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НАДЗЁННАЕ

16 кастрычніка 2018 г.

ЗБЕРАГЧЫ
КАШТОЎНАСЦІ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Беларускі лідар звярнуў увагу,
што Беларусь за гады сваёй незалежнасці разам з праваслаўнай
царквой прайшла доўгі і цярністы
шлях умацавання духоўных асноў,
здабыцця грамадствам маральных,
жыццёвых арыенціраў.
«Ця пе раш ні на пру жа ны, насы ча ны імк лі вы мі зме на мі час
ставіць новыя задачы і ўвесь час
выпрабоўвае нас на трываласць.
ХХІ стагоддзе — эпоха глабальных
трансфармацый. Гэты час прагрэсіўных тэхналогій з іх бязмежнымі магчымасцямі, — канстатаваў
кіраўнік дзяржавы. — Але гэтая
бязмежнасць, на жаль, становіцца
крыніцай шматлікіх пагроз і ў палітычнай, і ў духоўнай сферах».
На яго думку, сёння ў імя ўяўнай дэмакратыі вольна ці мімаволі
такія дзяржаўныя каштоўнасці як
абарона правоў і свабод грамадзян падмяняюцца ўсёдазволенасцю і адмаўленнем нашых маральных асноў. Як вынік — адчужэнне,
абыякавасць і нецярпімасць, якія
спараджаюць непрыманне людзей
іншых нацыянальнасцяў і веравызнанняў.
«Спрэчкі і рознагалоссі выліваюцца ва ўзаемны недавер, інфар ма цый нае су праць ста ян не,
гандлёвыя войны, ды і ўзброеныя
су тыкненні, — сказаў Аляксандр
Лукашэнка. — Мноства канфліктаў — гарачых, тых, якія тлеюць,
за ма рожа ных — бес пе ра пын на
адбіраюць чалавечыя жыцці, сеюць боль і паку ты, спараджаюць
агрэсію ў розных рэгіёнах, у тым
ліку ў непасрэднай блізкасці ад
Беларусі».
Прэзідэнт дадаў, што на пытанне, як вярнуць мір людзям, якія не
па сваёй волі апынуліся ў эпіцэнтры гэтых падзей, адказу нярэдка не бывае. Пры гэтым пытанне
актуальнае для ўсіх і не раз станавілася прадметам дыскусій на
розных, у тым ліку самых аў тарытэтных, міжнародных пляцоўках і
форумах.

Памятаем пра мінулае
Таксама беларускі лідар падкрэсліў: Беларусь яшчэ памятае
тра гіч ныя ўро кі сва ёй гіс то рыі.
«Та му мы цэ нім мір, бяс пе ку,
дружбу і паразуменне. Выступаем за адкрыты дыялог, супрацоўніцтва і ўзаемадзеянне дзяржаў і

народаў», — адзначыў Аляксандр
Лукашэнка.
Па словах кіраўніка дзяржавы,
беларускія ініцыятывы, накіраваныя на абарону і захаванне традыцыйных каштоўнасцяў, вядомыя.
Частка з іх легла ў аснову рашэнняў ААН, міжнародных і рэгіянальных арганізацый.
Ён канстатаваў, што Мінскі працэс і Мінскія дамоўленасці сталі
візітнай карткай Беларусі як пляцоўкі для перагавораў па сітуацыі
ва Украіне. «Мы найбліжэйшыя
суседзі, брацкія, славянскія народы. І далей будзем рабіць усё магчымае для таго, каб на ўкраінскую
зямлю хутчэй вярнуліся мір і згода.
Раскол — гэта не пра нас, гэта не
для нас. І мы зробім усё, я ўпэўнены ў гэтым. Час — самы лепшы
лекар і суддзя, мы абавязкова будзем разам, таму што раскалоць
нас немагчыма», — падкрэсліў
Прэзідэнт.
На думку беларускага лідара,
попыт на абнаўленне сістэмы мер
па ўмацаванні даверу, бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе з кожным
днём толькі расце. І цяпер прыйшоў час звярнуцца да найлепшага
вопыту сусветнай гісторыі — Хельсінкскага працэсу мінулага стагоддзя, які быў агучаны на мінскай
се сіі Пар ла менц кай асамб леі
АБСЕ.
«Пазіцыя Беларусі ў пытаннях
пераадолення рознагалоссяў у еўрапейскай і еўразійскай прасторах
застанецца нязменнай. І тут, па
маім глыбокім перакананні, голас
царквы — адзін з найбольш магутных і ўплывовых — павінен гучаць
ва ўнісон з дзяржавай», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аснова — гэта згода
Прэзідэнт адзначыў, што на шляху супраціву разбуральным тэндэнцыям сучаснасці ў дзяржавы і праваслаўнай царквы шмат агульных
поглядаў, найважнейшыя з іх —
умацаванне хрысціянскіх жыццёвых арыенціраў, міжнацыянальнага міру, міжканфесійнага дыялогу і
добрасуседства ўсіх рэлігій.
«Абарона інстытута сям'і, шанаванне бацькоў, любоў да людзей,
выхаванне патрыятызму, павага
да гісторыі, мовы і культуры, сумленная праца — гэта базавыя каштоўнасці, уласцівыя праваслаўю,
каталіцтву, іўдаізму, ісламу. Таму
згода паміж прадстаўнікамі традыцыйных рэлігій з'яўляецца не-

