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Пачатак на 1-й стар.)

ВЯСНА ЭКЗАРХА

«Працаваць побач
з Экзархам —
тое, што i жыць
поўным жыццём»
Прэс-сакратар Патрыяршага
Экзарха Андрэй ПЕТРАШКЕВIЧ
працуе побач з уладыкам Фiларэтам больш за 20 гадоў. Гэта яму
належаць iдэi дзвюх кнiг, прысвечаных юбiлею мiтрапалiта. Пра
адну з iх — «Думкi сэрца», якая
выходзiць у Выдавецтве Свята-Елiзавецiнскага манас тыра, Андрэй
Аляксандравiч кажа з асаблiвым
хваляваннем:
— Гэта лiтаратурны альбом.
Маладыя людзi, якiя дапамагалi
альбом складаць, — супрацоўнiкi
рэдакцыi Мiнскiх епархiяльных ведамасцяў i выдавецтва Свята-Елiзавецiнскага манастыра, усё зразумелi адразу, толькi сумнявалiся,
цi можна так вольна i смела? А я
iм казаў: трэба. Прычым важна ўсё
зрабiць менавiта з драйвам. Рэч у
тым, што мы падзялiлi тэксты ўладыкi, i кожны выбраў тое, на што
адгукалася яго сэрца. Потым мы
сабралi самыя цёплыя, на наш
погляд, фатаграфii Экзарха, i да
кожнай падбiралi цытату па асацыяцыi. I калi той, хто возьме альбом
у рукi, не проста ўбачыць Экзарха ў розных абставiнах, звыклых i
нязвыклых, не толькi ўбачыць пастара, манаха, малiтоўнiка, старца,
але i пачуе ягоныя словы, зусiм не
выпадковыя, пачуе сэрцам, — значыць, мы дасягнулi мэты.
Жур на лiст ка га зе ты «Звязда» стала першым чытачом гэтага незвычайнага альбома. Кнiга
сапраўды атрымалася цёплай i
хвалюючай. Яе хочацца гартаць,
з новых бакоў адкрываць для сябе чалавека, якi кiруе Беларускай
Праваслаўнай Царквой. Вось ён на
могiлках суцяшае нейкую жанчыну, i нейкiм дзiўным жэстам трымае
яе за галаву. Такi рух можа быць
прадыктаваны толькi сэрцам, калi
слоў — недастаткова... Вось молiцца ў адзiноцтве, разбiрае паперы
на працоўным стале, бласлаўляе
зняволеных, размаўляе з дзецьмi... Якiм жа прасветленым i нават
дзiцячым становiцца яго твар пры
гэтым!..
Побач з такiмi здымкамi асаблiвым чынам успрымаюцца ягоныя
словы. Быццам ён кажа толькi табе,
у даверлiвых i адасобленых абставiнах:
«Пераадолець грэх — значыць
разарваць замкнёнае кола сваёй
самасцi, быць гатовым для самаадданых зносiнаў з iншымi, бо тое
багацце быцця, якое падараваў

Бог, можа быць зведана i перажыта толькi разам»...
— Працаваць побач з Экзархам
— як? — пытаюся ў Петрашкевiча.
— Цяжка цi лёгка?
Падумаўшы, ён адказвае:
— Гэта як жыць поўным жыццём, тут ёсць усё: радасць i смутак,
перагрузкi i натхненне, iспыты i суцяшэннi. Працаваць побач з уладыкам — тое, што i жыць.

З бiяграфii
Мiтрапалiт Фiларэт (у мiры Кiрыл Варфаламеевiч Вахрамееў)
нарадзiўся 21 сакавiка 1935 года

ў Маскве, у сям'i музычных педагогаў. Дзед уладыкi — вядомы
яраслаўскi купец, а з 1913 года
радавы дваранiн. Бацька, Варфаламей Аляксандравiч, выкладчык
Гнесiнскага музычнага вучылiшча
пры Маскоўскай кансерваторыi, аўтар падручнiкаў па тэорыi музыкi i
царкоўных спевах.
Пасля заканчэння школы Кiрыл
Вахрамееў паступiў у Маскоўскую
Духоўную семiнарыю. У адным з
iнтэрв'ю «Звяздзе» мiтрапалiт узгадваў, што выбар за яго зрабiла
хросная мацi. Разам з сябрам ён
збiраўся паступаць у iнстытут за-

