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Жы лы квар тал 
ХІ ІІ ста год дзя

На га даю, што гэ та адзі-

ны ў Еў ро пе му зей ся рэд ня-

веч на га ўсход не сла вян ска га 

го ра да ХІ—ХІ ІІ ста год дзяў. 

Больш за дзе ся ці год дзе, 

па чы на ю чы з 1969 го да, на 

мес цы ста ра жыт на га го ра-

да пра во дзі лі рас коп кі су пра-

цоў ні кі ад дзе ла ар хеа ло гіі 

Ін сты ту та гіс то рыі АН БССР 

пад кі раў ніц твам док та ра гіс-

та рыч ных на вук Пят ра Фё да-

ра ві ча Лы сен кі. Па сут нас ці, 

ме на ві та ён па да рыў го ра-

ду і све ту «Бя рэс це». Пётр 

Фё да ра віч здо леў «пра біць» 

са юз нае фі нан са ван не пра-

ек ту, і па ча лі ся маш таб ныя 

рас коп кі.

Пад час ра бо ты на пло-

шчы 1800 квад рат ных мет-

раў знай шлі дзя сят кі драў ля-

ных па бу доў ХІ—ХІ ІІ ста год-

дзяў, якія доб ра за ха ва лі ся. 

Ад ка па лі та ды ву ліч ныя мас-

та выя, ага ро джы, шмат лі кія 

прад ме ты ма тэ ры яль най 

куль ту ры та го ча су. Над гэ-

тым рас ко пам, які скла дае 

асно ву экс па зі цыі му зея, уз-

вя лі спе цы яль ны па віль ён з 

бе то ну, шкла і алю мі нію па-

ме рам 40х60 мет раў.

Ця пер эк скур са во ды 

па каз ва юць на вед валь ні-

кам част ку ра мес ніц ка га 

квар та ла ста ра жыт на га 

Бя рэс ця, які скла да ец ца з 

28 драў ля ных жы лых і гас-

па дар чых па бу доў, дзвюх 

ву ліч ных мас та вых. Паз-

ней бы лі зной дзе ныя яшчэ 

фраг мен ты глі ня ных пе чаў. 

За час да сле да ван ня сла ёў 

зям лі ўзня тыя дзя сят кі ты-

сяч роз ных рэ чаў, якія ця пер 

лі чац ца экс па на та мі. Ад ным 

з най больш знач ных экс па-

на таў-ра ры тэ таў лі чыц ца 

за ла ты бе рас цей скі пярс-

цё нак, які за хоў ва ец ца ў аб-

лас ным края знаў чым му зеі. 

Яго ўпер шы ню прэ зен та ва лі 

шы ро кай пуб лі цы ў 2015 го-

дзе. Але пра зна ход кі крыш-

ку паз ней.

На ву ко вая кан цэп цыя 
і ра монт

Му зей «Бя рэс це» быў ад-

кры ты ў 1982 го дзе. Яго на ве-

да ла больш за 3 міль ё ны ча-

ла век. Праз трыц цаць га доў 

іс на ван ня аб' ек та на спе ла не-

аб ход насць у яго ад наў лен ні. 

І ў 2017 го дзе за кон чы ла ся 

пер шая чар га ка пі таль на га 

ра мон ту. Та ды мно гае бы ло 

зроб ле на ў пла не ма дэр ні за-

цыі. На прык лад, бы лі за ме не-

ныя шкля ныя віт ра жы фа са-

даў, ство ра ная но вая сіс тэ ма 

вен ты ля цыі, пад свет ка. Унут-

ры бу дын ка пра цяг ва ец ца 

пра цэс рэ экс па зі цыі. Ця пер 

тут па спя хо ва су сед ні чае 

па пя рэд няе і но вае. Га лоў-

ны экс па нат — ар хеа ла гіч ны 

рас коп на глы бі ні 4 мет раў —

за ста ец ца ня змен ным. 

А вось ін шыя за лы па сту-

по ва змя ня юц ца. Ця пер на-

вед валь ні каў су стра кае глі-

ня ная печ Х ста год дзя, якую 

знай шлі пры рас коп ках 2006 

го да. Та кім чы нам бы ло вы-

свет ле на, што па ся лен не на 

тэ ры то рыі крэ пас ці іс на ва ла 

ра ней за пер шую пісь мо вую 

згад ку пра го рад. Так што сё-

лет няе ты ся ча год дзе Брэс та 

мае свой пэў ны стаж, пра 

што лепш за ўсё га ва рыць у 

гэ тым асаб лі вым мес цы.