парушнай асновай жыцця ў нашай
краіне», — заявіў ён.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў: аб'ядноўваючыся ў духоўных і маральных арыенцірах, дзяржава і канфесіі
паказваюць узор высокаарганізаванага грамадства. «Наша адзінства —
найлепшая абарона ад знешніх і ўнутраных пагроз», — сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Таксама Прэзідэнт заявіў, што
ад Украіны ідуць кругі ў розныя бакі, гэта немагчыма не ўбачыць, тым
больш тут, у Беларусі. Ён адзначыў,
што ведае, як служыцелям царквы
няпроста, паколькі яны — уладары
сэрцаў людзей. Кіраўнік дзяржавы
дадаў, што прычыны, з якімі ім пазней даводзіцца разбірацца, ляжаць
у саміх людзях.
«Як бы ні складвалася сітуацыя,
мы будзем рабіць усё, каб у мірнай
Беларусі ніколі не было антаганістычных сутыкненняў не толькі рэлігій, але, барані Божа, паміж намі, праваслаўнымі. Будзем рабіць
усё для таго, каб дзяржава і народ
умацоўваліся ў праваслаўнай веры.
Мы зробім усё, каб захаваць наша
адзінства», — запэўніў прысутных
кіраўнік дзяржавы.

З найлепшымі
пажаданнямі
У падарунак ад членаў Свяшчэннага Сінода Рускай праваслаўнай
царквы і Сінода Беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Лукашэнка атрымаў унікальны асобнік
перакладзенага са старажытнагрэчаскай на сучасную беларускую мову Святога Пісання Новага
Запавету.
Беларускія навукоўцы працавалі над перакладам пісання 25 гадоў — гэты факт на сустрэчы агучыў Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі
Павел, Патрыяршы Экзарх усяе
Беларусі.
Дарэчы, на асабістай сустрэчы
кіраўніка дзяржавы з Патрыярхам
Мас коўскім і ўсяе Ру сі Кі ры лам
таксама не абышлося без падарун каў: бе ла рус кі лі дар атрымаў вобраз Уладзімірскай іконы
Божай Маці і памятны медаль у
гонар 100-годдзя аднаўлення патрыяршаства, а патрыярх — ікону
з выявай беларускіх святых — Ефрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага і Валянціны Мінскай — на
фо не Свята-Ду ха ва ка фед ральнага сабора.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

