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«І РАДАСЦЬ БЫЛА 
ТАКАЯ, ШТО ЎЛАДА 
НЕ МАГЛА СПЫНІЦЬ...»

Аляк сандр Хар ке віч дак лад на па-

мя тае, што ў 1945 го дзе ў Ваў ка но-

са ве ста я лі 66 хат.

— У кож най ха це сям'я, а сем'і та-

ды бы лі... Вунь мае су се дзі — 11 ча-

ла век, дру гія — во сем. Больш за 300 

ча ла век агу лам. Ва ра па е вых бы ло 24 

сям'і. Мой дзед так са ма быў Ва ра-

па еў. Вам не апі саць, якая ра дасць 

бы ла ў лю дзей, коль кі на тхнен ня! 

Яны па спра чац ца маг лі, але як яны 

сяб ра ва лі!

Пра ца ва лі цяж ка. Жан чы ны ця-

га лі плуг. Сям'ю трэ ба бы ло пра-

кар міць з 20 со так зям лі, за роб кі не 

атрым лі ва лі, з'яз джаць да 1950 го да 

не ме лі пра ва. Та му тры ма лі вя лі-

кія гас па дар кі, у га лод ныя ме ся цы 

ноч чу на кал гас ных па лях збі ра лі 

ка лас кі, мёрз лую буль бу, ры зы ка-

ва лі во ляй.

Пры гэ тым уме лі ад па чыць, ка жа 

Аляк сандр Ан то на віч: па ча рач цы вы-

пі ва лі і пе лі пес ні, пры пеў кі. Ля кож-

най ха ты ў маі — воб ла ка бе ла га або 

чыр во на га бэ зу. Вёс ка бы ла да гле-

джа ная, пры го жая: па гор кі, ра ка, гай. 

На Вя лік дзень збі ра лі ся ра зам: бі лі 

яй кі, ве ся лі лі ся. Ар тыс ты сю ды не 

пры яз джа лі, тэ ле ві за раў не бы ло, ве-

ся лі лі ся бе са мі. Шмат та лен таў рас-

кры ва ла ся ся род мяс цо вых жы ха роў. 

У дзе да Аляк санд ра Хар ке ві ча быў 

ма лод шы брат — Пётр Емяль я на віч 

Ва ра па еў — та ле на ві ты гар ма ніст, 

сам пі саў пес ні: і сло вы, і му зы ку. 

Баб ка Да р'я ве да ла без ліч ва ла чоб-

ных пе сень. У Ве лі код ную ноч Пят ро 

Ва ра па еў браў сваю хром ку, збі раў 

ка ман ду ва ла чоб ні каў і ха дзі лі яны 

па ху та рах.

— Як тут упер шы ню з'я ві лі ся ва-

ла чоб ні кі, не ве даю, але сэнс быў 

адзін — яны сла ві лі Ісу са Хрыс та, 

Сы на Бо жа га, — рас каз вае Аляк-

сандр Хар ке віч. — І ра дасць у лю-

дзей бы ла та кая, што ўла да не маг ла 

іх спы ніць.

У 1949 го дзе ся мі клас ні ка Аляк-

санд ра Хар ке ві ча за ха джэн не па 

ва ла чоб ні ках на ты дзень вы клю чы лі 

са шко лы. Але гэ та хлоп ца не за сму-

ці ла.

У кож най вёс цы бы лі свае ва-

ла чоб ні кі. Спа чат ку іш лі да рос лыя, 

по тым — юна кі, а са мыя апош нія — 

пад лет кі.

— Я са браў хлоп чы каў. Адзін на 

ба ла лай цы іг раў, сам я ба ра ба ніў і 

спя ваў, — ус па мі нае Аляк сандр Ан-

то на віч. — Мы прай шлі не каль кі хат 

і па ло ву ме ха са бра лі ку лі чоў, два 

руб лі нех та даў і яй кі. Бо лей ужо не 

пай шлі. Прый шлі да моў, тут па дзя лі-

лі. А па коль кі я ўжо быў кам са мо лец, 

мя не по тым за гэ та па ка ра лі, але я 

асаб лі ва не пе ра жы ваў.