У ад ной з за лаў му зея 

ўлад ка ва на жыт ло бе рас-

цей ца тых ча соў, там за ду-

ма на пра вя дзен не му зей-

ных за ня ткаў. На вед валь нік 

атры мае маг чы масць зай сці 

ўнутр, то-бок апы нуц ца ў ХІ ІІ 

ста год дзі.

Му зей «Бя рэс це» з'яў-

ля ец ца фі лі ялам аб лас но-

га края знаў ча га му зея. Яго 

ды рэк тар Аляк сей МІ ЦЮ-

КОЎ па ве да міў, што кан цэп-

цыя «Бя рэс ця» ў на ву ко вым 

пла не за ста ец ца ня змен най, 

а вось мас тац кае на паў нен-

не атрым лі вае па сту по вае 

раз віц цё. Бо трэ ба ж вы ка-

рыс таць па да рун кі, якія за-

ха ва ла зям ля. — мност ва 

прад ме таў по бы ту той эпо хі. 

Ця пер бу дзе дэ ман стра вац-

ца на шмат больш зна хо дак 

са ма га роз на га на кі рун ку: 

з тка ні ны, дрэ ва, ску ры, 

ме та лу. Гэ та на кі ра ва на на 

фар мі ра ван не воб ра за пра-

грэ сіў на га ран ня га Брэс та, 

які ста яў у ад ным шэ ра гу з 

пе ра да вы мі га ра да мі Еў ро-

пы. Бу дуць, на прык лад, па-

ка за ны фраг мен ты тка ні ны 

з фар бай, якая за хоў ва ла ся 

больш за 700 га доў! Так са ма 

і ску ра ныя туф лі і бо ты не 

стра ці лі ар на мен ты, на не се-

ныя бе рас цей скі мі май стра мі 

тых ча соў. Апош няе слу жыць 

до ка зам, што на шы да лё кія 

прод кі не ха дзі лі спрэс у лап-

цях, а на сі лі да во лі стыль ныя 

абу так і адзен не. Та га час ныя 

мод ні цы за маў ля лі бран за-

ле ты і брош кі, пра пярс цён кі 

ўжо га ва ры ла ся.

Ра ры тэ ты 
і ІТ-тэх на ло гіі

За раз края знаў чы му-

зей пра во дзіць юбі лей ную 

ак цыю «12 ар тэ фак таў» — 

кож ны ме сяц на пра ця гу 

тыд ня вы стаў ля ец ца для 

экс па на ван ня прад мет, звя-

за ны з гіс то ры яй го ра да. 

Пер шы мі ар тэ фак та мі ста лі 

са мшы та вы грэ бень ХІІ ста-

год дзя і шах мат ная фі гур ка 

ка ра ля той жа эпо хі. Абод-

ва экс па на ты знай шлі пры 

рас коп ках «Бя рэс ця». На 

грэб ні май стар вы ра заў 13 

лі тар ста ра жыт най сла вян-

скай кі ры лі цы ад А да Л на 

абод вух ба ках. Вы хо дзіць, 

што гэ та са праўд ны бук вар, 

да та го ж адзі ны зной дзе ны 

на тэ ры то рыі ця пе раш няй 

Бе ла ру сі. А кас ця ны ка роль, 

які мо жа сха вац ца ў да ло ні, 

вы гля дае так, ні бы зроб ле-

ны зу сім ня даў на. За ста ец ца 

дзі віц ца, якія якас ныя рэ чы 

ра бі лі май стры. Пры бліз кім 

раз гля дзе ка роль зда ец ца 

да во лі су ро вым, яго бро вы 

ссу ну тыя, по гляд па ну ры. 

А яго адзен не і га лаў ны ўбор 

упры гож вае ад мыс ло вы ар-

на мент. Спе цы я ліс ты на зы-

ва юць гэ ты вы раб узо рам 

вы со ка мас тац кай разь бы і 

апра цоў кі.

