
Нашы лаўрэаты

LA. ЧАРОТА -  ЛАЎРЭАТ ПРЭМІІ “ЗА ДУХОЎНАЕ АДРАДЖЭННЕ”Ha пачатку 2004 г. у Палацы Рэспублікі былі ўрачыста абвешчаны імёны чаты- рох лаўрэатаў Дзяржаўпай прэміі Рэспублікі Беларусь "За духоўнае адраджэнне" 2003 г. Сярод адзначаных прэміяй -  загадчык кафедры славянскіх літаратур, доктар філалагічных навук, прафесар Іван Алякссевіч Чарота.
Пяру прафесара LA. Чароты належаць звыш 350 на- 

вуковых і літаратурна-крытычных прац па розных пы- 
таннях славянскіх літаратур і культур, міжславянскіх су- 
вязей, гісторыі праваслаўя на землях усходніх і паўднё- 
вых славян. Сярод публікацый лаўрэата -  шэраг кніг, 
што выходзілі ў Мінску і ў Бялградзе, у тым ліку: "Бела- 
руская савецкая літаратура за мяжой" (у сааўтарстве, 
1988), "Сербская паэзія" (1989), "Анталопфа белоруске 
поезіфе" (1993), "Пошук спрадвечнай існасці" (1995), 
"Сербская Праваслаўная Царква" (1998), "Мастацкі пе- 
раклад на беларускую мову (Асновы тэорыі і практыч- 
ныя рэкамендацыі)" (1997), "Югаславянскія літаратуры і 
культуры" (у сааўтарстве, 1999), "Югаславянскія казкі"
(1999) , "Косовская битва продолжается" (2000), "Лирика 
источних Словена" (2000), "Беларуская мова i Царква"
(2000) , "Насустрач Духу. Анталогія беларускай хрыс- 
ціянскай паэзіі" (2001), "Српска кььижевност. AHTonornja

текстова. Kk3. 1-2" (Мн., 2002-2003), "Слово и дух. Антология русской духовной поэ
зии" (2003).

Іван Чарота -  знаны перакладчык, даследчык і папулярызатар паўднёвасла- 
вянскіх пісьменнікаў. Ён надрукаваў звыш 700 літаратурна-мастацкіх і багаслоўскіх 
перакладаў, частка якіх выйшла асобнымі выданнямі. Прафесар Чарота з'яўляецца 
сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі, сакратаром Біблійскай Камісіі Беларускага Эк
зархата, якая займаецца перакладам Свяшчэннага Пісання на беларускую мову. Ён 
рэдагуе часопіс "Праваслаўе", узначальвае бюро секцыі мастацкага перакладу i 
літаратурных сувязей у Саюзе беларускіх пісьменнікаў.

Як бачна з гэтага доўгага (і ўсё ж далёка не поўнага) пераліку прац прафесара 
Чароты, у кола яго заняткаў і філалагічных інтарэсаў даўно ўвайшлі канфесійныя 
пытанні -  сувязі слова і веры, беларускай мовы і праваслаўя. Гэтая напружаная і 
пленная праца была падтрымана і дзяржавай, і царкоўнымі ўладамі Беларусь Зака- 
намерна, што кандыдатура LA. Чароты на атрыманне прэміі "За духоўнае адраджэн
не" была вылучана па прадстаўленню Праваслаўнай царквы Беларусі.

Рэдакцыйная калегія "Весніка БДУ", шчыра віншуючы LA. Чароту з высокай узна- 
гародай нашай дзяржавы, прапанавала лаўрэату прадставіць на старонках часопіса 
сваю працу і тыя ідэі, што ляжалі ў яе падмурку, -  свае погляды на літаратуру, ду- 
хоўнасць і жыццё.

Н.Б. Мячкоўская,
адказны рэдактар серыі IV часопіса "Веснік БДУ"
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