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Пас ха — гэ та за хап лен не 
Бо гам, які бяз меж на лю біць 
ча ла ве ка аж да та кой сту пе ні, 
што па слаў свай го адзі на род на-
га Сы на на кры жо вую смерць, 
каб яго зба віць. Пас ха — гэ та 
гіс то рыя ўкры жа ва на га і ўваск-
рос ла га Хрыс та, які за пэў ні вае 
нас у тым, што Бог не пе ра стае 
нас лю біць на ват та ды, ка лі мы 
Яго пры бі ва ем да кры жа. Пас ха 
— гэ та маг чы масць спат кац ца 
з Хрыс том, які пры хо дзіць да 
нас, каб за пэў ніць нас у сва ёй 
лю бо ві, якая ра туе пе рад кож-
ным ві дам смер ці — фі зіч най, 
ду хоў най, ма раль най, гра мад-
скай і г.д.

Не да хоп ве ры ва Уваск рэ-
сен не Хрыс та ро біць ча ла ве ка 
бяз рад ным пе рад аб ліч чам жыц-
цё вых до све даў. Пус тая ма гі ла 
— гэ та не толь кі пер шы знак, 
які Езус па сы ла е жан чы нам, што 
прый шлі на мас ціць Яго це ла, і 
апост алам, але так са ма сім вал 
па ло ха ю чай пус та ты, у якую 
трап ля юць лю дзі, ка лі ся род іх 
ня ма Бо га. Без Бо га для ча ла-
ве ка ўсё зда ец ца пус тым, бес-
сэн соў ным і жах лі вым. Без Бо га 
мы ста но вім ся без да па мож ны мі 
і блы та ем ся, як ма лень кія, па-
збаў ле ныя лю бя чых баць коў 
дзе ці. Мы мо жам вы тры маць 
кож нае вы пра ба ван не і цяр пен-
не, ка лі з на мі ёсць Той, хто лю-
біць і ву чыць лю біць. Гэ та ўваск-
рос лы Хрыс тус, які заў сё ды ёсць 
з на мі ў Свя тым Пі сан ні, сак ра-
мэн тах і жыц ці Кас цё ла. Ён з на-
мі, каб мы маг лі спаз наць Яго 
лю боў. Ён што дзён на за пра шае 
нас, каб мы бы лі Яго вуч ня мі. А 
быць вуч нем Хрыс та — азна чае 
лю біць па Яго пры кла дзе.

Пад час пас халь най ві гі ліі 
вер ні кі ад наў ля юць абя цан ні 
хрос ту, што мае сваё вель мі 
вя лі кае сім ва ліч нае зна чэн не. 
Свя ты апост ал Па вел ву чыць, 
што ў сак ра мэн це хрос ту мы 
бы лі па гру жа ны ў та ям ні цу цяр-
пен няў, смер ці і Уваск рэ сен ня 
Езу са (Рым 6, 1-14). Ка жу чы 
ін шы мі сло ва мі, у сак ра мэн це 
хрос ту мы бы лі ўклю ча ны ў пас-
халь ную та ям ні цу Хрыс та, дзя-
ку ю чы якой Ён ёсць з на мі ў ра-
дас ці і смут ку, у хві лі ны пос пе ху 
і па ра заў. Так ёсць, бо, як ка жа 
Апос т ал на ро даў, «ужо не я жы-
ву, а жы ве ўва мне Хрыс тус» 
(Гал 2, 20), і ўсе, хто ахрыс ціў ся 
ў Хрыс та, у Хрыс та апра ну лі ся 
(Гал 3, 27).

Са праў ды, у сак ра мэн це 
хрос ту мы ра зам з Хрыс том па-
мі ра ем для гра ху і ра зам з Ім 
уваск ра са ем для но ва га жыц ця 
і та кім чы нам ста но вім ся Бо жы-
мі дзець мі. Дзя ку ю чы хрос ту мы 
атрым лі ва ем но вы хрыс ці ян скі 
стыль жыц ця, па кі да ем грэх, каб 
жыць Бо жым жыц цём.

Та му нам не аб ход на заў сё ды 
іс ці на спат кан не з уваск рос лым 
Хрыс том, з яко га на ра джа ец ца 
ве ра. Ча ла век па ві нен ад крыц ца 
на Бо га і Яго заў сё ды жы вое і 
дзейс нае сло ва (Гбр 4, 12). Жыц-
цё ча ла ве ка толь кі та ды мае 
сэнс, ка лі ён з дзі ця чым да ве рам 

пры хо дзіць да Бо га і ў Яго шу кае 
сі лы для та го, каб чы ніць да бро і 
ўдас ка наль вац ца і та кім чы нам 
да сяг нуць мэ ту свай го жыц ця.