Зна ход кі ў рас ко пе Бя-

рэс ця да юць нам пра ва га-

на рыц ца і ка заць пра тое, 

што ў на шым го ра дзе ўжо 

та ды быў да во лі вы со кі ўзро-

вень куль ту ры — ад зна ча лі 

на прэ зен та цыі ар тэ фак-

таў. А да цэнт Брэсц ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

Аляк сандр БАШ КОЎ за ўва-

жыў, што ў кан тэкс це ар хеа-

ла гіч най спад чы ны Еў ро пы 

му зей «Бя рэс це» вы гля дае 

лі да рам, са праўд ным ка ра-

лём еў ра пей скіх му зе яў.

Вя до ма, па доб на га ўзроў-

ню му зей па ві нен мець ад па-

вед нае на чын не, тым больш 

што та кая на го да — хут ка 

свя та. Не ўза ба ве гос ці ўба-

чаць асу час не ныя за лы му-

зея ў вы гля дзе ін тэр ак тыў-

ных пля цо вак з QR-ко да мі, 

ін ста ля цы я мі, эле мен та мі 

аў ды я ві зу а лі за цыі. А яшчэ 

на вед валь ні каў су стрэ нуць 

аб' ём ныя рас та выя фі гу ры 

та га час ных май строў, ра-

мес ні каў, жы ха роў за што-

дзён ны мі кло па та мі. Мяр ку-

ец ца агу чыць ра бо ту куз ні, 

ін шых май стэр няў, па ка заць 

шмат га лос се ся рэд ня веч на-

га га рад ско га жыц ця, ства-

рыць та кім чы нам эфект 

пры сут нас ці.

Му зей ная экс па зі цыя па-

шы ра ец ца за ме жы му зей на-

га бу дын ка. На прык лад, пад 

ад кры тым не бам апы нец ца 

драў ля ная мас та вая, пра-

віль ней ска заць, яе імі та цыя, 

але вель мі па доб ная да той, 

па якой ха дзі лі прод кі. З'я-

вяц ца так са ма дош кі-стэн ды 

ін фар ма цый на га кі рун ку. Та-

му ак тыў на ўпры гож ва ец ца 

тэ ры то рыя. Па сут нас ці, ра-

бо та па ўклад цы пліт кі, уста-

ноў цы бар дзю раў, доб ра ўпа-

рад ка ван ні па ды хо дзіць да 

за вяр шэн ня. Ма дэр ні за цыя 

му зея вя дзец ца ў ад па вед-

нас ці з рас па ра джэн нем 

Прэ зі дэн та аб пад рых тоў цы 

да свят ка ван ня 1000-год дзя 

Брэс та. І «Бя рэс це» га то вае 

стаць пер шай пля цоў кай 

свя та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

З КА РА ЛЯ ЎСІХ МУ ЗЕ ЯЎ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ле та — тра ды цый ны пік ад пуск но га се-
зо ну. Дзе ма раць ад па чы ваць бе ла ру сы? 
Ту рыс ты з якіх кра ін і з якой мэ тай час цей 
за ўсё на вед ва юць Бе ла русь? Пра гэ та 
жур на ліс там рас ка за лі прад стаў ні кі Дэ-
парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор-
ту і ту рыз му і бе ла рус кай ту рін дуст рыі.

Мы хо чам ту ды, дзе мо ра і го ры
Як лі чыць стар шы ня праў лен ня Рэс пуб-

лі кан ска га са ю за ту рыс тыч най ін дуст рыі 

Фі ліп ГУ ЛЫ, на ад па чын ку на шы су ай чын ні кі 

хо чуць ба чыць кар цін ку, якая ад роз ні ва ец ца 

ад бе ла рус кіх края ві даў, — і гэ та, як пра ві ла, 

мо ра і го ры. Але пры гэ тым бе ла ру сы до сыць 

кан сер ва тыў ныя і, як пра ві ла, не вель мі імк-

нуц ца да эк зо ты кі. Таксама боль шасць з нас 

хо чуць, каб пра цяг ласць па лё ту бы ла мен шай 

за тры га дзі ны. Усім гэ тым па жа дан ням, па 

сло вах Фі лі па Гу ла га, больш за ўсё ад па вя да-

юць паўд нё вая Укра і на, Бал га рыя, Хар ва тыя, 

Чар на го рыя, Грэ цыя.