Аляк сандр Хар ке віч па мя тае не-

каль кі пра ві лаў, якіх стро га тры ма лі ся 

ва ла чоб ні кі. Па-пер шае, нель га бы ло 

спя ваць да поў на чы, ка лі па чы на ла ся 

Ве лі код нае на ба жэн ства, на якім вер-

ні кі ўпер шы ню ўсклі ка юць «Хрыс тос 

уваск рэс!». Па-дру гое, ні хто не па-

чы наў спя ваць, па куль не быў атры-

ма ны да звол ад гас па да роў. «Вось, 

на прык лад, прый шлі мы ка ман дай. 

Я быў ста рэй шы, та му па ды хо джу да 

фі ран кі і (да лі кат на. — «Зв.») гру каю. 

У мя не пы та юц ца: «Хто там?» Ад-

каз ваю (до сыць ба дзё ра. — «Зв.»): 

«Да зволь це Хрыс та ве лі чаць!» Ка лі 

да зва ля юць, мы па чы на ем спя ваць, 

ка лі не — будзь це зда ро вы!» — рас-

каз вае ён. Але не па мя тае, каб нех та 

ад мо віў, бо на род быў на бож ны.

Іш лі не да кож най ха ты, а да тых, 

ка го ве да лі, і па чы на лі заў сё ды з 

агуль най фра зы, у ваў ка но саў скіх 

яна бы ла та кая:

«З-за ле су, ле су цём на га...

(Усе пад хоп лі ва лі) Хрыс тос уваск-

рэс, Сын Бо жы!

Іш ла ту ча ва ла чоб ная,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Іш ла яна ды ша та ла ся,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Ба га та га два ра ды пы та ла ся...

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!»

Да лей спя ва лі для кож на га до ма 

асоб на: тое, што гэ та му до му ад па-

вя да ла. «Ад рас ныя пес ні», — звяр тае 

ўва гу Аляк сандр Ан то на віч. На прык-

лад, до му Хар ке ві чаў, які ста іць на 

га ры, спя ва лі так:

«А чый гэ та дом на па гу рач ку?

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

На па гу рач ку, на пад му рач ку?

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Ля то га два ра пчол кі гу дуць,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Пчол кі гу дуць ды к са бе за вуць,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!»

До му, дзе жы ла ўда ва, пас ля 

агуль най фра зы спя ва лі інакш:

«А жы ла ўда ва па ся род ся ла,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Спа ра дзі ла яна дзе вяць сы ноў,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

А дзя ся тую — да чу шач ку,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Да чу шач ку — На сту шач ку,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Сы ны ўзрас лі, у раз бой пай шлі,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Доч ка ўзрас ла, за муж вый шла,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

За муж вый шла ды за куп чы ка,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Ды за куп чы ка, за га луб чы ка,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!»

За кан чва ла ся пес ня сло ва мі: 

«Ада ры це нас, не ма ры це нас!» з 

тым жа пры пе вам: «Хрыс тос уваск-

рэс, Сын Бо жы!», але, як пра ві ла, гас-

па да ры не ча ка лі, па куль ва ла чоб ні кі 

да пя юць, не ка то рыя за пра ша лі ў ха-

ту, збі ра лі на стол, час та ва лі.

«Ва ла чоб ныя — лю дзі доб рыя,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Ва ла чы лі ся, па ма чы лі ся,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Зай шлі к баб цы, па су шы лі ся,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Ста ла баб ка іх час та ва ці,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!

Гос па да Бо га ўспа мі на ці,

Хрыс тос уваск рэс, Сын Бо жы!»

Але час цей гас цям вы но сі лі з до-

му га рэл ку, да ры лі гро шы, ку лі чы 

ды яй кі. Паз ней га лоў ны з ка ман ды 

ва ла чоб ні каў дзя ліў па да рун кі па між 

удзель ні ка мі.