Мэ тай жа хрыс ці ян ска га жыц-
ця ёсць пад рых тоў ка да веч на-
га. І ка лі ча ла век не рых ту ец ца 
да свай го ўваск ра шэн ня, то ён 
па доб ны да цяг ні ка, які сы шоў 
з рэ ек. Што ад бы ва ец ца з та-
кім цяг ні ком? Ён прос та не едзе 
на пе рад. Ён на поў не ны роз ны-
мі та ва ра мі, якія ма юць вя лі кую 
ма тэ ры яль ную каш тоў насць, 
але не пе ра во зяц ца на мес ца 
пры зна чэн ня.

Ці ча са м па доб нае не ад бы ва-
ец ца з на мі? Ці пас ля за вяр шэн-
ня зям но га жыц ця, ка лі цяг нік 
на ша га жыц ця ўжо не бу дзе іс ці 
на пе рад, мы змо жам за браць з 
са бой у веч насць на шы ма тэ-
ры яль ныя каш тоў нас ці і пры-
ем нас ці? Не! Ча му ж та ды мы 
так моц на кла по цім ся, каб мець 
ве лі зар ныя да мы, на ват па ла цы, 
да ра гія аў та ма бі лі і ін шыя каш-
тоў нас ці? Ча му так шмат ча су і 
срод каў пры свя ча ем не заў сё ды 
ма раль ным пры ем нас цям? Ча му 
ўзба га ча ем ся за кош т ін шых?

Пас халь ная та ям ні ца ад чы-
няе нам дзве ры ў веч насць. Свя-
ты апост ал Па вел ка жа, што мы 
па яд на ем ся з Езу сам па да бен-
ствам уваск рэ сен ня (Рым 6, 5), 
і на ша жыц цё бу дзе на ня бё сах, 
ад куль мы ча ка ем Збаў цу Езу са 
Хрыс та, які на ша це ла пе ра ме-
ніць так, што яно пры па доб ніц-
ца да Яго пра слаў ле на га це ла 
(Флп 3, 20-21). Та му пе рад на мі 
прос та ка зач ная перс пек ты ва 
— быць так пе ра ме не ны мі, каб 
стаць па доб ны мі да Езу са.

У су вя зі з се ку ляр ны мі тэн-
дэн цы я мі су час нас ці паў стае 
пы тан не: ці жы вём мы як тыя, 
хто ве рыць у та кую слаў ную 
бу ду чы ню? Ка лі так, то пе рад 
на мі ад кры ва ец ца но вая перс-
пек ты ва, у якой тое, чым мы 
ва ло да ем, не за ва ло дае на мі і 
мы не ста нем ня воль ні ка мі рэ-
чаў і гра ху.

Еван гел ле рас па вя дае нам, 
як жан чы ны пай шлі да ма гі лы 
Езу са, каб, па вод ле габ рэй-
скай тра ды цыі, на мас ціць Яго 
це ла дух мя нас ця мі. Яны бы лі 
за кла по ча ны, хто ад су не ка-
мень ад ува хо ду ў ма гі лу (Мк 
16, 1-3). На пэў на, яны спа дзя-
ва лі ся, што жаў не ры, якія нес лі 
вар ту ка ля яе, зро бяць гэ та. 
Але ка лі прый шлі на мес ца, 
то, здзіў ле ныя, уба чы лі ад су-
ну ты ка мень і змаг лі ўвай сці 
ў граб ні цу.

Еван гел ле ўспа мі нае зем ля-
трус, які зда рыў ся ў той час, і 
анёл Па на сы шоў з не ба і ад-
су нуў ка мень (Мц 28, 2). Гэ ты 
зем ля трус з'яў ля ец ца сім ва лам 
ін ша га зем ля тру су — а ме на ві та 
зна кам пры сут нас ці Бо га, зна-
кам но ва га ства рэн ня, зна кам 
вы зва ле на га з гра хоў на га па ло-
ну ча ла ве ка.

Так са ма за пя ча та ны ма гіль ны 
ка мень, які быў зна кам зям но га 
пры зна чэн ня Езу са і Яго па ха-
ван ня ся род па мер лых, быў ад-
су ну ты Бо жай мо цай, што з'яў-
ля ец ца но вым зна кам ува хо ду 
веч нас ці ў ча со васць і пе ра мо гі 
жыц ця над смер цю. Уваск рэ сен-
не — но вы па ча так, но вы дзень, 
які вы кон вае жа дан ні і рэа лі зуе 
над зею. Гэ та ключ для ра зу мен-
ня жыц ця і смер ці, ча су і веч-
нас ці. Сло ва «Пас ха» азна чае 
пе ра ход. Сва ім уваск рэ сен нем 
Хрыс тус за вяр шыў апош ні пе-
ра ход ад смер ці да жыц ця, ад 
ста ро га све ту ў но вы свет і но вы 
час збаў лен ня і Бо жа га Ва ла дар-
ства.

