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• У Бе ла ру сі ў 2019 го -

дзе бу дзе ўве дзе на 

12 тыс. ква тэр для шмат-

дзет ных сем' яў, што ў 

1,7 ра за больш за ўзро-

вень мі ну ла га го да.

• Будс лаў скі фэст уклю-

ча ны ЮНЕС КА ў спіс не-

ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны.

• Бе ла ру сы ў 2018 го-

дзе пра да лі ва лю ты на 

$1,1 млрд у эк ві ва лен це 

больш, чым ку пі лі.

• Рас пра цоў кі двух рэ-

зі дэн таў ПВТ увай шлі ў лік 

са мых іна ва цый ных на вы-

стаў цы ў Лас-Ве га се.

• У Бе ла ру сі пра цяг ну-

лі маг чы масць вы ка ры-

стан ня бан каў скіх пла-

цеж ных кар так без чы па 

да 2023.

КОРАТКА

1 млн 690 тысяч тон 
нафты пла нуе зда быць 
ВА «Бе ла рус наф та» 
сё ле та, па вя лі чыў шы 
зда бы чу на 20 тысяч 
тон у па раў на нні 
з 2018 го дам. Пры рост 
за па саў вуг ле ва да ро даў 
па ві нен цал кам 
кам пен са ваць зда бы чу. 
У апош нія пяць га доў 
асноў ныя па каз чы кі 
ге о ла га раз ве дач ных 
ра бот тры ма юц ца 
на ста біль на вы со кім 
уз роў ні. Ле тась 
у кра і не аб ноў ле ны 
шмат га до выя рэ кор ды 
пра ход кі по шу ка ва-раз-
ве дач на га свід ра ван ня, 
аб' ёмы па ля вых 
сей сма раз ве дач ных 
ра бот па ме то ды цы 3D. 
Эфек тыў насць 
ге о ла га раз вед кі так са ма 
імк нец ца да мак сі му му.

ЛІЧБА ДНЯ

КАСМІЧНЫЯ 
КАПКЕЙКІ 
ГЛЕБА РУДЗЬКО

РЫНГ, 
ПОДЫУМ 
І ЗВАННЕ «МІС»

— Ай цец Сер гій, рас ка жы це, ці ду ма лі, 

што ва ша пра ца атры мае та кую вы со кую 

ўзна га ро ду? Якія пер шыя ўра жан ні?

— Вя до ма, та кой уз на га ро ды мы не ча ка-

лі. Яна вель мі ра дуе. Пры ем на, што на та кія 

рэ чы, як пе ра клад Біб ліі на род ную мо ву, 

на ша гра мад ства і ўла ды звяр та юць ува гу 

і цэ няць іх. Ча му гэ та так важ на для мя не 

аса біс та?.. Я вы рас у той час, ка лі за на вед-

ван не хра ма, хры шчэн не, вян чан не зваль ня лі 

з ра бо ты. Еван гел ле бы ло пад за ба ро най. 

Хоць за мя жу вы яз джа лі рэд ка, але ка лі еха-

лі, Свя шчэн нае Пі сан не кан фіс коў ва лі. Гэ та 

кні га дзесь ці бы ла, але ў вель мі аб ме жа ва-

най коль кас ці. Ця пер мы жы вём у кра і не, дзе 

зу сім ін шае стаў лен не да царк вы, да Біб ліі. 

Яна пры зна ец ца са май важ най і га лоў най 

кні гай, пры чым для ўся го ча ла вец тва. Гэ та 

ра дас на і пры ем на.

Са ма ідэя прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн-

не» мне так са ма па да ба ец ца. Ду ма ец ца, яна 

мае глы бо кі сэнс і ні бы са праў ды за кла дае 

пра гра му та ко га ад ра джэн ня. На ват наз ва 

ўказ вае на яго важ насць і знач насць. Без-

умоў на, гэ ты пра цэс для нас, хто мае ду-

хоў ную тра ды цыю, звя за ны і з Біб лі яй. Ка лі 

мы цэ нім но выя пе ра кла ды, мы спадзяемся, 

што яны бу дуць больш чы тац ца, па шы рац ца, 

што мы на блі зім ся да сва іх вы то каў. Бу дзем 

ад чу ваць сваю род нас насць з Кі ры лам Ту раў-

скім, Еф ра сін няй По лац кай, пра па доб на му-

ча ні кам Афа на сі ем, Фран цыс кам Ска ры нам. 