Стры еч ны дзед Аляк санд ра Хар-

ке ві ча Пят ро Ва ра па еў у 1950-м, ка-

лі сель скім жы ха рам да зво лі лі з'яз-

джаць у го рад, вы ехаў з усёй сва ёй 

вя лі кай сям' ёй (у яго бы ло пя цё ра 

дзя цей) у Ка лі нінг рад. Але ў 60-х га-

дах двой чы пры яз джаў на Вя лік дзень 

у Ваў ка но са ва з гар мо ні кам. «Ка лі б 

вы ба чы лі, што ра бі ла ся з людзь мі! — 

смя ец ца Аляк сандр Ан то на віч. — Ён 

вый шаў на цэнтр вёс кі, і ўсе прый шлі 

з ім па ві тац ца, хто толь кі мог: «Пят-

рок пры ехаў!» І спя ва лі та ды ва ла-

чоб ныя днём, не ха дзі лі ні ку ды».

Апош нія ва ла чоб ныя пес ні ў Ваў-

ка но са ве спеў Аляк сандр Хар ке віч. 

Пас ля ву чо бы ў Мін скім аў та ме ха-

ніч ным тэх ні ку ме і служ бы ў ар міі ён 

вяр нуў ся сю ды ў 1957 го дзе. У ар міі 

на ву чыў ся іг раць на ба я не. «Та ды 

ўжо па ва ла чоб ні ках не ха дзі лі, — 

ус па мі нае. — Не бы ло да ка го, але 

кож ны Вя лік дзень пры хо дзі лі ўсе да 

мя не, жан чы ны, і я іг раў, усе спя ва лі 

і ве ся лі лі ся».

З кож ным го дам усё менш лю дзей 

збі ра ла ся на лаў цы каля до ма Хар-

ке ві чаў, а 15 га доў та му Аляк сандр 

Ан то на віч вый шаў з ба я нам адзін. 

Не бы ло на ват ка му па слу хаць. Ён 

спеў сам са бе, сам са бе пай граў на 

ба я не. «Вось так ва ла чоб ні кі скон чы-

лі ся, — ка жа. — Але гэ та так ці ка ва! 

Гэ та та кі та лент! Нас жа ні хто не на-

ву чаў!» Во чы яго вы лу ча юць дзіў нае 

свят ло, цеп лы ня яко га ад чу ва ец ца 

фі зіч на, а твар ро біц ца на тхнё ным і 

зу сім ма ла дым. Але ў на ступ ную хві-

лі ну ён уз ды хае са сло ва мі: «Вось 

та кія спра вы!», у якіх ужо чу ваць сум 

і го рыч.

«КОЖНАЕ ДЗІЦЯ 
ТАЛЕНАВІТАЕ»

Пра Аляк санд ра Хар ке ві ча як май-

стра па вы ра бе ўні каль ных му зыч-

ных ін стру мен таў неад ной чы пі са лі 

га зе ты, ра бі лі сю жэ ты тэ ле ба чан не, 

ра дыё, ін тэр нэт-вы дан ні. У ле таш нім 

снеж ні «звяз до вец» Ана толь Кля шчук 

ужо не пер шы раз пры свя ціў яму свой 

фо та рэ пар таж. У 2008 го дзе ваў ка но-

саў скі май стра стаў лаў рэ а там спе-

цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь у на мі на цыі «На род ная 

твор часць».

Сё ле та ў каст рыч ні ку яму споў ніц-

ца 84 га ды, але ця гам жыц ця Аляк-

сандр Хар ке віч пра слаў ляў Круг-

лян шчы ну не толь кі як разь бяр, але 

і як му зы ка, як пе да гог, як твор чая 

і не ар ды нар ная асо ба. Пер шы раз

на круг лян скую сцэ ну ён вый шаў 

5 снеж ня 1957 го да з пес няй «Дивлюсь

я на не бо та й дум ку га даю...», якую 

пры вёз з Укра і ны, дзе слу жыў у ар міі.

З 1973 го да ця гам трох дзе ся ці год-

дзяў вы сту паў у скла дзе фальк лор-

на га ан самб ля «Бя се дач ка». У 1987-м 

стаў лаў рэ а там пер ша га бе ла рус ка га 

фес ты ва лю «Зві няць цым ба лы і гар-

мо нік»... Ён і за раз ез дзіць па кра і не з 

ан самб лем «Ве рас нян ка» і вы кон вае 

соль ныя ну ма ры на бе рас це і буб не.