Архiпастыр i Беларусь
Праца Мiтрапалiта Мiнскага i Слуцкага Фiларэта
на Беларускай кафедры,
на якую ён быў прызначаны ў 1978 годзе
Яшчэ ў савецкi час ён дабiўся ўтварэння БЕЛАРУСКАГА Экзархата з другой кананiчнай назвай «Беларуская Праваслаўная Царква» i
надання яму адпаведнага статусу САМАСТОЙНАСЦI. Сёння мы маем
Святы Сiнод БЕЛАРУСКАЙ Праваслаўнай Царквы.
У Беларусi адноўленыя 10 гiстарычных епархiй.
Па яго iнiцыятыве ў 1984 годзе Свяшчэнным Сiнодам Рускай Праваслаўнай Царквы было прынятае рашэнне аб усталяваннi Сабора
БЕЛАРУСКIХ святых i ўсталявана агульнацаркоўнае iх шанаванне.
Яму ўдалося пабудаваць новы будынак Епархiяльнага ўпраўлення. (Стары знаходзiўся ў невялікім доме на вул. Чарвякова.) Дамавая
царква Мiнскага епархiяльнага ўпраўлення па блаславеннi мiтрапалiта
Фiларэта была асвечаная ў iмя Сабора БЕЛАРУСКIХ святых.
Па iнiцыятыве мiтрапалiта ў 1989 годзе была створана Бiблейская
камiсiя, якая пачала пераклад кнiг Свяшчэннага Пiсання на сучасную
беларускую мову. Некалькi кнiг ужо выдадзена. З выдадзеных на беларускай мове буйных альбомаў: «Начаткi праваслаўя», «Падзвiжнiкi i
iх святынi», «Святое Пiсанне для дзяцей», «Жыватворны сiмвал Бацькаўшчыны» з артыкуламi на беларускай i рускай мовах. Шмат гадоў
выдаецца царкоўны каляндар на беларускай мове.
З першых кнiг, якiя выпусцiў Экзархат, былi: «Праваслаўныя святы», «Праваслаўнае дойлiдства Беларусi», у апошняй прадстаўленыя
ўсе выдатныя помнiкi-храмы Беларусi. Пазней у гэтай серыi выйшлi
кнiгi: «Прападобная Ефрасiння Полацкая», «Крыж — краса Царквы» пра iнiцыяванае мiтрапалiтам аднаўленне найвялiкшай святынi
Праваслаўнай Беларусi — Крыжа прападобнай Ефрасiннi Полацкай.
Апошняй выйшла кнiга «Праваслаўныя манастыры Беларусi», у якой
сабраныя сведчаннi пра ўсе манастыры, якiя iснавалi ў Беларусi раней, i якiя iснуюць сёння.
Мiтрапалiт стаў iнiцыятарам збору сведчанняў пра свяшчэннаслужыцеляў i мiранаў, якiя перажылi рэпрэсii ў гады багаборнiцкай улады.
I сёння мы маем агульнацаркоўнае памiнанне Святых Новапакутнiкаў
БЕЛАРУСКIХ.
Па яго iнiцыятыве працягваецца праца па прылiчэннi да лiку святых
падзвiжнiкаў у Беларусi. З апошнiх — прападобны Iаан Кармянскi,
блажэнная Валянцiна Мiнская.
Можна шмат казаць пра яго ўклад ў аднаўленне манаскага жыцця
ў Беларусi, аб адраджэннi духоўнай адукацыi. Тут i Акадэмiя, i Семiнарыя, i Духоўныя вучылiшчы, i школы, i г.д. У Беларусi шмат гадоў
працуе Тэалагiчны iнстытут. Нi ў Расii, нi ў iншых краiнах СНД такiх
навучальных устаноў няма. Ён стаў пачынальнiкам царкоўна-гiстарычных даследаванняў у Беларусi. Сёння ўсе матэрыялы па Беларусi
для шматтомнага выдання Праваслаўнай Энцыклапедыi паступаюць
толькi ад беларускiх гiсторыкаў...
Працытавана з форуму «Мураўёўкi»
i праваслаўная сучасная архiтэктура» на сайце www.sobor.by.