З ДУМКАЙ
ПРА ВЕРУ

У Беларусі будуць падтрымліваць адзінства,
каб захаваць мір на зямлі
Пра гэта заявіў Аляксандр
Лукашэнка за сустрэчы
з Патрыярхам Маскоўскім
і ўсяе Русі Кірылам.
Прэзідэнт цёпла прывітаў патрыярха і ўспомніў яго перыяд
служэння царкве, які папярэднічаў патрыяршаму сану. «У мяне
ў памяці засталося ваша перамяшчэнне са Смаленска ў Калінінград і абавязкова праз нашу
Беларусь. І напэўна, з тых часоў
вы ўлюбіліся ў гэтую зямлю, не
чужую для вас зямлю», — сказаў
Прэзідэнт.
Кі раў нік дзяр жа вы за явіў,
што хоча, каб патрыярх Кірыл
разумеў яго пазіцыю, хоць беларускі лідар імкнецца не рабіць
ніякіх заяў у гэтай сувязі.
«На жаль, наша царква вельмі часта ў гісторыі станавілася
за лож ні цай між дзяр жаў ных
адносін. Часам нашых няправільных учынкаў, — канстатаваў Прэзідэнт. — Вы павінны
ведаць нашу непахісную дзяржаўную пазіцыю: раскол — гэта
заўсёды дрэнна. І гэта дрэнныя
наступствы, гэта небяспечней
за ўсё. Мы вельмі балюча ставімся да таго, што адбываецца
сёння ў праваслаўі. Вы гэта адчуваеце не менш за мяне, а можа быць нават больш, сэрцам
сваім, успрымаеце душэўна —
свет змяніўся. Мала таго, што
ён паскорыўся, ён змяніўся не
да лепшага».
Паводле яго слоў, заложнікамі бягучага становішча стала ўсё насельніцтва планеты.
Перш за ўсё, прыйшоў дрэнны
настрой, а настрой, звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка, заўсёды быў адказнасцю царквы.
«Таму гэта б'е перш за ўсё па
царкве, па служыцелях», — дадаў Прэзідэнт.
Беларускі лідар пажадаў Патры яр ху муд рас ці і цяр пен ня,
а таксама запэўніў у тым, што
пры ха джа не будуць ста рац ца
пад трым лі ваць яд нан не ўсіх
працэсаў, каб захаваць мір на
зямлі. «Ужо занадта блізка мы
падышлі да гэтай небяспечнай
ры сы», — ска заў Аляксандр
Лукашэнка.
Кіраўнік дзяржавы таксама
адзначыў, што прыезд патры-

ярха Кірыла ў Беларусь вельмі
ак туальны. «Ну, напэўна, так
Госпадам прадвызначана, у нейкія моманты — ну не тое, што
небяспечныя, — сур'ёзныя, моманты — мы апынаемся ў Мінску — і палітыкі, і духавенства.
Я гэта вельмі цаню, і гэта нас да
многага абавязвае. І, Уладыка,
мы справімся з гэтым», — запэўніў Прэзідэнт.
У сваю чаргу Патрыярх Кірыл
адзначыў, што кожны раз, калі ён
наведвае Беларусь, у яго добры
настрой. Ён таксама пацвердзіў,
што з Беларуссю ў яго звязана
вялікая частка жыцця, нягледзячы на тое, што тут не жыў, а толькі перамяшчаўся транзітам. Патрыярх расказаў Прэзідэнту, што
можа параўнаць Беларусь сёння
і Беларусь 90-х гадоў мінулага
стагоддзя.
Перамены велізарныя — так
лаканічна патрыярх Кірыл апісаў
тое, што адбываецца ў нашай
краіне. На яго думку, гледзячы
на чыстыя і прасторныя вуліцы
Мінска, разумееш, што Прэзідэнт і ўлада звяртаюць увагу на
якасць жыцця людзей.
Ён таксама дадаў, што сёння
вельмі шмат праблем, якія выцякаюць з тэхналагічнага развіцця.
«Хочам мы ці не хочам, чалавечая цывілізацыя развіваецца так,
што з-за грэшнага імкнення павялічваць спажыванне кожным
чалавекам — а гэта імкненне
грэшнае — вельмі моцна развіваецца прамысловасць, адсюль
забруджванне асяроддзя. І многае такое, што наносіць шкоду
чалавеку. Вось таму, вядома,
клопат улады аб навакольным
асяроддзі, культурным асяроддзі,
аб духоўным асяроддзі сведчыць
аб тым, што самыя галоўныя
стратэгічныя мэты і задачы, ад
якіх рэальна залежыць будучыня
чалавецтва, знаходзяцца ва ўвазе ўлады», — адзначыў ён.
Таксама патрыярх падзякаваў
кіраўніку дзяржавы за стаўленне
да Бе ла рус кай пра ва слаў най
царквы. Ён дадаў, што якасць
жыцця чалавека і вызначае поспех дзейнасці палітыка. І гэта не
толькі ўзровень зарплаты, але і
ўсё тое, што акружае людзей.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Партнёры Меркель на выбарах у Баварыі
паказалі найгоршы вынік з 1950 года
Партнёр Хрысціянска-дэмакратычнага саюза (ХДС)
канцлера Ангелы Меркель па кіруючай у ФРГ кааліцыі —
Хрысціянска-сацыяльны саюз Хорста Зеехофера — перамагае на выбарах у ландтаг (зямельны парламент)
Баварыі, якія прайшлі напярэдадні, набіраючы 37,2 %
галасоў. Такія папярэднія афіцыйныя вынікі прадставіла мясцовая выбарчая камісія. Аднак назіральнікі і СМІ
называюць вынікі галасавання «правальнай перамогай», бо ХСС панёс сакрушальныя страты ва ўзроўні
падтрымкі выбаршчыкаў, паказаўшы найгоршы вынік
з 1950 года.
Праз два тыдні выбарныя выпрабаванні маюцца быць
і самім хрысціянскім дэмакратам. Не выключана, што ў
снежні Меркель з-за несуцяшальных вынікаў вымушана
будзе сысці ў адстаўку, адзначае DW.