— Быў пер шым, хто з апа ра ту 

ра ё на па ехаў на ўбор ку на Ца лі ну: 

мне ад ра зу з за во да да лі но вую ма-

шы ну, па гру зіў ся і з'е хаў у Ка зах-

стан, — ус па мі нае ён. — Быў адзі-

ным ад Бе ла ру сі ўдзель ні кам агуль-

на вай ско вых ву чэн няў Уз бро е ных 

Сіл СССР «Дняп ро», маю гра ма -

ту ад мі ніст ра аба ро ны Са вец ка га 

Са ю за Грэч кі...

Ён 42 га ды пра пра ца ваў у шко-

ле, вы кла даў фіз куль ту ру, пра цоў-

нае на ву чан не, спе вы і на ват асно вы 

ся мей на га жыц ця... Вы пус ціў больш 

за 1000 дзя цей і ўпэў не ны, што кож-

нае дзі ця та ле на ві тае. Прад стаў ляў 

аду ка цый ную сфе ру Круг лян шчы ны 

на Усе са юз ным з'ез дзе на стаў ні каў, 

аса біс та быў пры ня ты ў ка мі тэ це па 

фі зіч най куль ту ры і спор це пры Са ве-

це Мі ніст раў СССР і ўзна га ро джа ны 

ме да лём. Вы ха ваў у вяс ко вай шко ле 

бу ду ча га рэ кард сме на Бе ла ру сі ў кі-

дан ні кап'я, брон за ва га пры зё ра чэм-

пі я на ту све ту і та ле на ві та га трэ не ра 

Ула дзі мі ра Са сі мо ві ча. Аляк сандр 

Хар ке віч і да гэ туль згад вае сваю ра-

бо ту з дзець мі з хва ля ван нем. Пра 

шко лу, дзя цей, сіс тэ му аду ка цыі мо-

жа раз ва жаць бяс кон ца. І бяс кон ца, 

з ра дас цю, ус па мі наць.

— Я сва бод ны ча ла век, бо ў лю бы 

мо мант ма гу ўтры маць ся бе ад лю-

бо га ўчын ку. Вель мі ся бе за гэ та па-

ва жаю. Да рэ чы, не ўжы ваю ал ка голь 

з са ма га дзя цін ства. На ват на вя сел-

лях, — рас каз вае ён пра ся бе. І по тым 

тлу ма чыць, што не су праць ал ка го лю 

ў прын цы пе, але лі чыць, што ва ўсім 

па трэб на ме ра. Так яго ву чыў дзед.

Яшчэ ён да дае, што ў яго нер во-

вая сіс тэ ма ха ле ры ка. Не здар ма, ка лі 

ён сам ву чыў ся ў шко ле, якая мес ці-

ла ся ў пан скім бу дын ку ў Скля па ве, і 

ўдзель ні чаў у драм гурт ку, яму заў сё-

ды да ва лі іг раць смеш ныя ро лі, — гэ-

та як раз яму па ды хо дзі ла. «На пэў на, 

гэ та аб умоў ле на ге на мі, — раз ва жае 

Аляк сандр Ан то на віч. — У мя не сва я-

 кі та кія ж бы лі».

ТРЫ АБЯЦАННІ 
САМОМУ САБЕ

Ён усё жыц цё імк нец ца тры мац ца 

абя цан ня, якое даў у 1954 го дзе. Ка лі 

за кан чваў Мін скі аў та ме ха ніч ны тэх-

ні кум і раз віт ваў ся з вы клад чы кам, 

які пе ра ка наў яго не кі даць ву чо бу на 

трэ цім кур се, ён даў са бе абя цан не 

ні ко лі ні ко га не крыў дзіць, ні ко му не 

да зва ляць крыў дзіць ся бе і са мо му не 

да зва ляць ся бе крыў дзіць. Ка жа, што 

дру гое атрым лі ва ла ся не заў сё ды. 