межных моў, але сур'ёзна захва- старшынёй Сiнадальнай Багаслоў- памнажае, умацоўвае i ад гэтай жа
рэў. Тады хросная мацi прыйшла, скай Камiсii.
закваскi сiлкуюцца ўсе, хто побач
паклала перад юнаком Псалтыр i
З 18 лютага 1992 года ўладыка з iм, i на гэтым хлебе ўскормленыя
сказала цвёрда: «Усё, нiякiх iнсты- Фiларэт носiць тытул «Мiтрапалiт ўжо амаль два пакаленнi правату таў. Вучыся чытаць па-славян- Мiнскi i Слуцкi, Патрыяршы Экзарх слаўнага народу ў Беларусi. Нiхто
ску. Рыхтуйся паступаць у семiна- усяе Беларусi, Свята-Успенскага не стане спрачацца, што па аўтарыю».
Жыровiцкага манастыра свяшчэн- рытэце, значнасцi сваёй дзейнасцi
ўладыка Фiларэт — асоба выбiтная.
Пасля Семiнарыi была Духоў- наархiмандрыт».
Бо «па iхнiх пладах пазнаная Акадэмiя, на другiм курсе якой ён прыняў пострыг з Часам здавалася, што ўсё, застаецца еце iх» (Мат. VII, 16.). Плаiмем у гонар святога Фiларэта толькi апошняя мера — пазбаўленне сану, ды Праваслаўнай Царквы
сёння вiдавочныя — гэта
Мiласцiвага. Праз тры тыднi,
26 красавiка 1959 года, Свя- i раптам уладыка выказваецца насуперак паў та ры ты ся чы пры ходаў, дзясяткi манастыроў,
цейшы Патрыярх Аляксiй ру- агульнаму меркаванню, падобна
цалкам адроджаная епаркапалажыў манаха Фiларэта мiласцiваму бацьку, i гэта дзейнiхiяльная струк тура — 11
ў iерадыякана. Пасля закан- чае на ўсiх як халодны душ.
епархiй. Калi мiтрапалiт
чэння Акадэмii iерадыякан,
прыйшоў, была адна...
потым iераманах Фiларэт,
Мастацтва кiраўнiцтва ўладыкi
кандыдат багаслоўя, застаўся там
Наперадзе — амаль два дзесявыкладаць. На пачатку 60-х ён стаў цiгоддзi карпатлiвай i вялiкай рабо- Фiларэта непаў торнае, заўважае
адным з самых маладых педагогаў ты па адраджэннi i станаўленнi пра- дырэктар выдавецтва, ён падобны
на садоўнiка, якi не перашкаджае
Духоўных школ.
васлаўя на беларускiх землях...
i не навязвае дрэву, як яму расцi i
У кастрычнiку 1965 года адбы«Яго мастацтва
пладаносiць. «Ён зграбна i пяшчотлася епiскапская хiратонiя (прысвяна падпраўляе, падразае тыя непачэнне) iераманаха Фiларэта (Вахкiраўнiцтва
рамеева). Вясной наступнага года падобнае на клопат трэбныя моманты, якiя ўзнiкаюць
у дзейнасцi нашай арганiзацыi i
31-гадовы епiскап атрымаў пасасадоўнiка»
нашых творчых працэсаў. Усё гэта
ду рэктара Маскоўскай Духоўнай
Аповед пра род Вахрамеевых атрымоўваецца натуральна i гарАкадэмii. У 1968 годзе Патрыярх i
Сiнод прызначылi епiскапа Фiларэ- змяшчае другое падарункавае вы- манiчна».
Спецыяльна да юбiлею Выдата другiм намеснiкам старшынi Ад- данне «Жыццё на шляху праўды
дзела знешнiх царкоўных зносiнаў. (Мiтрапалiт Фiларэт з роду Вах- вецтвам Беларускага Экзархата
Праз тры гады ён узведзены ў сан рамеевых)», якое днямi выйшла ў была падрыхтаваная яшчэ адна
Выдавецтве Беларускага Экзарха- кнiга — «Дарогамi праваслаўнай
архiепiскапа.
У красавiку 1973 года Праасвя- та. Кнiга складаецца з трох няроў- Беларусi», якая адлюстроўвае якшчэнны Фiларэт прызначаны Па- ных частак. Першая, самая вялiкая, раз плады 30-гадовага служэння
тры яр шым Эк зар хам Ся рэд няй — гiсторыя сям'i, якую апiсаў баць- мiтрапалiта Фiларэта на нашай
Еўропы, узначальвае Берлiнскую ка ўладыкi, другая — успамiны пра зям лi. Гэ та аў тар скi по гляд на
i Сярэднееўрапейскую кафедру. дзяцiнства, сям'ю i жыццёвы шлях Царкву i яе святынi. Група журнаПраз два гады Патрыярх Пiмен на- самога мiтрапалiта. Трэцяя — яго лiстаў i фатографаў аб'ехала Белавыказваннi з нагоды ўсiх значных русь, пабывала ў многiх мясцiнах i,
даў яму сан мiтрапалiта.
10 кастрычнiка 1978 года ўлады- падзей у Царкве, удзельнiкам якiх выкарыстоўваючы iнфармацыю аб
гiстарычных падзеях, якiя з гэтымi
ка Фiларэт прызначаны Мiтрапалi- ён быў.
— Можна лiчыць сапраўдным святынямi звязаныя, склала свой
там Мiнскiм i Беларускiм, Патрыяршым Экзархам Заходняй Еўропы. цудам тое, што рукапiс Варфала- аповед аб сённяшняй праваслаўЗ 1981 па 1988 год ён з'яўляўся мея Аляксандравiча «Гiсторыя роду най Беларусi.
— Кнiг, дзе было б так шмат i
адным з кiраўнiкоў Камiсii па пад- Вахрамеевых i Сямейная хронiка»
рыхтоўцы i правядзеннi ўрачыс- ўпершыню ўбачыла свет у складзе так цёпла, з жывым удзелам натасцяў, прысвечаных 1000-годдзю кнiгi «Жыццё на шляху праўды» пiсана пра нашы святыя мясцiны,
Хрышчэння Русi. У гэты час мiтра- менавiта 18 сакавiка — у Дзень мы яшчэ не выпускалi, — каменпалiт Фiларэт займае пасаду стар- нараджэння Варфаламея Аляк- туе Уладзiмiр Грозаў. — У гэтым
шынi Аддзела знешнiх царкоўных сандравiча! — падзялiўся радасцю яе каштоўнасць. Думаю, выданне
зносiнаў Маскоўскага Патрыярха- складальнiк кнiгi Андрэй Петрашке- будзе карысным для кожнай сям'i
ту, ён пастаянны член Свяшчэн- вiч. — Бо пра гэта нiхто знарок не i для кожнага настаўнiка, бо без
аповеду пра Бацькаўшчыну, пра
нага Сiнода Рускай Праваслаўнай думаў.
— Кнiга раскрывае каранi не- яе духоўныя цэнтры i сiмвалы неЦарквы.
16 кастрычнiка 1989 года ў су- ар ды нар най асо бы на ша га Эк- магчыма зарыентаваць чалавека
вязi з утварэннем Беларускага зарха, — расказвае выканаўчы ў бурлiвым моры жыцця.
Экзархата Маскоўскага Патрыяр- дырэктар выдавецтва Уладзiмiр
«Яго мудрасць
хату Мiтрапалiт Мiнскi i Гродзенскi ГРОЗАЎ. — Мiтрапалiт Фiларэт
у дабрынi
Фiларэт прызначаны Патрыяршым паходзiць з вядомага роду, у якiм
людзi служылi Айчыне ў самых розЭкзархам усяе Беларусi.
i чалавечнасцi»
У сакавiку 1990 года адбыло- ных галiнах: яны былi дзяржаўны— Значэнне асобы мiтрапалiта
ся абранне мiтрапалiта народным мi i грамадскiмi дзеячамi, дзеячамi Фiларэта для беларускага ду хадэпу татам Рэспублiкi Беларусь. мастацтва. Але ўсiх iх аб'ядноўвала венства немагчыма пераацанiць,
