар ны час якой-не будзь па дзеі. 6. ..., або ра гуль кі; ку-

паль ская зёл ка. 7. ..., або па рсюк; жы вё лі на, якая ў мно гіх 

на ро даў лі чы ла ся сім ва лам сон ца. 9. У ста ра жыт на рым-

скай мі фа ло гіі бог па лёў, гор і ля соў. 11. Ма са вая пра-

гул ка, эк скур сія. 13. Аг ра га ра док на Брэст чы не, ра дзі ма 

лёт чы ка-кас ма на ўта П. Клі му ка, дзе зна хо дзіц ца адзі ны 

на Бе ла ру сі му зей кас ма на ўты кі. 16. Да Даб ра ве шчан ня 

зі му не лай і ... тры май (прык.). 17. Пад' ём ная ма шы на 

для пе ра мя шчэн ня гру заў і па са жы раў. 22. ... Ар цем' еў. 

Імя лёт чы ка-кас ма на ўта, які за раз зна хо дзіц ца ў кас міч-

ным па лё це. Баць ка кас ма на ўта, Гер ман, — ура джэ нец 

Брас лаў ска га ра ё на; та кое ж імя і ў лёт чы ка-кас ма на ўта 

На віц ка га, які на ра дзіў ся ў г. Чэр ве ні. 24. Вен гер скае 

блю да з ага род ні ны. 25. Пры няц це на ра бо ту. 26. Звя но 

гу се ні цы. 27. Ру хо мы круг лы брус на мач це. 29. Ста лі-

ца за ход не еў ра пей скай кра і ны, якую, па вод ле ле ген ды, 

вы ра та ва лі гу сі.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

Бе ла русь кас міч ная

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Ра ке та. 5. Док тар. 8. Дра га. 10. Зям-

ля. 12. Мят ла. 14. Ба ра вая. 15. Ко сы. 16. Ся мён. 18. Пеў-

ні. 19. Нош ка. 20. Квант. 21. Аў ра. 23. Пла не та. 28. Бра це. 

30. «Чай ка». 31. Яга. 32. Кос мас.

Па вер ты ка лі: 2. Кол. 3. Ад на. 4. Ча ша. 5. Да та. 6. Тоя. 

7. Дзік. 9. Фаўн. 11. Ма соў ка. 13. Та ма шоў ка. 16. Са ні. 17. Ліфт. 

22. Алег. 24. Ле ча. 25. Найм. 26. Трак. 27. Рэя. 29. Рым.

На мі ну лым тыд ні ад бы ла ся 

прэ зен та цыя дру гой кні гі тры ло-

гіі аў та ра «За мак Бе рас цей скі». 

Яна скла да ец ца з кніг «Русь», 

«Літ ва», «ResPublіka», га лоў-

ным ге ро ем якіх у пэў ным сэн се 

і з'яў ля ец ца за мак ста ра жыт на га 

го ра да. Го ра да, ма тэ ры яль ных 

рэшт каў яко га даў но ня ма. На 

па чат ку ХІХ ста год дзя ім пе ра-

тар скія во е на чаль ні кі за ду ма лі 

збу да ваць крэ пасць на гэ тай 

зям лі, та му го рад з яго сла ву-

тас ця мі і ста ра жыт ны мі хра ма мі 

быў зне се ны, жы ха ры ад се ле ны

на тэ ры то рыю, дзе ця пер і ста іць 

Брэст. Праў да, за мак, пра

які ідзе га вор ка, быў раз бу ра ны 

знач на ра ней.