Яго крыў дзі лі, але сам ён ста ра ец ца 

ра біць толь кі доб рае. Пра тое, на-

коль кі па спя хо ва, свед чыць на ступ-

ны факт: за час яго пра цы ў шко ле 

змя ні ла ся 15 ды рэк та раў, у снеж ні 

ўсе яны пры яз джа лі ў Ваў ка но са ва і 

пры хо дзі лі да яго ў гос ці.

Аляк сандр Ан то на віч не каль кі 

ра зоў гля дзеў смер ці ў твар. Пры 

ад ступ лен ні ня мец кіх вой скаў ле-

там 1944 го да ў гэ тых мяс ці нах на 

да ро гах, што вя лі на за хад, утва-

рыў ся за тор. Жы ха ры вё сак, якія 

зна хо дзі лі ся ўздоўж да рог, за поў не-

ных ня мец кай тэх ні кай і ва ен ны мі, 

зні ма лі ся і ча со ва з'яз джа лі ўглыб 

ра ё на. Дзед Аляк санд ра Хар ке ві ча 

так са ма вы ра шыў ад вез ці жан чын і 

дзя цей па да лей ад ха ты, по ле ва кол 

якой за поў ні ла ся ня мец кі мі ма шы-

на мі і гар ма та мі. Лю дзі па да лі ся ў 

бок во зе ра Ха том ле, праз 30 кі ла-

мет раў спы ні лі ся ад па чыць, дзед 

ад вя заў ка ня і да зво ліў шчас лі ва му 

ўну ку сес ці вяр хом.

— Дзя ду ля і ба бу ля ся дзе лі ўдва іх 

спе ра ду на ка лё сах, зза ду — іх ня-

вест ка, мае ма ма і сяст рыч ка. Дзя-

ду ля па ста віў ка ня па цэнт ры, ён еў 

з ка лёс. Я на ка ні вяр хом, ра дас ны... 

Ба бу ля з дзя ду лем як ся дзе лі, так і 

за ста лі ся — мёрт выя, у кры ві. Ма ме, 

сяст ры і ня вест цы аскол кам па рва ла 

мыш цы ног. Ка ню ада рва ла ўвесь 

зад, мя не скі ну ла. Я вель мі лю біў дзя-

ду лю... Ка лі пад ня ўся і па гля дзеў на 

яго... Не па мя таю, хто нас і як на зад 

пры вёз, — і праз 75 га доў Аляк сандр 

Ан то на віч, ка лі ўспа мі нае гэ ты эпі-

зод, пла ча.

Дру гі раз смерць прай шла по бач 

ужо пас ля вай ны. У 50-я га ды ён пра-

ца ваў у ра ё не ін струк та рам рай ка ма 

кам са мо ла. Пра во дзіў у За га ра нах а 

дзя вя тай га дзі не ве ча ра кам са моль-

скі сход. «Са бра лі ся кам са моль цы, 

ад крыў я сход, рап там гул і вы бух. 

Ва ен ны са ма лёт за 600 мет раў ад 

клу ба на га ры ўза рваў ся. Я ўба чыў, 

як шы бы з акон вы ля та юць. Усе раз-

бег лі ся, а мне 15 кі ла мет раў да Круг-

ла га і яшчэ 10 — ад Круг ла га сю ды. 

Ба яў ся па да ро зе іс ці. Ба чыў, як еха лі 

ва ен ныя ма шы ны на мес ца па дзен ня 

са ма лё та. Толь кі а пер шай га дзі не 

но чы прый шоў у Круг лае», — рас каз-

вае ён і здзіў ля ец ца та му, як бліз ка 

быў сам і ўсе, хто са бра лі ся на сход, 

ад гі бе лі.