Яны жы лі ў хрыс ці ян скай тра ды цыі і за кла лі 

пад му рак на шай куль ту ры, ду хоў нас ці. Важ-

на, каб мы не толь кі па мя та лі ім ёны, але і на-

блі жа лі ся да іх ду хоў нас ці. Пе ра кла ды гэ та му 

спры я юць, і са ма прэ мія спры яе ду хоў на му 

ад ра джэн ню.

— Ці бы ло скла да на зра біць та кі пе-

ра клад?

— Скла да на. Ад нак усве дам лен не та го, 

што гэта па трэб на, урэш це пры вя ло да вы ні ку. 

У 1989 го дзе да зво лі лі ад крыць ду хоў ную се-

мі на рыю ў Жы ро ві чах, мы ад чу лі 

сва бо ду для рэ лі гій на га жыц ця.

Ду хоў насцьДу хоў насць «СІМ ВАЛ БЕ ЛА РУ СІ»
Перакладчыкі Бібліі на родную мову ўшанаваны высокай узнагародай

Ад мет на, ка лі доб рыя спра вы атрым лі ва-

юць на леж ную ацэн ку не толь кі на аса біс тых 

«пад ня бес ных» ра хун ках тых, хто іх ро біць: і 

дзесь ці там, за аб ло ка мі, ста віц ца «пту шач-

ка». Пры ем на, ка лі та кія вы пад кі ад зна ча юц-

ца і тут, на на шым зям ным уз роў ні. Бо да бро 

па він на на зы вац ца да бром, а ча ла ве чая 

пра ца — атрым лі ваць на леж ную ўзна га ро ду. 

Так, учо ра, ва ўра чыс тай ат мас фе ры, бы лі 

ўга на ра ва ныя лаў рэ а ты Прэ міі Прэ зі дэн та 

«За ду хоў нае ад ра джэн не». Ся род ула даль-

ні каў па чэс най уз на га ро ды — ка лек ты вы 

Біб лій най ка мі сіі Бе ла рус кай пра ва слаў най 

царк вы і Сек цыі па пе ра кла дзе лі тур гіч ных 

тэкс таў і афі цый ных да ку мен таў ка та ліц кай 

царк вы ка мі сіі Бо жа га куль ту і дыс цып лі ны 

та ін стваў пры Кан фе рэн цыі ка та ліц кіх епіс-

ка паў у Бе ла ру сі. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су-

стрэ ла ся з про та і е рэ ем Сер гі ем ГАР ДУ НОМ. 

Ён з'яў ля ец ца стар шы нёй ра бо чай гру пы і 

ад каз ным рэ дак та рам пе ра кла ду, які зроб ле-

ны пра ва слаў най царк вой. Вар та ад зна чыць, 

што ра зам з ім над тэкс там ста ла пра ца ва ла 

яшчэ пяць ча ла век. Гэ та пра фе сар, док тар 

фі ла ла гіч ных на вук Іван Ча ро та, про та і е рэй, 

вы пуск нік фі ла ла гіч на га фа куль тэ та БДУ 

і ду хоў най се мі на рыі Аляк сандр Па чоп ка, 

кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, фальк ла рыст 

Ула дзі мір Ва сі ле віч, вы пуск нік фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та БДУ, кан ды дат ба га слоўя Алесь 

Ка роль, а так са ма Тац ця на Мат рун чык, якая 

з'яў ля ла ся вы ка наў чым сак ра та ром. СТАР. 13
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Учо ра ў Па ла цы Рэс пуб лі кі 
бы ло свя точ на — уша ноў ва лі 
лаў рэ а таў прэ міі «За ду хоў-
нае ад ра джэн не», спе цы яль-
най прэ міі дзея чам куль ту ры і 
мас тац тва і прэ міі «Бе ла рус кі 
спар тыў ны Алімп». Пе рад цы-
ры мо ні яй уру чэн ня да пры-
сут ных звяр нуў ся кі раў нік 
дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што гэ ты ўра чыс ты ве чар 
зай мае асаб лі вае мес ца ся род на-