Кан суль тант ад дзе ла пла на ван ня і ар-

га ні за цыі ту рыс тыч най дзей нас ці Дэ парт-

амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр ства спор ту і 

ту рыз му Ма ры на МАС ТА ШО ВА ад зна чае, 

што ў то пе кра ін, дзе ад па чы ва юць бе ла рус-

кія ту рыс ты, тра ды цый на зна хо дзіц ца Егі пет 

(ле тась там ад па чы лі 212 ты сяч бе ла ру саў), 

на дру гім мес цы Тур цыя. У апош нія га ды на-

бі ра юць па пу ляр насць Гру зія і Ал ба нія. Сё ле та 

мно гія ту ра пе ра та ры ад зна чы лі рост по пы ту 

на ад па чы нак у Грэ цыі і Ту ні се.

Ся род бюд жэт ных на прам каў ак тыў ным по-

пы там ка рыс та юц ца аў то бус ныя ту ры ў Адэ-

скую, Хер сон скую і Мі ка ла еў скую воб лас ці 

Укра і ны, за па тра ба ва ныя так са ма ку рор ты 

Крас на дар ска га краю, Со чы і Кры ма.

Акра мя та го, за апош нія тры га ды, па сло-

вах Фі лі па Гу ла га, у нас на ме ці ла ся доб рая 

тэн дэн цыя вы ле таў з рэ гі ё наў. З раз віц цём 

рэ гі я наль ных аэ ра пор таў жы ха рам Ві цеб ска, 

Грод на, Го ме ля і Ма гі лё ва ня ма сэн су на не-

 ка то рыя ма са выя на прам кі куп ляць білеты з

Мін ска: ця пер яны мо гуць вы ле цець і са сва іх 

га ра доў.

Да нас час цей за ўсё пры яз джа юць 
у са на то рыі і па спра вах

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць рост па зна валь-

нас ці Бе ла ру сі за мя жой. Так, апош нім ча сам 

на ша кра і на ўвай шла ў між на род ныя рэй тын гі 

мес цаў для ад па чын ку і па да рож жаў. У пры-

ват нас ці, мы пе ра маг лі ў на мі на цыі «Аг ра ту-

рызм» рэй тын гу Nаtіоnаl Gеоgrарhіс Trаvеlеr 

Аwаrds 2018 і ўвай шлі ў дзя сят ку най леп шых 

кра ін для па да рож жаў у 2019 го дзе па вер сіі 

Lоnеlу Рlаnеt. А Мінск уз на ча ліў топ-10 га ра-

доў, рэ ка мен да ва ных бры тан скай га зе тай Thе 

Іndереndеnt для на вед ван ня сё ле та.

Гэ та му спры я ла, у пры ват нас ці, уста наў-

лен не бяз ві за ва га рэ жы му, а так са ма пад аў -

жэн не тэр мі ну бяз ві за ва га зна хо джан ня ў 

Бе ла ру сі для за меж ных ту рыс таў у мі ну лым 

го дзе з 5 да 30 дзён. Ста ноў чыя вы ні кі, па 

сло вах Ма ры ны Мас та шо вай, не пры му сі лі 

ся бе ча каць. З па чат ку дзе ян ня бяз ві за ва га 

рэ жы му праз На цы я наль ны аэ ра порт Мінск 

на шу кра і ну на ве да лі 243 955 ча ла век з 

71 кра і ны све ту.

Дзя ку ю чы лі бе ра лі за цыі ві за ва га рэ жы му 

па вя лі чы ла ся і коль касць за меж ных ту рыс таў, 

якія пры бы ва юць праз спе цы яль ныя ту рыс-

тыч ныя зо ны. У пры ват нас ці, Грод на і бе ла-

рус кую част ку Аў гус тоў ска га ка на ла з мо ман-

ту ўвя дзен ня бяз ві за ва га рэ жы му (каст рыч нік 

2016 го да) на ве да лі 193 746 за меж ні каў. Бе ла-

веж скую пу шчу і ту рысц ка-рэ крэ а цый ную зо-

ну «Брэст» у бяз ві за вым па рад ку з 1 сту дзе ня 

2018 го да і па 7 чэр ве ня гэ та га го да на ве да лі 

больш за 28 820 за меж ных ту рыс таў.