Та кім чы нам, уваск рэ сен не 
Хрыс та з'яў ля ец ца ажыў ляль-
ным глыт ком све жа га па вет ра 
як у на шым аса біс тым жыц ці, 
так і ў ад но сі нах па між людзь-
мі, каб там, дзе дзьме ве цер 
злос ці і ня на віс ці, за па на ва ла 
зго да; дзе па нуе ва ро жасць, 
на стаў мір; дзе пры ні жэн не — 
па ша на, і г.д. Мо жа, не ка то-
рым зда ец ца, што гэ ты глы ток 
све жа га па вет ра ў нас са міх, 

на шых сем' ях, ад но сі нах па-
між на ро да мі — не што ін шае, 
як уто пія. Ад нак пас халь ная 
па дзея на гад вае аб тым, што 
гэ та не ўто пія. Глы ток све-
жа га па вет ра на са мой спра-
ве маг чы мы, бо ўваск рос лы 
Хрыс тус з'яў ля ец ца кры ні цай 
над зеі, па доб на як свят ло ў 
цем ры.

Анёл Па на, які зна хо дзіў ся ў 
пус той граб ні цы, ска заў жан чы-
нам: «Не бой це ся! Ве даю, што 
вы шу ка е це Езу са ўкры жа ва на-
га. Яго тут ня ма, Ён уваск рос, 
як ска заў. (...) ідзі це хут чэй, 
ска жы це вуч ням Яго ным, што 
Ён уваск рос і апя рэдж вае вас 
у Га лі леі» (Мц 28, 5-7). По тым 
яны спат ка лі са мо га Езу са, які 
ім ска заў: «Не бой це ся. Ідзі це, 
па ве да мі це бра там Ма ім, каб іш-
лі ў Га лі лею, там Мя не ўба чаць» 
(Мц 28, 10).

Та кім чы нам жан чы ны, што 
прый шлі да ма гі лы, ста лі пер шы-
мі еван ге лі за та ра мі, бо аб вяс ці-
лі аб най больш важ най па дзеі ў 
гіс то рыі ча ла вец тва — уваск рэ-
сен ні Езу са.

Га лі лея — гэ та мес ца, дзе 
жы лі апост алы. Та му яны не па-
він ны бы лі чы ніць ні чо га над звы-
чай на га, каб спат каць уваск рос-
ла га Езу са. Ім не аб ход на бы ло 
толь кі вяр нуц ца ў свае да мы, да 
сва іх за ня ткаў.

Час та мы пы та ем ся, дзе мо-
жам спат каць Бо га. Ве лі код нае 
Еван гел ле дае ад каз: «Там, дзе 
жы вём і пра цу ем, гэ та азна чае 
— у на шай Га лі леі». Не аб ход на 
толь кі ад чы ніць Яму дзве ры на-
шых сэр цаў.

Свят ку ю чы ўра чыс тасць 
Уваск рэ сен ня, мы ад на ча со ва 
вы зна ём ве ру, што Езус ёсць 
Збаў цам све ту і Збаў цам кож-
на га з нас. Пе рад аб ліч чам гэ-
тай праў ды мы не мо жам за-
ста вац ца абы яка вы мі. Хрыс тус 
не мо жа за ста вац ца на пе ры-
фе рыі на ша га жыц ця, бо Ён 
— яго цэнтр. Вель мі пры го жа 
ка жа псаль міст, што «ка мень, 

ад кі ну ты бу даў ні ка мі, стаў га-
ла вою вуг ла. Пан учы ніў так, 
і дзіў на гэ та ў ва чах на шых» 
(Пс 118 (117), 22-23). Без гэ та га 
ка ме ня не мо жа быць бу дын ка. 
Без Хрыс та ня ма збаў лен ня, і 
на ша жыц цё за ста ец ца ў па-
ло не смер ці і зла. Без Хрыс та 
ча ла вец тва зна хо дзіц ца ў вяз-
ні цы роз ных фор маў эга із му, 
зла, пра ступ каў, не за ха ван ня 
фун да мен таль ных пра воў і сва-
бо ды ча ла ве ка і цэ лых на ро-
даў, і г.д.

Як страш на гу чаць сло вы 
«без Хрыс та»! Гэ та як быц цам 
на дзея на жыц цё, спра вяд лі-
васць і мір ня ўмоль на на кі ра-
ва на на пра вал. Як быц цам не 
бы ло Уваск рэ сен ня і Езус усё 
яшчэ зна хо дзіц ца ў ма гі ле. Бу-
ду чы Па па Бе ня дыкт ХVІ, яшчэ 
як кар ды нал Ёзаф Рат цын гер, 
ка заў, што Вя лі кая су бо та — гэ-
та дзень, ка лі Езус зна хо дзіц ца 
ў ма гі ле. Ці гэ та не сімп том на-
ша га ча су? Ці не з'яў ля ец ца наш 
час Вя лі кай су бо тай і ча сам без 
Бо га?