ва год ніх свят. Та му што яго ге роі 

— на шы су ай чын ні кі. На яго дум-

ку, лаў рэ а ты прэ міі «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» — гэ та лю дзі, якіх 

аб' яд ноў вае вы са ка род нае імк нен-

не зра біць свет больш доб рым і 

пры го жым. Бе ла рус кі лі дар да даў, 

што ка лі ўду мац ца глы бей, то са мо 

па няц це «ду хоў нае ад ра джэн не» 

для бе ла рус ка га на ро да не прос та 

пры го жая ме та фа ра — гэ та гімн 

на род на га лё су.

«Шмат вы пра ба ван няў вы па ла 

на до лю на шай род най зям лі. Але 

яна заўж ды ад ра джа ла ся і па чы-

на ла квіт нець яшчэ больш. Ста год-

дзя мі вы хоў ваў ся і гар та ваў ся наш 

на цы я наль ны ха рак тар. Мы ста лі 

больш муд ры мі, та ле рант ны мі, а 

са мае га лоў нае — больш моц ны мі 

ў сва ёй ве ры ў да бры ню», — ад-

зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён пад крэс ліў: мас тац тва, якое 

на ра дзі ла ся на бе ла рус кай зям-

лі, заў сё ды ме ла ства раль ны ха-

рак тар. Ме на ві та та му ба га тая 

спад чы на на шых прод каў і сён ня 

пра слаў ляе Бе ла русь. Ім ёны мно-

гіх асвет ні каў, дзея чаў куль ту ры, 

па лі ты кі і на ву кі за ня лі па чэс нае 

мес ца на ста рон ках су свет на га 

ле та пі су.

«І мы га на рым ся сва ёй гіс то ры-

яй і зям лёй — Ра дзі май сла ву тых 

лю дзей, на шых з ва мі су ай чын ні-

каў. Ве да ем свае ка ра ні, уша ноў-

ва ем тра ды цыі. Лёг ка пры ма ем 

усё но вае — га лоў нае, каб яно не 

су пя рэ чы ла на шым за ко нам і каш-

тоў нас цям», — ска заў Прэ зі дэнт.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

ва ўмо вах, ка лі свет губ ляе ду хоў-

ныя ары ен ці ры, мы імк нём ся за-

ха ваць унут ра ную чыс ці ню. І гэ та 

ад бы ва ец ца не са мо па са бе, а дзя-

ку ю чы аса біс та му пры кла ду і ак-

тыў най дзей нас ці цу доў ных лю дзей 

з ве ліч ны мі ідэ я мі, вы са ка род ны мі 

па мкнен ня мі — лю дзей шчы рых і 

бес ка рыс лі вых у сва іх спра вах.

Бе ла рус кі лі дар звяр нуў ува гу, 

што іх пра ца не вы мя ра ец ца ліч ба-

мі і эка на міч ны мі па каз чы ка мі. Яна 

не мае ца ны і, без умоў на, за слу-

гоў вае пры знан ня на са мым вы-

со кім дзяр жаў ным уз роў ні, па ва гі 

і ўдзяч нас ці ўся го на ро да.

«Сён ня мы ўша ноў ва ем лю-

дзей з вя лі кім сэр цам, якія ад да-

юць сваю лю боў, ува гу і цеп лы ню 

дзе цям з цяж кім лё сам, — да даў 

Прэ зі дэнт. — Уз на га родж ва ем 

слу жы це ляў Царк вы, якія па да ры лі 

Но ва му За па ве ту но вае гу чан не 

на бе ла рус кай мо ве. Дзя ку ем ка-

лек ты вам, якія за хоў ва юць на шу 

са ма быт ную куль ту ру. Аў та рам і 

вы ка наў цам, якія апя ва юць лю-

бі мы край у сва ёй 

твор час ці».

ЛЮ ДЗЯМ З ВЯ ЛІ КІ МІ СЭР ЦА МІ
Прэ зі дэнт уру чыў прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не» і спец прэ міі 2018 го да
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Прэмію 
«За духоўнае 
адраджэнне» 

атрымлівае 
Юлія БЫКАВА.