Ён час та ду мае пра тое, што мог 

з'е хаць з Ваў ка но са ва, але не з'е-

хаў. Пас ля служ бы ў ар міі яму пра-

па ноў ва лі ра бо ту ў Бе лай Царк ве ва 

Укра і не, абя ца лі ква тэ ру. Але ў той 

час до ма бы ла скла да ная сі ту а цыя, 

сяст ра пра сі ла да па мо гі. Ён пры ехаў 

і за стаў ся. Паз ней на Усе са юз ным 

з'ез дзе на стаў ні каў па зна ё міў ся 

з ла тыш скай дэ ле га цы яй, яго ўга-

вор ва лі ехаць пра ца ваць у Лат вію, 

так са ма пы тан не з жыл лём вы ра ша-

ла ся лёг ка, жыў бы ў го ра дзе з усі мі 

вы го да мі. Яму няпрос та бы ло ад мо-

віц ца, бо сяст ра яго жы ла так са ма ў 

Лат віі, але вы ра шыў за стац ца. На 

гэ ты раз га лоў ным ар гу мен там ста-

ла тое, што сы ну з ар міі трэ ба бы ло 

вяр тац ца да моў.

...Ён лю біць раз ва жаць пра асаб-

лі вую ро лю жан чы ны ў су све це і га-

то вы га ва рыць пра ка хан не. У яго 

ёсць на конт гэ та га сваё мер ка ван не. 

Ён лі чыць, што ка хан не не бы вае ў 

мі ну лым, яно бы вае толь кі тут і ця-

пер, і яно не здоль нае на дрэн нае. 

А яшчэ ён шмат жар туе, ка лі ка жа 

пра сур' ёз нае. Слу хаць яго ці ка ва і 

па ву чаль на.

Ёсць у гэ та га ча ла ве ка ад на ры-

са, на пэў на, — са мая га лоў ная. Ён 

усёй ду шой лю біць спра ву, якую ро-

біць. Якой бы гэ тая спра ва ні бы ла: 

на стаў ніц тва, му зы ка, разь бяр ства, 

бы та выя кло па ты... Ша нуе лю дзей, 

кры ты куе чы ноў ні каў, заў сё ды ка жа 

праў ду. Ве рыць у лёс і Бо га. І вель мі 

пе ра жы вае за ўсё, што ад бы ва ец ца 

на во кал. З пры ро дай, гра мад ствам і, 

ні мно га ні ма ла, — з цы ві лі за цы яй.

Яшчэ ён вель мі лю біць сваю зям-

лю. У яго пры го жы, аздоб ле ны разь-

бой дом і чыс ты, утуль ны двор, ме жы 

яко га цяж ка вы зна чыць. Ва кол до ма 

ён раз ве сіў 40 шпа коў няў. Спе цы яль-

на ез дзіць па гля дзець на сем'і ле бе-

дзяў у Та ла чын. Ра іць ву чыц ца ў іх 

вер нас ці. Уво сень усе шпа кі, пе рад 

тым як па ля цець у вы рай, збі ра юц ца 

на пра ва дах пе рад яго ган кам. По тым 

зні ма юц ца і ля цяць. А ён гля дзіць ім 

услед.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Вёс ка Ваў ка но са ва Круг лян ска га 

ра ё на.

Яшчэ больш фо та і ві дэа гля дзі-

це на сай це «Звяз ды».

АПОШ НІ ВАЎ КА НО САЎ СКІ ВА ЛА ЧОБ НІКАПОШ НІ ВАЎ КА НО САЎ СКІ ВА ЛА ЧОБ НІК

ПЕРАМОГА 
ЖЫЦЦЯ І СВЯТЛА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Уваск ра сен не Хрыс то ва — кра е ву голь ны 

ка мень на шай ве ры, яе не ад' ем ная і не па-

хіс ная ас но ва. «Ка лі Хрыс тос не ўваск рэс, 

то мар ная і про па ведзь на ша, мар ная і ве-

ра ва ша» (1 Кар. 15:14), — ус клі кае свя ты 

апост ал Па вел. Але Хрыс тос Спа сі цель паў-

стаў з мёрт вых і ад крыў уся му ча ла вец тву 

шлях да ўваск ра сен ня, да веч на га і бла-

жэн на га жыц ця ў абі це лях Цар ства Ня бес-

на га. Амаль дзве ты ся чы га доў над зям лёй 

гу чыць не змаў ка ю чы пе ра мож ная ра дас-

ная вест ка аб Уваск ра сен ні Хрыс то вым — 

за ло гу бес смя рот нас ці кож на га ча ла ве ка, 

які ве руе ў Хрыс та Спа сі це ля і вы кон вае 

Бо жыя за па ве дзі.