Жыц цё без Бо га і Бо жа га за-
ко ну; жыц цё так, як быц цам Бог 
не іс нуе; жыц цё, не згод нае з 
ма раль ны мі нор ма мі; тэ ра рызм 
і ак ты на сіл ля; ка руп цыя і са цы-
яль ная не спра вяд лі васць; за-
бой ства не на ро джа на га жыц-
ця і ама раль нае вы ка ры стан не 
да сяг нен няў ге не ты кі і мно гае 
ін шае — гэ та не што ін шае, 
як жу дас ныя зна кі ад сут нас ці 
Бо га ў на шым жыц ці і ад мо вы 
ад ве ры ў Яго, якія на ра джа-
юць па гар ду і не пры ман не ін-
ша га ча ла ве ка, іг на ра ван не 
яго пра воў і да т.п. Та му нам 
не аб ход на ўчы ніць усё маг чы-
мае, а пе рад усім ма ліц ца, каб 
праў да ўваск рэ сен ня Хрыс-
та ста ла рэ аль нас цю на ша га 
жыц ця, каб мы Бо га не ха ва лі 
ў ма гі ле, каб Ён быў у на шых 
сэр цах і каб мы жы лі згод на 
з Бо жым за ко нам, бо «Бог — 
на ша пры ста ні шча і сі ла, на-
дзей ная да па мо га ў ня до лі» 
(Пс 46, 2). Да па мо га нам у гэ-
тым — Хрыс тус, які ска заў: 
«Будзь це ад важ ны мі: Я пе ра-
мог свет» (Ян 16, 33).

Ня хай па пя рэ джан нем у гэ-
тым нам бу дуць сло вы су час на-
га ба вар ска га рэ жы сё ра Аў гус-
та Эфер дзін га пра тое, што хто 
жэ ніц ца з ду хам ча су, той хут ка 
ста но віц ца ўдаў цом.

Нам, лю дзям ужо ХХІ ста год-
дзя, Бог указ вае жыц цё вы шлях 
і за пра шае, каб мы ім іш лі, бо 
толь кі та ды дой дзем да ад па-
вед на га рас па знан ня праў ды 
Уваск рэ сен ня і па ве рым у яе. 
На гэ тым шля ху нам да па ма гае 
сам Збаў ца. Не аб ход на толь кі 
Яго слу хаць, як па слу хаў Пётр і 
вы плыў на глы бі ню, каб зла віць 
шмат ры бы, хоць пе рад гэ тым 
ла віў усю ноч і ні чо га не зла віў 
(Лк 5, 4-6).

Свят ло ве лі код най ра ні цы 
асвят лі ла цем ру смер ці, ра дасць 
за мя ні ла сму так, усмеш ка — 
цяр пен не. За не па ко е насць бу-
ду чы няй са сту пі ла мес ца ўпэў-
не нас ці і ве ры ў дзе ян не Бо жай 
лю бо ві.

Та му на шу над зею мы па-
він ны мець не ў лю дзях ці ар-
га ні за цы ях, але ў Бо гу. Пад час 
роз ных кры зі саў гра мад скія 
на строі час та змя ня юц ца, пра 
што вель мі доб ра свед чыць гіс-
то рыя Вя лі ка га тыд ня. У Паль-
ма вую ня дзе лю лю дзі ві та лі 
Езу са сло ва мі «Га сан на Сы ну 
Да ві да», а ў Вя лі кую пят ні цу 
па тра ба ва лі Яго ўкры жа ван-
ня. Ні я кая ар га ні за цыя і на ват 
най больш дас ка на лая гра мад-
ская сіс тэ ма не ўра туе лю дзей 
ад кры зі су, бо яго пры чы на ў 
гра ху. Та му на ша ра дасць па-
він на аба пі рац ца не на ча ла-
ве чы ап ты мізм, але на праў ду 
ўваск рэ сен ня Хрыс та.

Мы па він ны пра сіць Езу са 
даць нам удзел у Яго ўваск рэ-
сен ні і яго мо цай нас так пе ра мя-
ніць, каб мы маг лі ад чу ваць Яго 
як жы во га і дзе ю ча га ся род нас, 
— як ка жа Па па Фран ці шак.

У кас цё лах, цэрк вах, кір хах і 
ма лі тоў ных да мах сён ня гу чыць 
ра дас нае «Ал ле люя!». Уз ве ся-
лім ся і мы! Пра сла вім ўваск рос-
ла га Па на ра дас ны мі спе ва мі ў 
на шых свя ты нях, ак та мі лю бо ві 
— у сем' ях і ў на шай Ай чы не. Аб-
ды мем на шы мі ма літ ва мі як ве ру-
чых, так і ня ве ру ю чых, бо лю боў 
Бо жая вы лі ла ся на ўсіх лю дзей. 
Хрыс тус Уваск рос, каб усе ме лі 
до ступ да ня бес на га Ай ца. У ду-
ху ве ры па дзе лім ся ве лі код най 
ра дас цю з усі мі.