У 1991 годзе, са студзеня па сне- адно — гэта былi людзi высокай — расказвае настаяцель Сабожань, уладыка — народны дэпутат духоўнасцi, культуры i шчырыя па- ра ў гонар iконы «Усiх тужлiтрыёты сваёй зямлi. Вось гэтая за- вых Радасць» протаiерэй Iгар
СССР.
У снежнi 1993 года прызначаны кваска i перайшла да ўладыкi, яе ён КАРАСЦЯЛЁЎ. — Дзякуючы яго
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эта не перабольшанне! Я i напраўду кожны дзень — з ранiцы да
позняга вечара — думаю пра F.B., ягоную творчую спадчыну, ягонае самаахвярнае жыццё ва ўсiх яго праявах. Я ўжо i каб хацеў жыць
iнакш, — не магу. За гады маёй зацiкаўленасцi постаццю F.B., у мяне
намножылася гэтулькi рознага матэрыялу, якога мне хопiць на ўсё маё
астатняе жыццё. Гэта зусiм не якiясь новыя архiўныя знаходкi. Гэта
пераважна розныя жыццёвыя iмпульсы з ужо нiбыта вядомага, але ў
маёй акцэнтацыi, у маiм адчуваннi F.B., у маiм яго разуменнi. Некаторыя
з гэтых сваiх акцэнтаў-разваг я i прапаную чытачам «Звязды» з нагоды
170-й гадавiны нашага Прарока i Празорцы Францiшка Багушэвiча.
Фр. Багушэвiча, адчуў у iм беларускага Празорцу i ў нечым яму,
маладому, калi не ва ўсiм, то шмат
у чым сугучным.
Хто можа сёння з маладых сказаць пра F.B гэтак ёмка, як сказаў
Максiм. «Верш яго просты i суровы». Шмат якiя Максiмавы вершы
з ягоным маладым iмпэтам, у яго
манеры i стылiстыцы. Напiсаны ва
ўнiсон Багушэвiчавых думак i разваг пра Беларусь i беларускi народ.
Ну хоць бы гэты: Народ! Беларускi
народ!
Народ, Беларускi народ!
Ты — цёмны, сляпы, быццам крот.
Табою ўсягды пагарджалi,
Верш яго просты i суровы.
Максiм Багдановiч Цябе не пушчалi з ярма
I душу тваю абакралi, —
Максiм Багдановiч пра У ёй нават мовы няма.
дзiўшысь ад грознай бяды,
Францiшка Багушэвiча Збу
Ўвесь поўны смяротнай жуды,
«Мы ўсе выйшлi з Багушэвiча», Ты крыкнуць не вольны «Ратуйце!»
— сказаў неяк лiтаратурны аналiтык I мусiш ты «Дзякуй» крычаць.
Адам Мальдзiс. I сказаў небеспадстаў- Пачуйце жа гэта, пачуйце,
на. Увесь прыток у нашу лiтаратуру на Хто ўмее з вас сэрцам чуваць!
пачатку ХХ стагоддзя сведчыць пра
1913
тое. Пад гэтымi словамi Адама Мальдзiса маглi паставiць свае подпiсы i
З Багушэвiчам
Янка Купала, i Якуб Колас, i шмат хто
у вайну
iншы. I нават Максiм Багдановiч, таУ 2008 годзе ў Беларусi ладзiлася
кi, здавалася б, эстэт, выкшталцоны
паэт-эстэт. У адной сваёй згадцы пра Усебеларуская дыктоўка па тэкстах
F.B., ён кажа: «Багушэвiч амаль што Францiшка Багушэвiча, прынамсi папершы прапаведнiк усебаковага на- водле Прадмовы да «Дудкi беларусцыянальнага адраджэння беларусаў, кай». Адна з iх была зладжана ў Таякi даказаў, што яны ўяўляюць асобны варыстве беларускай мовы. Дык вось,
пасля згаданай дыктоўкi да мяне пасамастойны народ...»
I гэта не данiна модзе. Гэта глыбо- дышоў якiсь адухоўлены навукай чалакае Максiмава перакананне. Ён у сваiх век i даверлiва пранiкнёна сказаў:
— Магутная гэта Багушэвiчава
лiтаратурна-крытычных нататках не
раз згадвае F.B. Падамо гэтыя згадкi Прадмова. Проста як якiсь Манiфест
цi Дэкларацыя. Эмацыйная. I перакаў храналагiчным парадку.
...1910—1911. У аглядным артыкуле наўчая. I з усiх бакоў абгрунтаваная.
«Неслухоўскi» Францiшка Багушэвiча Супраць яе нi адзiн наш незадачлiвец
згадвае яшчэ як Мацея Бурачка. У тым не папрэ!..
Трошкi перавёўшы дых, ён працягжа 1911 годзе, таксама ў аглядным
артыкуле, прысвечаным наследнiкам ваў:
— А ведаеце, я сабе Багушэвiча
F.B., Максiм Багдановiч называе аўтара «Дудкi беларускай» ужо сваiм iмем адкрыў. У вайну, дзесь у сорак дру— Багушэвiч, хоць праз колькi гадкоў гiм цi сорак трэцiм годзе... Жылi мы
ён не расстаецца i з Мацеем Бурачком. ў Ямантах. Гэта на Лiдчыне. Мой дзяКажучы пра Янку Купалу, Максiм Баг- дуля Пётра Зайка быў настаўнiкам. У
дановiч напiсаў: «Пачаў ён з шурпатых яго была досыць ладная бiблiятэка. Я з
вершаў, амаль не зусiм злiваўшыхся з 1934 года. То неяк ўзбiўся на Багушэвiтагачасным слоем беларускай паэзii, чаў зборнiчак, пачаў чытаць... Кругом
вайна... Немцы... А тут...
напiсаных пад Бурачка».
Згадвае Максiм Багдановiч Фран- Эх, скручу я дудку!
цiшка Багушэвiча i ў 1914 годзе ў ар- Такое зайграю,
тыкуле «Белорусское возрождение», Што ўсiм будзе чутка,
як аўтара «Дудкi беларускай» Мацея Ад краю да краю!
Бурачка i «Смыка беларускага» Сымо- Ой! То будзе гранне,
на Рэўкi. У гэтым жа артыкуле Максiм Як на павiтанне
Багдановiч дае кароткiя аўтабiяграфiч- I як на васэле,
ныя звесткi пра F.B. i сцiсла харак- Нядоўга тыкеле...
Цi то гэта была прага мiрнай iдылii,
тарызуе асаблiвасцi творчай манеры:
«Верш яго просты i суровы, зрэдку гэ- цi то сама шчырасць лiлася з твора,
тая суровасць змяняецца гумарам. У але верш зразачку запомнiўся. Я яго i
прадмовах да сваiх кнiжак Багушэвiч зараз памятаю, хоць мне ўжо семдзяамаль што цi не першы прапаведнiк сят пяць. Уразiў мяне i верш «Хрэсьусе ба ко ва га на цы я наль на га ад ра- бiны Мацюка», я яго таксама ведаю
джэння беларусаў, сцвярджаючы, што на памяць. I дацэнт бялагiчных навук
яны — асобны самастойны народ». Зайка цытуе.
Гэты свой каментар Максiм Багдано- Як я толькi нарадзiўся
вiч выказаў усё ў тым жа артыкуле Бацька сказаў: «Кепска будзе»!
«Белорусское возрождение», напiса- Ну дык жа ж не памылiўся:
ным iм у лiпенi 1914 года, незадоўга Здзеквалiся Бог i людзi.
перад пачаткам Першай сусветнай А чым кепска? — бо на марцы
вайны. Максiму Багдановiчу на гэты Я радзiўся (пост праўдзiвы,
час было ўсяго дваццаць тры гады. А Цяжкi месяц гаспадарцы.
як ён пранiкнёна i глыбока прачытаў Як пражыў хто, — будзе жывы).