За мак вя ка мі быў сім ва лам 

ма гут нас ці, знач нас ці і ве ліч нас ці 

дру го га па зна чэн ні го ра да ВКЛ 

пас ля Віль ні, — так сцвяр джае 

аў тар, і для гэ та га ў яго шмат 

пад стаў. Вось адзін з фак таў, 

пры ве дзе ных у тво ры. У 1525 го-

дзе ў го ра дзе быў «соль ны» 

склад, які за бяс печ ваў на той 

час стра тэ гіч ным пра дук там — 

сол лю, — тэ-

р ы  т о  р ы ю , 

роў ную па-

ло ве на шай 

с у  ч а с  н а й 

кра і ны. Кня жац кай рэ зі дэн цы яй 

Бе рас цей скі за мак стаў у дру гой 

па ло ве ХІ ІІ ста год дзя. Ана толь 

Гла ды шчук знай шоў да ку мен-

таль ныя свед чан ні та го, што ка-

роль Жы гі монт Ста ры ра та ваў-

ся тут ад скан да лаў сва ёй жон кі 

ка ра ле вы Бо ны, жыў у Бе рас ці 

ме ся ца мі. Та му ў за мку з'я віў ся 

во да пра вод: ка роль жа па ві нен 

жыць па-ка ра леў ску.

Пер шы ўспа мін пра за мак да-

ту ец ца 1182 го дам. Ву чо ны лі-

чыць, што за мак зна хо дзіў ся там, 

дзе за раз раз мя шча ец ца вя до-

мы му зей «Бя рэс це». На дум ку 

аў та ра, тое, што мож на сён ня 

ўба чыць у му зеі — квар тал ра-

мес ні каў, якія жы лі ў ХІ ІІ ста год дзі 

ка ля зам ка і аб слу гоў ва лі яго. Хут-

чэй за ўсё, для па шы рэн ня зам ка 

Кей стут Ге дзі мі на віч, гас па дар 

бе рас цей скай зям лі, знёс гэ ты 

квар тал. Яго за сы па лі, та му ён і 

за ха ваў ся. Гэ та так са ма гі по тэ за 

Гла ды шчу ка.

Але не толь кі за мак з'яў ля ец-

ца свед чан нем знач нас ці го ра да 

на бе ра зе ра кі Буг. Бе рас цей-

ская дру кар ня, якую ў 1552 го-

дзе па бу да ваў ста рос та Мі ка лай 

Ра дзі віл Чор ны, бы ла пер шай на 

тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі. 

У 1563 го дзе тут вый шла ў свет 

зна ка мі тая Ра дзі ві лаў ская Біб-

лія. І гэ та дае пад ста вы сцвяр-

джаць, што Брэст мае да чы нен-

не да су свет най гіс то рыі кні га-

дру ка ван ня. Фраг мент гэ тай 

кні гі мы ма ем ця пер у аб лас ной 

біб лі я тэ цы, дзе і прай шла зга да-

ная прэ зен та цыя.

Не ліш нім бу дзе на пом ніць, 

што Бе рас це пер шым з га ра доў 

су час най Бе ла ру сі атры ма ла 

гра ма ту на Маг дэ бург скае пра ва 

(1390 год). Мінск атры маў гэ тае 

пра ва больш чым праз 100 га-

доў. А яшчэ ў Бе рас ці быў свой 

ма нет ны двор, так са ма адзі ны 

на тэ ры то рыі на шай ця пе раш-

няй кра і ны. Ужо вя до ма, што ў 

1665—1666 га дах тут бы ло вы-

бі та амаль 250 міль ё наў мед ных 

шэ ле гаў. Гэ тая дроб ная ма не та 

вя до мая яшчэ як «ба ра цін ка». 

Дык вось, ма нет кі да гэ тай па ры 

зна хо дзяць на па лях, бо гэ та бы-

лі не гро шы маг на таў, а на род-

ныя гро шы. І пры ад крыць гэ тую 

ста рон ку гіс то рыі брас таў ча нам 

так са ма да па мог Гла ды шчук. 

Ця пер на ват ра мес ні кі на га рад-

скіх свя тах пра па ну юць вы біць 

ах вот ным па мят ныя шэ ле гі.