Скла да ю чы адзін ад на му 
свя точ ныя зы чэн ні і дзе ля чы ся 
тра ды цый ным ве лі код ным яй-
кам, сім ва лам жыц ця, ус пом нім 
так са ма пра лю дзей, вы клю ча-
ных з са цы яль на га жыц ця, пра 
зня во ле ных, адзі но кіх, хво рых, 
па жы лых, тых, хто пра цуе ў свя-
точ ныя дні, каб да зво ліць ін шым 
ад па чы ваць. Аб ды мем іх брац-
кай лю боўю і па дзе лім ся з імі 
ве лі код ным ду хоў ным су па ко-
ем, які пры нёс нам уваск рос лы 
Хрыс тус. Ня хай ве лі код ная ра-
дасць зы хо дзіць з на шых сэр цаў 
на ўсіх!

Да ра гія бра ты і сёст ры, усе 
лю дзі доб рай во лі!

Сар дэч на він шую вас з ра-
дас ным і збаў чым свя там Уваск-
рэ сен ня Хрыс та. Сё ле та Пас ха 
свят ку ец ца ўсі мі хрыс ці я на мі ра-
зам. У гэ тым мы па він ны ба чыць 
знак Бо жа га Про ві ду, які за клі-
кае аб' яд наць на шы вы сіл кі для 
су мес най аба ро ны хрыс ці ян скіх 
каш тоў нас цяў і больш моц на га 
аб вя шчэн ня Доб рай На ві ны аб 
Езу се ўваск рос лым.

Та му сё лет няя Пас ха — гэ-
та на ша су поль нае свя та, з якім 
він шую ўсіх хрыс ці ян і лю дзей 
доб рай во лі і зы чу мо цы Уваск-
рос ла га, Яго лас кі і су па кою. 
Ня хай у скла да най рэ ча іс нас ці 
су час на га све ту яна са праў ды 
ста не ажыў ляль ным глыт ком 
све жа га па вет ра, які вя дзе да 
но ва га жыц ця ва ўваск рос лым 
Хрыс це.

Гэ тыя свае па жа дан ні ўма цоў-
ваю бла сла вен нем у імя Ай ца, і 
Сы на, і Ду ха Свя то га. Амэн.

Ар цы біс куп 
Та дэ вуш КАН ДРУ СЕ ВІЧ,

Міт ра па літ Мін ска-Ма гі лёў скі.

ЖЫЦЬ 
ПА ВОД ЛЕ ПРАЎ ДЫ 

І ЗА ПА ВЕ ДЗЯЎ БО ЖЫХ 
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

З цвёр дым пе ра ка нан нем і не па хіс най ве рай у гэ ты на поў не ны 
даб ра дат най сі лай вы ра та валь ны дзень мы зноў і зноў ра дас на 
ўсклі ка ем:

Хрыс тос уваск рэс!
Уваск рэс лы Хрыс тос — кра е ву голь ны ка мень на шай ве ры (Эф. 

2: 20), у Ім — пе ра мо га праў ды, пе ра мо га даб ра дзей нас ці, пе ра-
мо га жыц ця, пе ра мо га бес смя рот нас ці! Пра свя та пе ра мо гі жыц ця 
над смер цю яс на га во рыць апост ал Па вел: «Бог... уваск рэ сіць і нас 
сі лаю Сва ёю» (1 Кар. 6: 14), бо ўсім нам да дзе на ўваск ра сен не з 
мёрт вых.

Сэр цы на шы на поў не ны сён ня ра дас цю Уваск ра сен ня Хрыс-
то ва га. І кож ны мо жа па дзя ліц ца гэ тай ра дас цю пра Уваск рэс-
ла га Гос па да на ша га Іі су са Хрыс та — і з бліж ні мі, і з даль ні мі: 
на ву чыц ца быць з ты мі, хто на во кал нас, доб ры мі і мі ла сэр ны мі, 
сум лен ны мі і доб ра зыч лі вы мі, здоль ны мі і га то вы мі пай сці з імі 
на лю быя вы пра ба ван ні; са грэць свят лом Бо жай лю бо ві са ста-
рэ лых, адзі но кіх, хво рых і тых, хто па ней кіх аб ста ві нах па збаў-
ле ны маг чы мас ці па дзя ліць Пас халь ную ра дасць з ты мі, хто ў 
хра ме. Та кія спра вы хрыс ці ян скай лю бо ві пе ра мя ня юць і нас, і 
на ва коль ны свет.