Тую кнiжачку чыталi i сям'ёй, знаходзiлi ў ёй сабе сугучча. Давалi i суседзям...
Цiкаўлюся, тая Багушэвiчава кнiжачка, якую чыталi ў сям'i Зайкоў у
вайну, была надрукавана лацiнкаю цi
кiрылiцай?

Усё пачалося
са «Здарэння»
(Як Станiслаў Суднiк прыйшоў да
роднага слова.)
Усе, хто цiкавiцца Таварыствам беларускай мовы, чытаюць «Наша Слова», ведаюць: сёння Станiслаў Суднiк
— галоўны рэдактар згаданага выдання. А перад гэтым быў вайскоўцам. Але
гiстарычныя абставiны паклiкалi яго на
адраджэнскi фронт. У 1997 годзе чыноўнiкi незалежнай Беларусi адраклiся ад Таварыства беларускай мовы i
яго органа «Наша Слова»: адмовiлiся
яго фiнансаваць, iм апекавацца. I вось
тады перад Таварыствам паўстала дылема: што рабiць? За што i хто будзе
выдаваць газету?
I якраз тады нечакана ў актавай
зале колiшняга Дома лiтаратара падняўся шчуплы, але досыць жвавы чалавечак i ўпэўнена сказаў:
— Калi вы не супраць i калi мне
даверыце, я бяруся выдаваць «Наша
Слова».
Гэтыя Суднiкавы словы для разгубленай беларускай грамады прагучалi
як збаўленне, як голас з неба. З тае пары я зацiкавiўся постаццю Станiслава
Суднiка, яго асобаю. Спакваля нашы
душы зблiзiлiся, i аднаго разу ў нас з iм
неяк зайшла размова пра F.B:
— А мой першы вершык, якi я вывучыў на памяць, быў Багушэвiчаў.
Гэта ўжо цiкава.
— I якi ж гэта быў вершык?
— «Здарэньне». Пачатак яго такi:
Ехаў я раз ад Кiяны
Ды ў Смургонi, i не п'яны,
I даехаў на Ваўкелы,
А конь добры быў — мой белы.
Тын! Стаў конь наравiцца!
I храпець, i дыба стаў,
Што не можна прыступiцца,
Чуць аглоблi не зламаў.
Далей у тым вершы распавядалася
пра бочку з рагамi пры дарозе. Я яшчэ
малы быў i не ўсё разумеў. Але бочка
тая мяне вельмi ўразiла.
— I ад каго ж ты яго навучыўся?
I дзе?
— Ды даўно. Яшчэ ў школу не хадзiў. Ад свае бабулi. Ад Марыi Адамаўны Мыслiцкай. У сваiх Сейлавiчах.
Бабуля была з 1893 года. Была яна
непiсьменная. А от ад кагосьцi навучылася гэтаму вершу.
— I цi не распавядала бабулька
хоць калi, ад каго яна навучылася гэтаму вершу?
— А не папытаўся! Не здагадаўся
папытацца. Малы быў. А калi захацеў
папытацца, не было ўжо ў каго. Бабулька мая памерла ў 1976 годзе.
— I чым жа табе гэты верш лёг на
душу? Чым ён цябе зачапiў?
— Iншых вершаў я тады яшчэ не
чуў, не ведаў. А тут мая бабулька распавядае мне з памяцi такi доўгi верш,
поўны розных дзiвосаў i прыгодаў, i
ён мяне малога сваiмi прыгодамi i дзiвосамi ўразiў i запомнiўся, як казка. Я
яго i да гэтай пары памятаю.
Ехаў я раз ад Кiяны...
З бабульчынай памяцi ён перадаўся
ў маю памяць. Толькi значна пазней я
напаткаў гэты верш у Багушэвiчавым
зборнiку твораў. Бабулька ж мая, думаю, не ведала, хто яго аўтар. Верш
гэты, пэўна, жыў у той час як народны.
З вуснаў у вусны. З памяцi ў памяць.
Уладзiмiр СОДАЛЬ.
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мудрасцi, чалавечнасцi i дабрынi,
Беларуская Праваслаўная Царква
ў часы вялiкiх iспытаў i спакусаў
захавала сваё адзiнства. Дзiўным
пры гэтым з'яўляецца тое, што ўладыка вельмi доўга даруе чалавеку,
якi адхiлiўся. Дапамагае, дае магчымасць выправiцца. Калi гэтага
ўсё ж не адбываецца, мiтрапалiт
не прымае кардынальных мераў,
ён збiрае епархiяльны савет альбо
старэйшых святароў i... дае магчымасць чалавеку выслухаць духоўных братоў, асэнсаваць, што
ён памылiўся. Ён доўгацярплiвы.
Яго нябесны апякун — святы Фiларэт Мiласцiвы, i мiтрапалiт цалкам апраўдвае дадзенае яму iмя ў
гонар святога. Я сам быў на такiх
саветах, i часам здавалася, што
ўсё, застаецца толькi апошняя мера — пазбаўленне сану, i раптам
уладыка выказваецца насуперак
агульнаму меркаванню, падобна
мiласцiваму бацьку, i гэта дзейнiчае на ўсiх як халодны душ. Тады
думаеш: сапраўды, трэба дапамагчы, а не караць.
У маiм жыццi Мiтрапалiт Мiнскi i
Слуцкi Фiларэт мае асаблiвае значэнне. Не толькi таму, што ён прымаў рашэнне аб маiм святарскiм
прысвячэннi, не толькi таму, што
ён прызначыў мяне настаяцелем
прыхода iконы «Усiх тужлiвых Радасць». Ён замянiў мне бацьку. Мой
тата цяжка хварэў i рана сышоў, i
ў сталым узросце мне не было адкуль атрымаць парады i дапамогi
ў любых жыццёвых сiтуацыях, не
было з кiм падзялiцца радасцю. Пакуль я не пазнаёмiўся з уладыкам
Фiларэтам. Гэта адбылося яшчэ ў
70-я гады, калi я быў прыхаджанiнам Свята-Духава кафедральнага
сабора.
Я малюся за яго як за свайго
духоўнiка. Як раней малiўся за архiмандрыта Iаана (Красцьянкiна),
старца Пскова-Пячорскага манастыра, якi таксама шмат для мяне
зрабiў. У самых цяжкiх сiтуацыях,
калi сэрца разрываецца ад невырашальнасцi праблемы альбо ахоплiвае сум ад безвыходнасцi сiтуацыi,
я бягу да ўладыкi Фiларэта i прыношу яму сваю скруху, i ён дапамагае
вырашыць любую сiтуацыю. А калi
нейкая радасць, то дзялюся ёю.
Мiтрапалiт вельмi ўважлiвы да
ўсiх людзей. Ён можа бясконца выслухоўваць чалавека, i бясконца
дапамагаць тым, хто да яго звяртаецца. Асабiстыя праблемы любога
святара для мiтрапалiта заўсёды
на першым плане. Гэта чалавечая
рыса вельмi важная для кiраўнiка
такой складанай арганiзацыi, як Беларуская Праваслаўная Царква...
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ПРАВIНЦЫЯ СА СТАЛIЧНЫМ
РАЗМАХАМ
Пра сакрэты будучага «базару», пра паборы з бацькоў, пра тое, што будзе зроблена
для ветэранаў перад святкаваннем Перамогi i яшчэ пра многае iншае расказаў старшыня Вiцебскага
аблвыканкама Аляксандр КОСIНЕЦ прадстаўнiкам рэгiянальных СМI падчас прэс-канферэнцыi