Трамп назваў Еўрасаюз
найбольш варожым саюзнікам ЗША
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп лічыць, што ні адзін з
саюзнікаў Вашынгтона не паводзіць сябе так варожа ў
адносінах да Злучаных Штатаў, як Еўрапейскі саюз. Пра
гэта амерыканскі лідар заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу СBS,
якое было цалкам паказана ў эфіры ў нядзелю.

«Хто такі саюзнік? У нас выдатныя адносіны з вельмі
многімі. Але ніхто не паводзіць сябе ў адносінах да нас
настолькі дрэнна, наколькі гэта робіць Еўрапейскі саюз.
ЕС быў створаны для таго, каб скарыстацца намі ў сферы
гандлю, менавіта гэта яны і зрабілі», — сказаў ён.
Вядучая на гэта заўважыла, што падобныя заявы Трампа ў сваю чаргу гучаць варожа. «Ведаеце, што варожа?
Тое, як яны паводзяць сябе ў адносінах да нас. Гэта не мы
варожыя, а яны», — адказаў амерыканскі лідар. «Менавіта мы былі ў становішчы дурной краіны на працягу многіх
гадоў», — дадаў Трамп.

Больш за 110 тысяч чалавек
пацярпелі з-за няякаснай вады ў Іраку
Колькасць людзей, якія атруціліся няякаснай пітной
вадой у іракскай правінцыі Басра перавысіла 111 тысяч
чалавек. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на
мясцовы партал навін Аl Bаghdаdіа.
Сярод тых, хто атруціўся, — пасол Еўрасаюза ў Іраку
Рамон Блекуа. Яшчэ ў пачатку жніўня паўднёвая правінцыя краіны, дзе размешчаны самы густанаселены горад
Ірака пасля Багдада, — Басра, сутыкнулася з вострай
праблемай недахопу вады і перабояў з пастаўкамі электраэнергіі насельніцтву. Незадаволеныя сітуацыяй жыхары
арганізавалі акцыі пратэсту, якія выліліся ў пачатку верасня ў беспарадкі і акты вандалізму, загінула не менш
за дзесяць чалавек.

У Нью-Ёрку на аўкцыёне прадалі
дзве бутэлькі віна за мільён долараў
На аўкцыёне Sоthеbу's
у Нью-Ёр ку бу тэль ка
Rоmаneе Соntі 1945 года прададзена за суму ў
558 тысяч долараў, яшчэ
адна пайшла за 496 тысяч.
Яны пабілі рэкорд па цане
за адну бутэльку віна любога памеру, паведамляецца ў акаўнце ў Twіttеr аўкцыённага дома Sоthеbу's.
Віно было выраблена ў Бургундыі з вінаграду ўраджаю
1945 года. Усяго было выраблена не больш за 600 бутэлек
віна. Дакладная колькасць бутэлек, якія дайшлі да нашых
дзён, невядомая.
Пазней на аўкцыёне ў Нью-Ёрку бутэльку віскі шатландскага брэнда Thе Mасаllаn ураджаю 1926 года прадалі за 843,2 тысячы долараў. Адзначаецца, што гэтая
цана стала самай высокай у гісторыі Sоthеbу's у катэгорыі
спіртных напояў, а таксама Паўночнай Амерыкі.
У маі на аўкцыёне ў Ганконгу бутэльку віскі Thе Mасаllаn
ураджаю 1926 года прадалі за 1,1 мільёна долараў. Усяго было выпушчана 12 такіх бутэлек. Віскі ў іх разлілі ў
1986 годзе пасля 60 гадоў вытрымкі ў дубовай бочцы.