Жыць па вод ле праў ды і за па ве дзяў Бо жых — пад сі лу кож-
на му шчы ра ве ру ю ча му ча ла ве ку. Звяр та ю чы ся да нас, Усе ма-
гут ны Гас подзь за клі кае: «Прый дзі це да Мя не, усе стру джа ныя 
і аб ця жа ра ныя, і Я су па кою вас. Вазь мі це яр мо Маё на ся бе і 
на ву чы це ся ад Мя не, бо Я ла год ны і па кор лі вы сэр цам; і зной-
дзе це спа кой ду шам ва шым. Бо яр мо Маё пры ем нае, і ця жар 
Мой лёг кі» (Мф. 11: 28-30). Спа сі цель све ту не па тра буе ад нас 
ні чо га не па сіль на га. Мі ла сэр ны Гас подзь, лю бя чы Сваё ства-
рэн не, заў сё ды з ты мі, хто ве руе ў Яго, да ючы ім моц, сі лу і 
ўсё па трэб нае, каб нес ці жыц цё вы крыж. Ус пом нім каш тоў ныя 
сло вы, якія Іі сус Хрыс тос уклаў у сэр цы ўсіх, хто ўве ра ваў, хто 
ўзлю біў Яго, абя ца ю чы заў сё ды быць з імі: «...і вось, Я з ва мі ва 
ўсе дні да скан чэн ня ве ку. Амін» (Мф. 28: 20). Сён ня, тут і ця пер 
гу чаць звер ну тыя аса біс та да кож на га з нас гэ тыя сло вы, у якіх 
і на дзея, і су ця шэн не...

Пра асвя шчэн ныя ар хі па сты ры, уз люб ле ныя ай цы, бра ты і сёст-
ры, він шу ю чы ўсіх вас з най вя лік шым свя там Свет ла га Хрыс то ва га 
Уваск ра сен ня, ма лі тоў на жа даю вам не вы чэрп най даб ра дат най да-
па мо гі Бо жай у да лей шым ва шым слу жэн ні на сла ву Свя той Пра-
ва слаў най Царк вы, дзе ля роск ві ту кра і ны на шай — Бе ла ру сі, на 
ка рысць і ра дасць усім на шым бліж нім і даль нім.

Уваск рэс лы Хрыс тос Спа сі цель ня хай ума цуе нас у ве ры і хрыс-
ці ян скай на бож нас ці. Даб ра дат нае свят ло гэ тай вы ра та валь най 
Пас халь най но чы ня хай на паў няе сэр цы на шы лю боўю ў Хрыс це 
Уваск рэс лым і ра дас цю яд нан ня з Ім — ра дас цю ча ка на га на мі бяс-
кон ца га жыц ця веч на га:

Хрыс тос уваск рэс!
Са праў ды ўваск рэс Хрыс тос!

Па вел,
Міт ра па літ Мін скі і Слуц кі,

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі.

На огул жа, за 10 га доў, што іс-
нуе «Тэ ле вяр шы ня», яе лаў рэ а та мі 
і ўла даль ні ка мі ад мыс ло вых ста-
ту э так ста лі больш як 200 тэ ле вя-
ду чых, рэ жы сё раў, сцэ на рыс таў, 
апе ра та раў, прад зю са раў — тых 
спе цы я ліс таў, што ро бяць су час-
нае бе ла рус кае тэ ле ба чан не.

Юбі лей ную цы ры мо нію яе ар-
га ні за та ры — тэ ле ка нал АНТ — 
вы ра шы лі зра біць гэт кім мос там 
друж бы, які злу чыў су час насць і 
бу ду чы ню, сцэ ну і за лу, а так са ма 
са мых роз ных лю дзей: вя ду чых 
цэнт раль ных і рэ гі я наль ных ка на-
лаў, «зо рак» эк ра на і спор ту, пра-
фе сі я на лаў, якія пра цу юць у кад ры 
і за кад рам. І гэ та, трэ ба ска заць, 
атры ма ла ся на сто пра цэн таў. Ат-
мас фе ра цы ры мо ніі, на сы ча ная 
сюр пры за мі і жар та мі, бы ла ці не 
гэт кай жа не фар маль най і лёг кай, 
як на апош нім «Ос ка ры», а ўсе вя-
ду чыя абы шлі ся прак тыч на без па-
фа су, за тое з вя лі кай до ляй гу ма ру 
і са ма іро ніі. Вый шла су цэль нае вя-
лі кае свя та — імк лі вае, на сы ча нае, 
з аба вяз ко вай за кру ча най інт ры гай, 
з пры го жы мі людзь мі ў шы коў ных 
убо рах, з кра наль ны мі пра мо ва мі, 
з за хап ляль ны мі ін тэр ме ды я мі і за-
баў ны мі му зыч ны мі ну ма ра мі.