М

НОГIЯ цiкавыя iдэi, якiя ўжо рэалiзуюцца, здзiўляюць зусiм не правiнцыйным размахам. Губернатар быў, як заўсёды, шчырым, не хаваў праблемных
нюансаў. Сярод запрошаных на сустрэчу з губернатарам журналiстаў быў i карэспандэнт «Звязды».
— Пра важныя рысы развiцця эканомiкi вiцебскага рэгiёну. Капiтальных укладанняў з пачатку пяцiгодкi засвоена 13 трыльёнаў
рублёў, што паслужыла далейшаму дынамiчнаму развiццю прамысловасцi, аграпрамысловага комплексу. Платныя паслугi i таваразварот адпаведна павялiчылiся за мiнулыя чатыры гады адпаведна ў
1,5 i 1,7 раза, — паведамiў губернатар. — Экспарт тавараў складаў
за гэты час 9 мiльярдаў долараў ЗША i павялiчыўся ў 1,4 раза. Але
неабходна канстатаваць, што застаюцца праблемныя пытаннi. У
прыватнасцi, валавая прадукцыя аграпрамысловага комплексу.
Пачынаючы з 2006 года вобласць не выконвала гэты прагнозны
паказчык.
Экспарт тавараў i паслуг — менавiта на гэта сканцэнтравана
наша ўвага.
Калi ў 2008 годзе экспарт ажыццяўляўся ў 67 краiн свету, ужо
летась — у 76, сёлета наша прадукцыя будзе прадстаўлена ў 112
краiнах.
Трэба прызнаць, што прамысловасць Вiцебшчыны мае вельмi
нiзкую навукаёмiстасць. Знос асноўных фондаў перавышае 60
працэнтаў — а гэта крытычны ўзровень для таго, каб выпускаць
канкурэнтаздольную i якасную прадукцыю. Мы не выкарыстоўваем выгаднае геаграфiчнае становiшча: вобласць — вароты з
Еўропы ў Расiю. Таму трэба задзейнiчаць лагiстыку, будаваць
адпаведныя цэнтры.
Што датычыцца будаўнiчага комплексу, то трэба арганiзаваць
работу ў дзве-тры змены. I зарплата ў будаўнiкоў на Вiцебшчыне
можа быць сёння як мiнiмум 2 мiльёны рублёў.

ХОПIЦЬ СЯДЗЕЦЬ
НА НАФТАВАЙ IГОЛЦЫ!
— Вобласцi пастаўлена задача памяншаць сектар палiўнай
прамысловасцi, якая складае 55 працэнтаў ад усёй галiны. I мы
сёння знаходзiмся на так званай нафтавай iголцы, — канстатуе
губернатар. — Таму нам трэба развiваць машынабудаванне, аўтамабiлебудаванне, станкабудаванне, радыёэлектронiку, дрэваапрацоўчую прамысловасць. У прыватнасцi, можам вырабляць
легкавыя i грузавыя аўтамабiлi.
Але пра якi таваразварот можа iсцi размова, калi зарплата будзе
на ўзроўнi 2009 года — у сярэднiм яна склала 332 долары ЗША.
Давялi да кожнага прадпрыемства прагнозны паказчык.

ЗА 500 ДОЛАРАЎ
ТРЭБА ПАСТАРАЦЦА
— Але галоўны прагнозны паказчык адзiн — зарплата — 500 долараў, — падкрэслiў губернатар. — Вось i пад яе ўсе прадпрыемствы
вядуць свой разлiк. Думаць трэба кiраўнiкам: як панiзiць сабекошт
прадукцыi, паменшыць матэрыялаёмiстасць, энергаёмiстасць. Вытворчасць працы трэба павысiць як мiнiмум у 1,5—2 разы.
I трэба пра гэта гаварыць людзям. Хочаце мець заробак, пра якi
мы кажам, трэба вельмi старанна ставiцца да працы.
Да 2008 года вобласць знаходзiлася на апошняй пазiцыi. У
2008-м — на пятым месцы. У 2009-м — на чацвёртым. На пачатак
гэтага года — на трэцiм (пасля Мiнска i Мiнскай вобласцi).
Калi параўнаць сярэднi заробак кiраўнiка i радавога рабочага,
то атрымлiваецца каэфiцыент 1,9. Невялiкi. Зразумела, трэба ж
кiраўнiкоў зацiкавiць у добрай дзейнасцi, iнакш не будзе станоўчага вынiку.
Паводле слоў губернатара, у вобласцi пры развiццi эканомiкi
ва ўмовах фiнансава-эканамiчнага крызiсу за 2009 год самыя мiнiмальныя складскiя запасы. У няпростых умовах яны склалi 33,9
працэнта — 404 мiльярды рублёў, што значна нiжэй, чым у iншых
рэгiёнах краiны.
На сёння складскiя запасы ў вобласцi — на 450 мiльярдаў
рублёў. Шукаюцца новыя рынкi збыту. Сярод складскiх запасаў
нямала i так званых тэхналагiчных (напрыклад, сыры павiнны
дачакацца часу прыдатнасцi), сезонных тавараў (у прыватнасцi,
боты шыюць, якiя рэалiзуюць у iншы час года). Аблвыканкам дапамагае ў рэалiзацыi прадукцыi ўсiм прадпрыемствам незалежна
ад формы iх уласнасцi.