«Ка лі Хрыс тос уваск рэс, то і мы ўваск-

рэс нем у це лах на шых», — пра па ве дуе наш 

су час нік і па дзвіж нік XX ста год дзя, свя ці цель 

Лу ка (Вой на-Яся нец кі). Свя ці цель пра па ве-

да ваў гэ та, пе ра каз ва ю чы сло вы апост ала 

Паў ла, звер ну тыя да ка рынф скіх хрыс ці ян: 

«Бо па коль кі праз ча ла ве ка смерць, то праз 

ча ла ве ка і ўваск ра сен не мёрт вых. Як у Ада ме 

ўсе па мі ра юць, так у Хрыс це ўсе ажы вуць» 

(1 Кар. 15:21-22). Свя тыя па дзвіж ні кі пе ра ка-

на на пра па ве да ва лі, што не толь кі ду хоў ную, 

але і ця лес ную смерць ска са ваў Хрыс тос Сва-

ім Кры жам, смер цю і Уваск ра сен нем.

Пас ля Уваск ра сен ня Хрыс то ва га на шы 

жыц цё і смерць цал кам зна хо дзяц ца ў ру ках 

усё ма гут на га Бо га, і ў нас ня ма па трэ бы раз-

ва жаць пра гэ та, грун ту ю чы ся на за ко нах пры-

ро ды, бо і яны ство ра ны Твар цом уся го, і Ён 

воль ны дзей ні чаць не па на шым ро зу ме, а па 

не вя до мых нам за ко нах Бо жых.

Па вод ле не па руш на га абя цан ня Бо жа га, 

усё ча ла вец тва ўваск рэс не ў кан цы ча су, 

і «вый дуць тыя, што ра бі лі да бро, ва ўваск-

ра сен не жыц ця» (Ін. 5:29). Нам жа, дзе цям 

Царк вы Хрыс то вай, на ле жыць не толь кі зна-

хо дзіц ца ў ча кан ні «но ва га не ба і но вае зям лі, 

на якіх пра вед насць жы ве» (2 Пят. 3:13), але 

і свед чыць пра Уваск ра сен не Спа сі це ля праз 

спра вы даб ра, лю бо ві і мі ла сэр нас ці. «Па тым 

па зна юць усе, што вы Мае вуч ні, ка лі лю боў 

бу дзе це мець па між са бою» (Ін. 13:35), — ка-

жа Гас подзь. Доб рыя спра вы дзе ля сла вы 

Бо жай — вось са мае леп шае, са мае яр кае 

па цвяр джэн не та му, што Уваск ра сен не Хрыс-

то ва і да гэ туль аб наў ляе і асвя чае свет, пе ра-

мя ня ю чы сэр цы лю дзей.

У Хрыс це Уваск рэс лым мы ўжо не чу жыя, 

але — ад на вя лі кая сям'я, якая на зы ва ец ца 

Царк вой. Кож ны, хто пры лі чае ся бе да Свя той 

Царк вы Хрыс то вай, за клі ка ны па ка заць све ту 

са праўд ную лю боў і ма раль ную вы шы ню, пра 

якую ска за на ў Па слан ні апост ала Паў ла да 

Ка рын фян: «Лю боў доў га цярп лі вая, мі ла сэр-

ная, лю боў не зайз дрос ціць, лю боў не ўзвы-

ш ае ся бе, не га на рыц ца, не бяс чын ствуе, не 

шу кае свай го, не раз драж ня ец ца, не па мя-

тае зла, не ра ду ец ца ня праў дзе, а ра ду ец ца 

іс ці не; усё па кры вае, уся му ве рыць, на ўсё 

спа дзя ец ца, усё пе ра но сіць (1 Кар. 13:4-7). 

У гэ тых сло вах апост аль скіх ад люст ра ва-

ны ідэ ал, які, на пер шы по гляд, зда ец ца 

не да ся галь ным. Але, як ска заў Спа сі цель 

све ту, «...усё маг чы ма для та го, хто ве руе» 

(Мк. 9:23). А та му, з ве рай ва Уваск ра сен не 

Хрыс то ва і на дзе яй на ўсё ма гут ную да па-

мо гу Бо жую, бу дзем імк нуц ца да та го, каб 

усё на ша жыц цё бы ло на поў не на дзей най 

лю боўю да Бо га і бліж ніх.