Сё ле та ўзна га ро ды «Тэ ле вяр-
шы ні» пры су джа лі ся ў 25-ці на мі-
на цы ях. Але пры за вых ста ту э так, у 
пра мым сэн се каш тоў ных і важ кіх 
(39-сан ты мет ро вая фі гур ка з брон-
зы, упры го жа ная штуч ным дыя-
мен там, ва жыць 1,5 кг), атры ма-
ла ся больш. Па-пер шае, у дзвюх 
на мі на цы ях — «Леп шая тэ ма тыч-
ная пра гра ма» і Гран-пры «Тэ ле-
пра ект го да» — ака за ла ся па 2 
пе ра мож цы: «Ар се нал» (тэ ле кам-

па нія «Ва ен-ТБ») і «Вяр-
тан не ў Ха тынь» (МДТРК 
«Мір»), а так са ма фі наль-
нае шоу кон кур су Mіss 
Suрrаnаtіоnаl-2013» (АНТ) 
і дру гі се зон «Спя ва ю чыя 
га ра ды» (СТБ) ад па вед-
на. А па-дру гое, акра мя 
за га дзя вы зна ча ных на мі-
на цый, па тра ды цыі бы ло 
ўру ча на не каль кі спе цы-
яль ных пры зоў жу ры: за 
са цы яль ную пра гра му «У 
вас бу дзе дзі ця» (АНТ), 

дзя ку ю чы якой ужо 45 вы ха ван цаў 
дзі ця чых да моў знай шлі но выя сем'і; 
за ства рэн не і ар га ні за цыю пра цы 
спар тыў на га тэ ле ка на ла («Бе ла-
русь-5», Бел тэ ле ра дыё кам па нія) і 
за ўклад у раз віц цё ай чын на га тэ-
ле ба чан ня (Мі ніс тэр ства су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі РБ).

Маг чы ма, адзі ным рас ча ра ван нем 
(пры нам сі, на шым аса біс тым) у цы ры-
мо ніі ста ла тое, што ні во дзін з вя ду чых 
і чле наў жу ры не вы сту піў па-бе ла-
рус ку. На ват з лаў рэ а таў ад зна чы лі-
ся ў гэ тым пла не толь кі два ча ла ве-
кі — вя ду чы АТН Мі хась Ра вуц кі, які 
атры маў прыз за леп шую асвет ніц кую 
пра гра му («На цы я наль ная тры ло гія», 
Бел тэ ле ра дыё кам па нія) і леп шая вя-
ду чая рэ гі я наль на га тэ ле ба чан ня Ве-
ра ні ка Та ра сюк (руб ры ка «Ва ко лі ца», 
ТРК «Брэст»).

Ад ной жа з пры ем ных не ча ка-
нас цяў ста ла ўпэў не нае ўмя шан не 
ў спрэч ку па між цэнт раль ны мі «кі та-
мі ме дыя» рэ гі я наль ных ка на лаў — у 
пры ват нас ці, прад стаў ні кі Ма гі лё ва і 

Брэс та не толь кі скла-
лі год ную кан ку рэн цыю 
ста ліч ным ка ле гам, 
але дзе-ні дзе і абы шлі 
іх. Так, да ку мен таль ны 
фільм ТРК «Ма гі лёў» 
«Ве ра сень 1943-га. 
Не дзі ця чы дзён нік», 
пры све ча ны па чат ку 
вы зва лен ня Бе ла ру сі 
ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў, прэ тэн да-
ваў на пе ра мо гу ў 4-х 
на мі на цы ях, а ў дзвюх 
стаў пер шым: «Леп шы пра ект рэ гі я-
наль на га тэ ле ба чан ня» (гэ ты прыз 
вя ду чыя трап на па раў на лі з ма лым 
хрус таль ным гло бу сам «Тэ ле вяр-
шы ні». — Аўт.) і «Леп шы рэ жы сёр». 
«Пад час ра бо ты я для ся бе зра біў 
не каль кі ад крыц цяў і пе ра ка наў ся, 
што фак ты, на пі са ныя ў пад руч ні ках 
— гэ та ад на гіс то рыя; ад люст ра ва-
ная ў тво рах мас тац кай лі та ра ту ры 
— дру гая, але лепш за ўсё за па мі-
на ец ца і ўраж вае тая гіс то рыя, якую 

рас каз ва юць удзель ні кі тых па дзей, 
на шы ба бу лі і дзя ду лі, бо яна на поў-
не на жы вы мі эмо цы я мі, — пры знаў-
ся кры ху паз ней уз ру ша ны рэ жы сёр 
Анд рэй Па ча лаў. — Ра зам з твор чай 
гру пай боль шасць мі ну ла га ле та мы 
пра вя лі ў ако пах і, спа дзя ю ся, змаг-
лі пе ра даць гле да чам той на строй і 
тыя ўра жан ні, якія ад чу ва лі ўдзель ні-
кі тых вы зва лен чых па дзей».

Ку па лі ся ў пра мя нях сла вы і прад-
стаў ні кі «Ва ен-ТБ», якія па ды шлі да 
20-год дзя тэ ле кам па ніі з дзвю ма «Тэ-

ле вяр шы ня мі» — за леп шую тэ ма тыч-
ную пра гра му і за леп шую са цы яль ную 
рэ кла му (ма ла дая ка ман да зра бі ла з 
пры зыў ной кам па ніі-2013 якас ны мі ні-
блок бас тар!).