ДЭФIЦЫТУ МЕДЫКАЎ
ХУТКА НЕ БУДЗЕ
Губернатар адзначыў, што матэрыяльна-тэхнiчная база ўстаноў ахо вы зда роўя ў Вi цеб ску ў не зда валь ня ю чым ста не. У
дрэн ным стане iн фек цый ная баль нi ца, толькi напа ло ву рэканструявалi абласную, трэба далей мадэрнiзаваць дзiцячую. Таму
сё лета будзе да дат ко ва вы дзеле на больш за 100 мiль яр даў
руб лёў на ка пi таль ны ра монт i рэ кан струкцыю. Гэ та такая сума, якая не бы ла па трачана за апош нiя 10 га доў у су купнас цi.
Акрамя гэтага, будзе весцiся тэхнiчнае пераўзбраенне бальнiц,
палiклiнiк.

Што датычыцца кадраў: прыкладна 250 маладых спецыялiстаў
сёлета прыбудуць па размеркаваннi.
— Я быў дзевяць гадоў, пачынаючы з 1997 года, рэктарам
Вiцебскага дзяржаўнага медыцынскага iнстыту та, — адзначае
губернатар. — Калi прымаў кiраўнiцтва, уручаў студэнцкiя бiлеты
ўсяго 175 чалавекам. I гэта ў ВНУ, якая ўваходзiла ў спiс адной з
лепшых у часы СССР. Мы аднавiлi набор. Сёння толькi на лячэбным факультэце займаюцца 500 чалавек.
Цяпер у краiне дэфiцыт кадраў — больш за 5 тысяч чалавек. I
да 2013 года мы забяспечым краiну ўрачамi. Не забываем i пра вырашэнне праблемы кадраў сярэдняга i малодшага медперсаналу.
Усё зробiм для таго, каб людзi не стаялi ў чэргах у палiклiнiках, каб
стварыць добрыя ўмовы ў лячэбных установах, аснасцiць сучасным
абсталяваннем аперацыйныя.

КУЛЬТУРНАЯ ПАЎНОЧНАЯ
СТАЛIЦА КРАIНЫ
— Для надання Вiцебску статуса паўночнай культурнай сталiцы
ў першую чаргу неабходна паказаць гiсторыка-культурную значнасць горада, — тлумачыць губернатар. — Сёлета, у прыватнасцi,
будуць усталяваны помнiкi заснавальнiцы горада княжне Вользе,
князю Альгерду, якi заснаваў каменны горад, Аляксандру Неўскаму з жонкай i сынам.
Мiкрараён, дзе знаходзiцца дом сям'i Шагала, будзе рэканструяваны. Акрамя гэтага, вядзём перамовы з яго унучкай, каб арганiзаваць выставу сапраўдных твораў, а не копiй Шагала.
КДБ пераедзе ў новы будынак. А губернатарскi палац, дзе пакуль што знаходзiцца ўпраўленне камiтэта, стане музеем. Будзем
далей рамантаваць Нацыянальны акадэмiчны тэатр iмя Якуба
Коласа. Кiнатэатр «Брыганцiна» будзе рэканструяваны i атрымае
сучаснае абсталяванне, сучасныя тэхналогii паказу кiно будуць
выкарыстаныя пры стварэннi кiнатэатра ў гандлёвым цэнтры «Беларусь», якi раней быў кiнатэатрам. Канцэртная зала «Вiцебск»
будзе мадэрнiзаваная, як i Лядовы палац.
Сёлета мiжнародны фестываль мастацтваў «Славянскi базар у
Вiцебску», паводле слоў губернатара, будзе значна адрознiвацца ад
мiнулых. Упершыню на галоўнай плошчы Вiцебска — Перамогi, пад
адкрытым небам перад 100 тысячамi гледачоў пройдуць моладзевыя
канцэрты пад рабочай назвай «Днi Еўропы». Iх правядзенне стане
магчымым дзякуючы сцэнiчнай пляцоўцы i сучаснаму гукавому i светлавому абсталяванню. Гэты канцэртны комплекс будзе, як запэўнiў
губернатар, не горшы, чым на Краснай плошчы ў Маскве. Упершыню
пакажуць у фестывальным горадзе шыкоўнае лазернае шоу.
Каб у правiнцыйны горад i да «базару», i падчас яго змаглi прыехаць для выступленняў «зоркi» першай велiчынi, асабiста губернатар шукае iнвестараў для будаўнiцтва гатэля класа 5 зорак.

ХОПIЦЬ БРАЦЬ ГРОШЫ
З БАЦЬКОЎ!
— Усё гэта трэба неадкладна спынiць! — прынцыпова адзначыў
губернатар, адказваючы на пытанне «Звязды» наконт традыцыйных
добраахвотных-прымусовых грашовых збораў з бацькоў у садках i
школах. — Хто хоча аказаць спонсарскую дапамогу — калi ласка.
Калi мацi дзiцяцi працуе, напрыклад, прыбiральшчыцай або санiтаркай, i пяць тысяч рублёў
для яе — вялiкiя грошы. Прадпрыемствы i арганiзацыi трэба
замацаваць за ўстановамi адукацыi. Хай дапамагаюць.

КАБ У ВЕТЭРАНАЎ
НЕ БЫЛО КРЫЎДАЎ
У Вiцебскай вобласцi жыве
больш за 6,7 тысячы ветэранаў.
— Для мяне самае галоўнае, каб у ветэранаў не было
нiякiх крыўдаў на нас, — разважае губернатар. — На тое
што мы нешта не зрабiлi для
iх. Летась мы палепшылi ўмовы жыцця 26 ветэранаў. Толькi
9 засталiся, у якiх ёсць у гэтым не аб ход насць. Зро бiм
абавязкова да Дня Перамогi
ўсё, што неабходна. Усе ветэраны пройдуць медыцынскае
абследаванне. Прывядзём у
парадак больш за 2,5 тысячы
месцаў вайсковых пахаванняў,
манументаў. Сёлета на гэтыя
мэты выдзяляецца больш за 1
мiльярд 100 мiльёнаў рублёў. I
надалей будзе весцiся работа
па ўстанаўленнi прозвiшчаў пахаваных воiнаў.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

