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Праблема “Беларуская мова і Царква” -  надзвычай сур’ёзная. Актуаль
ная таксама. Аднак яе нельга штучна рабіць гарачай, а тым больш гарач- 
кавай. Таму дыскусіі, як і крытыка наяўных рашэнняў, не павінны быць сама- 
мэтнымі, абстрагаванымі ад рэальнасці, у дадзеным выпадку галоўнае -  ад 
рэальнага вопыту, стану і перспектыў існавання Царквы. A інакш усе нашы 
спрэчкі і памкненні могуць стаць чарговай ілюстрацыяй евангельскай прыт- 
чы пра будаўніцтва на пяску. Вось што перш за ўсё ўлічвае Беларуская 
Біблійная Камісія ў сваёй дзейнасці, вось чым кіруюся я, выдаўшы, а цяпер 
дапрацоўваючы кнігу па названай праблеме, разумеючы недасканаласць 
яе, роўна як і ўсіх сваіх вынікаў.

А падагульненне да сказанага можа быць наступнае: Славеснасць і 
Духоўнасць -  усё ж такі непадзельныя, неадрыўныя і самадастатковыя без 
кожнага з нас асабіста, аднак існуюць яны дзеля ўсіх нас разам -  ад веку i 
да веку.
Паступіў у рэдакцыю 11.02.2004.

А.А. ЛОЙКА -  ЛАЎРЭАТ ПРЭМІІ ІМЯ У.І. ПІЧЭТЫЗгодпа з рашэпнем Вучопага савета Беларускага дзяржаўнага універсітэта ад 30 кастрычніка 2003 г. прэмія імя У .I. Пічэты была прысуджана члсну-карэспап- дэнту H AH  Беларусі, доктару філалагічных навук, прафесару А .А . Лойку за пад- ручпік “ Старабсларуская літаратура” .
Былі дэканы універсітэцкага філалагічнага факуль- 

тэта, якія ўступныя лекцыі пачыналі з успамінаў пра 
аспіранцкае жыццё, калі імі быў прачытаны поўны збор 
твораў Леніна. I быў дэкан, які ўступныя лекцыі пачынаў 
з іншага прызнання: у свае аспіранцкія гады прачытаў 
збор старабеларускіх летапісаў. Гэты чалавек -  Алег 
Антонавіч Лойка -  прыйшоў у свет у першы дзень і ў 
першы май 1930-х гг. Скончыўшы ў родным Слоніме 
аульнаадукацыйную польскую школу, вучыўся затым у 
школе рускай, а на сталічны філфак быў прыняты 
толькі кандыдатам у студэнты. I стаў кандыдатам у 
беларускасць, чаму сведчанне -  паспяховая вучоба, 
першыя вершы і публікацыі. A вось доктар беларускасці 
нараджаўся ў ім падчас таго аспіранцкага жыцця. 
Мацнеў жа -  у тысячах лекцый на працягу амаль 

' пяцідзесяцігадовай філфакаўскай працы. Гэта сталенне 
выявілася ў паўтысячы навуковых публікацый, у 

паўсотні кніг паэзіі і прозы, у даследчыцкім летапісе гісторыі беларускай літаратуры 
-  ад старажытнасці да дня сучаснага, у раманах-эсэ пра найвыдатнейшых сыноў 
нашай зямлі Францыска Скарыну і Янку Купалу. Тэта сталенне адзначалася званнямі 
дацэнта (1962) і прафесара (1971), члена-карэспандэнта HAH Беларусі (1989), 
ступенямі кандыдата (1956) і доктара (1969) філалагічных навук, узнагародамі 
(ордэнам Дружбы народаў і медалямі), лаўрэацтвам: Дзяржаўнай прэміяй Беларусі 
(1990) і прэміяй імя У.І. Пічэты (2003).

Звание доктара беларускасці -  і найбольш пашанотнае з усіх пералічаных, і 
найбольш клопатнае, бо Алег Лойка, сын таленавітага фельчара, шчыра і нястомна 
лячыў і лечыць нашую памяць, нашую волю, наш інтэлект, наш дух. Ягоныя лекі -  
паэтычныя, песенныя, літаратуразнаўчыя, эсэістычныя, публіцыстычныя, перакпад- 
чыцкія, настаўніцкія -  увабралі мудрасць, мужнасць і вопыт сотняў пакаленняў і 
яшчэ сотням новых пакаленняў будуць мацаваць нацыянальнае здароўе. Як некалі 
рабілі гэта маладому аспіранту згаданыя напачатку летапісы.

Алесь Пашкевіч,
старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў
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