Але га лоў ная ба раць ба звык ла 
раз гар ну ла ся па між вя ду чы мі тэ-
ле ка на ла мі кра і ны. У вы ні ку ў не-
афі цый ным «ме даль ным рэй тын гу» 
лі дар ства за ха піў тэ ле ка нал АНТ, у 
яко га 9 уз на га род, да лей ідуць Бел тэ-
ле ра дыё кам па нія, у якой 7 пры за вых 
ста ту э так, і «Ста ліч нае тэ ле ба чан не» 
з 5 уз на га ро да мі.

І ўсё ж, на ват ве да ю чы гэ ты рас-
клад, тэ ле вер сію цы ры мо ніі, якую 
па ка жа сён ня ўве ча ры АНТ, па гля-
дзець вар та. Дзе яшчэ вы ўба чы це 
«ві рус нае ві дэа» з Са ла ду хам, чар гу 
на аб дым кі з алім пій скі мі чэм пі ё на мі 
і эпа таж ны вы хад муж чы ны ў спад-
ні цы; па чу е це ад на ча со ва «Ку па-
лін ку» і «Су лі ко», па слу ха е це арыю 
Міс та ра Ікс у вы ка нан ні тэ ле вя ду-
чых і да ве да е це ся, у ка го з вя ду чых 
зда ры ла ся раз два ен не асо бы і якія 
пер шыя сло вы га во раць дзе ці тэ ле-
ві зій ні каў?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН

�

ПАС ХА — АЖЫЎ ЛЯЛЬ НЫ ГЛЫ ТОК 
СВЕ ЖА ГА ПА ВЕТ РА

Па дзеяПа дзея  ��

НА «ТЭ ЛЕ ВЯР ШЫ НІ» ЗА ЗІР НУ ЛІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮНА «ТЭ ЛЕ ВЯР ШЫ НІ» ЗА ЗІР НУ ЛІ Ў БУ ДУ ЧЫ НЮ
Удзель ні кі цы ры мо ніі спа лу ча лі «Ку па лін ку» і «Су лі ко», спя ва лі, сто я чы на ру жо вых та бу рэт ках, і тан ца ва лі ў ба лет ных пач кахУдзель ні кі цы ры мо ніі спа лу ча лі «Ку па лін ку» і «Су лі ко», спя ва лі, сто я чы на ру жо вых та бу рэт ках, і тан ца ва лі ў ба лет ных пач ках

Вы браць леп шых сё ле та, як, зрэш ты, і ў мі ну лыя га ды, жу ры дзя ся та га 
На цы я наль на га тэ ле ві зій на га кон кур су «Тэ ле вяр шы ня» бы ло ня прос-
та: у твор чым спа бор ніц тве ўдзель ні ча ла 238 за явак як ад буй ных ме-
ды я хол дын гаў, так і ад рэ гі я наль ных тэ ле кам па ній. З іх бы ло ада бра на  
76 на мі нан таў — на 25 пры за вых мес цаў. Усе гэ тыя ра бо ты вый шлі 
ў эфір ця гам мі ну ла га го да і ўжо бы лі ацэ не ны гле да ча мі, ця пер жа 
атры ма лі ацэн кі (да рэ чы, вель мі вы со кія) ад пра фе сі я на лаў. Пры нам-
сі, як ад зна чыў мі ністр ін фар ма цыі Алег Пра ляс коў скі, боль шас цю 
ра бот іх аў та ры мо гуць за слу жа на га на рыц ца, бо яны вы ка на ны на 
ўзроў ні су свет на га тэ ле ба чан ня. А сам кон курс, па вод ле слоў мі ніст-
ра, «пад штур хоў вае да раз віц ця і з'яў ля ец ца пля цоў кай для по шу ку 
та лен таў і па шы рэн ня ін фар ма цый най пра сто ры».

Хто яшчэ пад ня ўся 
на «Тэ ле вяр шы ню-2013»?

Леп шы вя ду чы пуб лі цыс тыч най пра гра мы — Ва дзім Гі гін (ток-шоу 
«Па зі цыя», АНТ).
«Леп шы вя ду чы што дзён най ін фар ма цый най пра гра мы — Вік то рыя 
Сян ке віч («Па на ра ма», БТРК).
Леп шы рэ пар цёр — Тэн гіз Дум ба дзэ («Под ых пла не ты», АНТ)
Леп шы вя ду чы за баў ляль най пра гра мы — Ан тон Мар ты нен ка («Ха ра-
Шоу», «На тым жа мес цы ў той жа час», СТБ).
Леп шы вя ду чы тэ ма тыч най пра гра мы — Ка ця ры на За бянь ко («Цэнт-
раль ны рэ гі ён», СТБ).
Леп шы сцэ на рыст — Рус лан Тур коў («Сім вал Пе ра мо гі», БТРК).

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