Запрашальнік

НА ВЕРБНЫ
КIРМАШ ПА...
БЕЛАРУСКУЮ
МОВУ
Сёння ў мiнскiм
Палацы мастацтва
адкрываецца
традыцыйная
перадвелiкодная
праваслаўная
выстава-кiрмаш
Цырымонiя адкрыцця, у якой
возьме ўдзел Епiскап Гродзенскi
i Ваўкавыскi Арцемiй, адбудзецца
а 14 гадзiне. Амаль адразу пасля
гэтага запланавана прэзентацыя
кнiгi епiскапа Арцемiя «Увядзенне ў праваслаўнае багаслоўе», у
якой будуць удзельнiчаць таксама
епiскап Бабруйскi i Быхаўскi Серафiм, кiраўнiцтва Хрысцiянскага
адукацыйнага цэнтра i выкладчыкi Iнстытута тэалогii БДУ.
У выставе бяруць удзел 80 экспанентаў: манастыры, прыходы,
выдавецтвы з Беларусi, Украiны,
Расii, Iзраiля, Турцыi, Грэцыi. Як
заўсёды, тут можна набыць падарункi, сувенiры, кнiгi, фiльмы, мёд,
зёлкi, абразы i шмат iншага.
Кiрмаш будзе доўжыцца сем
дзён, на працягу якiх адбудзецца i багатая духоўна-асветнiцкая
праграма. 22 сакавiка прысвечана дзiцячаму чытанню, на наступны дзень на творчую сустрэчу запрашае народная актрыса
Беларусi Марыя Захарэвiч, у сераду — прэзентацыя кнiгi i фiльма, прымеркаваных да 75-годдзя
Мiтрапалiта Мiнскага i Слуцкага
Фiларэта. У гэты ж дзень праект,
якi распавядзе пра мерную iкону
— старажытны царкоўны звычай
пiсаць iкону да дня хрышчэння
немаўляткi памерам у яго рост i
з выявай святога, у гонар якога
названа дзiця. У чацвер пройдзе
«круглы стол» з удзелам праваслаўных урачоў...
А вось у пятнiцу i суботу на
кiрмашы адбудуцца дзве творчыя вечарыны на беларускай мове. Адну з iх арганiзуе сталiчны
прыход iмя Архiстратыга Мiхаiла
(Сухарава), другую — прыход iмя
Мiкалая Японскага (м-н Каменная
горка, Мiнск).
— Сёння ў царкве назiраецца рост цiкаўнасцi да беларускай
мовы, — падзялiўся з журналiстам «Звязды» клiрык Свята-Мiхайлаўскага храма iерэй Аляксандр ШРАМКО. — У нашым
прыходзе склалася кола людзей,
якiя ставяцца да роднай мовы неабыякава, размаўляюць на ёй, моляцца, жадаюць чуць пропаведзi,
духоўныя гутаркi. Мы час ад часу
збiраемся i ладзiм вечарыны, на
якiх расказваем пра праваслаўныя цэрквы розных краiн: Японii,
Фiнляндыi, Iрландыi... Пропаведзi
я i раней казаў на беларускай мове, але апошнiм часам яны ўспрымаюцца вернiкамi з асаблiвым
натхненнем. Людзi падыходзяць
i вельмi горача дзякуюць, радуюцца, што iх дзецi таксама пачулi
i ўсё зразумелi.
Абедз ве ве ча ры ны будуць
прысвечаныя беларускай хрысцi ян скай пес нi. Пра гра му кiрмаша можна знайсцi на сайце
http://www.pravoslav-expo.by, а
таксама даведацца па тэлефонах (+375 17) 2737298, 2998299.
Вы став ка пра цуе па ад ра се:
г. Мiнск, вул. Казлова, 3, з 10 да
20 гадзiн (у апошнi дзень, 27-га
— да 19.00).
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Здарэнне
ЗНОЎ ВЫБУХНУЎ
КАЦЁЛ, ЗАГIНУЎ
ЧАЛАВЕК
Учора «Звязда» паведамiла
пра выбух самаробнага ацяпляльнага катла ў Магiлёве, а цяпер падобнае здарэнне адбылося ў Бабруйску. Прычым не
абышлося без ахвяраў: 75-гадовы гаспадар прыватнага дома
на вулiцы Рэпiна загiнуў.
Як паведамiлi ў Магiлёўскiм абласным упраўленнi МНС, пажар
убачыў сусед i выклiкаў выратавальнiкаў. Яны знайшлi цела пенсiянера лiтаральна за два метры
ад выратавальнага выхаду.
Ачаг узгарання знаходзiўся ў
кухнi, дзе месцiўся ацяпляльны
кацёл. Верагодна, што прычынай
пажару стала парушэнне правiлаў пажарнай бяспекi пры абсталяваннi i эксплуатацыi катла. Пажарам знiшчаны дах i маёмасць
на верандзе.
Iлона IВАНОВА.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
РУП «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛХЛЕБОПРОДУКТ»
ХАДКЕВИЧ А.Д.
ПРОВОДИТ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ СКЛАДСКОЙ
БАЗЫ 1975 ГОДА ПОСТРОЙКИ
ПЛОЩАДЬЮ 1,2 га в г. ЗАСЛАВЛЬ В СОСТАВЕ:

3 кирпичных складских помещения (площадью 1205,7 кв. м,
985,5 кв. м, 581,6 кв. м), 2 административных здания (площадью
105,1 кв. м, 66,1 кв. м), крановая однопролетная эстакада с бетонным покрытием и двумя кран-балками грузоподъемностью
по 5 т каждая (площадь 1440 кв. м). База примыкает к железнодорожной станции «Беларусь», подъездные пути, электрокабельная линия, водоснабжение, телефон.
Торги состоятся 29 марта 2010 года в 11 часов по адресу:
г. Минск, ул. Академическая, 15, ком. 201. Задаток для участников
20,0 млн руб. перечисляется на расчетный счет РУП «Торговый
Дом Белхлебопродукт» № 3012200130017 в ОАО «Бел АПБ«МГД»
г. Минск, код 963, УНП 100079803.
Заявки принимаются до 18.00 28 марта 2010 года.
Начальная цена 800 000 000 бел. руб.
Конт. тел. 8(029) 120 98 56, 8(029) 614 02 69.