Яшчэ за ча ты ры га ды да 

на зва най прэ зен та цыі на кан-

фе рэн цыі «Бе рас цей скія кні га-

збо ры» аў тар тры ло гіі вы сту піў 

амаль што з сен са цый ным дак-

ла дам. Ён пра па на ваў ска рэк та-

ваць да ту на ра джэн ня Брэс та, 

якой афі цый на лі чыц ца 1019 год. 

Ра зам з ка ле гам Ана то лем Ні-

кіт чы кам яны знай шлі ў «Сі на-

даль ным ха ра цей ным на ўга-

род скім спі се стар ша га зво ду» 

ХІ ІІ ста год дзя і ў ня мец кай хро-

ні цы Ціт ма ра Мер зе бург ска га ці-

ка выя звест кі. Там ска за на, што 

Яра слаў Муд ры ў 1017 го дзе ха-

дзіў да Бе рас ця. Але ў Брэс це 

вы ра шы лі пры трым лі вац ца да-

ты 1019, вы зна ча най у 1969 го-

дзе як год пер ша га ўпа мі нан ня. 

Гіс та рыч ная праў да мае пра ва 

быць уве ка ве ча най у кні зе.

Тво ры Гла ды шчу ка — не на-

ву ко вая пра ца, а хут чэй на ву ко-

ва-па пу ляр ная лі та ра ту ра. Акра-

мя ана лі зу на пад ста ве ар хіў ных 

ма тэ ры я лаў там пры сут ні ча юць 

умоў ныя ге роі, збор ныя воб ра-

зы ся рэд ня веч на га га ра джа ні на. 

Зроб ле на гэ та най перш для та го, 

каб за ці ка віць. Доб ра ска заў Ана-

толь Ан то на віч, звяр та ю чы ся да 

сту дэн таў-гіс то ры каў, якія бы лі ў 

аў ды то рыі: « Я пі саў у тым лі ку і 

для вас, каб вы за ці ка ві лі ся, за га-

рэ лі ся ідэ яй і ў бу ду чы ні пра цяг ну лі 

тэ му ў сва іх на ву ко вых рас пра цоў-

ках». Са праў ды, той хто пра чы тае 

і ўспры ме ма тэ ры ял, вы кла дзе ны 

ў кні зе, здо лее па лю біць тую эпо-

ху і яе ге ро яў, як лю біць гіс то рыю 

сва ёй зям лі аў тар.

Усе ўдзель ні кі ім прэ зы бы лі 

ад на душ ныя ў тым, што го ра ду 

па трэб ны да лей шыя рас коп кі. 

Аў тар сцвяр джае, што вя до мы 

дак лад ныя ка ар ды на ты фраг-

мен та зам ка вай сця ны, як га рад-

ской ра ту шы. Па трэб ныя срод кі 

для ра бо ты, зна хо дак і на ву ко-

ва га па цвяр джэн ня. Бе рас цей скі 

за мак вар ты та го, каб вы вес ці 

яго з «ту ма ну гіс то рыі».

Трэ цяя кні га тры ло гіі ўжо пад-

рых та ва ная і да кан ца го да па-

він на вый сці ў свет. Удзель ні кі 

прэ зен та цыі на зва лі тры ло гію 

па да рун кам аў та ра да 1000-год-

дзя Брэс та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Да 1000-год дзя Брэс таДа 1000-год дзя Брэс та  

КАБ ГА НА РЫЦ ЦА, 
ТРЭ БА АСЭН СА ВАЦЬ

Ана толь Гла ды шчук не пра фе сій ны 

гіс то рык. Ён фі зік, пра фе сар 

Брэсц ка га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, 

кан ды дат фі зіка-ма тэ ма тыч ных на вук. 

Але для гіс то рыі го ра да, пра віль ней 

ска заць, для яе ўсве дам лен ня, 

асэн са ван ня су час ні ка мі, ды і прос та 

для ве дан ня сва ёй даў ні ны ён зра біў 

мно га.

Брэсц кі ву чо ны 
ад кры вае для нас 

гіс то рыю 
ты ся ча га до ва га Бе рас ця

Ф
о

та
 Б

Е
Л

Т
А

.