Уся го на шу кра і ну, па звест ках Дзярж па-

гран ка мі тэ та, ле тась на ве да лі 4 791 951 ча-

ла век.

На дум ку экс пер таў, ле тась у топ-10 кра ін, 

з якіх да нас час цей за ўсё пры бы валі ту рыс-

ты, увай шлі Укра і на, Ра сія, Літ ва, Поль шча, 

Лат вія, Мал до ва, Гер ма нія, Ка зах стан, Тур цыя 

і Із ра іль. У цэ лым най час цей у на шу кра і ну 

пры яз джа юць, каб ад па чыць і пад ля чыц ца 

ў са на то ры ях. На дру гое мес ца спе цы я ліс ты 

ту рыс тыч най га лі ны ста вяць дзе ла вы ту рызм. 

Трэ цяе мес ца зай мае эк скур сій ны ту рызм, а ў 

апош нія га ды па пу ляр ным кі рун кам ро бяц ца і 

ак тыў ныя ві ды ту рыз му.

Свят ла на БУСЬ КО.

РЭЙТЫНГ РАСЦЕ
Наша краіна ўвайшла ў лік 10 найлепшых для падарожжаў

 Да рэ чы
За раз ідзе ак тыў ная ра бо та над удас-

ка на лен нем за ка на даў ства ў сфе ры 

ту рыз му. У пры ват нас ці, ужо ў лі пе ні 

пла ну ец ца вы нес ці на гра мад скае аб-

мер ка ван не пра ект змя нен няў у за кон 

«Аб ту рыз ме». Аб ноў ле ная рэ дак цыя 

за ко на, як мяр ку ец ца, бу дзе пры ня та 

да кан ца гэ та га го да. Спе цы я ліс ты 

ад зна ча юць, што вя лі кае зна чэн не ў 

но вай рэ дак цыі за ко на бу дзе на да дзе-

на аба ро не пра воў ту рыс таў, а так са ма 

аба ро не доб ра сум лен ных ту ра пе ра та-

раў, якія пра цу юць на на шым рын ку.

Бе ла русь па мя таеБе ла русь па мя тае

ФО ТА 
З ГІС ТО РЫ ЯЙ
З 23 чэр ве ня да 3 лі пе ня гэ та га 

го да Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс-

то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны пра-

вя дзе ў са цы яль ных сет ках ак цыю па-

мя ці «Ге роі гля дзяць з фа та гра фій». 

У гэ ты час на ста рон ках па пу ляр ных 

рэ сур саў («Вкон так те», Fасеbооk, 

Іnstаgrаm) су пра цоў ні кі му зея бу дуць 

раз мя шчаць фо та здым кі фран та ві коў 

і пар ты за наў — удзель ні каў вы зва-

лен ня Бе ла ру сі, а так са ма ін фар ма-

цыю пра іх. Пуб лі ка цыі бу дуць па зна-

чац ца ад па вед ным хэш тэ гам.

Му зей за пра шае ін шыя ар га ні за-

цыі і ўста но вы (му зеі, ар хі вы, біб-

лі я тэ кі) да лу чыц ца да ак цыі па мя ці 

і раз мяс ціць на сва іх ста рон ках у 

са цы яль ных сет ках фо та здым кі ге-

ро яў, якія ўдзель ні ча лі ў вы зва лен ні 

на шай кра і ны.

Пад тры маць та кі па чын мо гуць 

так са ма і сем'і, якім уда ло ся за ха-

ваць каш тоў ныя фо та ўдзель ні каў 

па дзей 1944 го да, ка лі ў вы ні ку на-

сту паль най апе ра цыі «Баг ра ці ён» 

бы ла цал кам вы зва ле на тэ ры то рыя 

Бе ла ру сі, а на не се нае гру пе ня мец-

кіх ар мій «Цэнтр» па ра жэн не ства-

ры ла ўмо вы для да лей ша га пра соў-

ван ня са вец кіх вой скаў на За хад і 

кан чат ко ва га раз гро му пра ціў ні ка. 

Бу дуць ча каць здым каў і ад за меж-

ных гра ма дзян, чые прод кі ва я ва лі ў 

Чыр во най ар міі на тэ ры то рыі на шай 

зям лі, — а та кіх бы лі ты ся чы, больш 

за 1600 з іх атры ма лі зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.