Пач нем сла віць Хрыс та Уваск рэс ла га з 

да ра ван ня на шым крыўд ні кам і ня доб ра-

зыч ліў цам, а за тым усла вім Спа сі це ля све ту 

бес ка рыс лі вай да па мо гай лю дзям у ня ста чы, 

пад трым кай га рот ных і ня ду жых, чыс ці нёй і вы-

са ка род ствам учын каў. Па дзе лім ся Пас халь най 

ра дас цю з бліж ні мі і даль ні мі — і гэ тая свет лая 

ра дасць, шмат ра зо ва ўзмоц не ная, вер нец ца 

да нас і за ста нец ца ў на шых сэр цах.

У гэ тае свет ла за рнае свя та Свет ла га Хрыс-

то ва га Уваск ра сен ня зноў і зноў звяр та ю ся да 

вас — Пра асвя шчэн ныя ар хі па сты ры і па сты-

ры, іна кі і іна кі ні, да ра гія бра ты і сёст ры, — 

і шчы ра жа даю ўсім вам доб ра га зда роўя, 

ду шэў на га мі ру, мо цы ду ху і не вы чэрп най, 

не вы моў най Пас халь най ра дас ці!

ХРЫС ТОС УВАСК РЭС!

СА ПРАЎ ДЫ ЎВАСК РЭС!

ПАВЕЛ, Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі,

Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі

Пас ха Хрыс то ва 2019 го да,

го рад Мінск.

Пос пе хі бе ла рус ка га бас кет бо ла мы час цей за ўсё звяз-

ва лі з на цы я наль най жа но чай збор най, да та го ча су, 

па куль не з'я ві ла ся но вая фор ма гуль ні ў аран жа вы 

мяч — бас кет бол 3х3. Пер шыя ка ман ды бы лі сфар мі-

ра ва ныя толь кі ў 2015 го дзе, та ды ж Мінск упер шы ню 

пры няў ма ла дзёж ны чэм пі я нат Еў ро пы. А ўжо ў 2020 

го дзе ў То кіа гэ ты від бас кет бо ла бу дзе прад стаў ле ны 

на Алім пій скіх гуль нях. Ада брац ца ту ды бу дзе вель мі 

скла да на, удзел пры муць уся го 8 жа но чых і 8 муж чын-

скіх збор ных. Та кім чы нам, Еў ра пей скія гуль ні ў Мін ску 

ста но вяц ца ге не раль най рэ пе ты цы яй дэ бю ту ву ліч най 

гуль ні на най буй ней шым фо ру ме пла не ты.

На Гуль нях у Мін ску возь муць удзел 16 жа но чых і 16 муж-

чын скіх ка ман даў Еў ро пы — уся го 128 спарт сме наў, тур нір 

прой дзе на Раlоvа Аrеnа ка ля ста ліч на га Па ла ца спор ту. 

Ге не раль ны сак ра тар Бе ла рус кай фе дэ ра цыі бас кет бо ла 

На стас ся МА РЫ НІ НА рас каз вае, што ба лель шчы кі не па зна-

юць звык лую арэ ну, Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў за раз 

зай ма ец ца яе ўдас ка на лен нем. За мест шас ці кор таў, якія ёсць 

ця пер, пад час Гуль няў бу дзе толь кі два — раз мін ка вы і гуль-

ня вы. Тры бу ны змо гуць раз мяс ціць ка ля 1000—1200 ба лель-

шчы каў. «Бас кет бол 3х3 ува хо дзіць у топ най больш ві до вішч-

ных ві даў спор ту на Еў ра пей скіх гуль нях, гэ та не толь кі спорт, 

але і шоу. Акра мя са міх гуль няў бу дуць дэ ман стра вац ца за-

баў ляль ныя ну ма ры і пра ца ваць ды джэй», — рас каз вае Анас-

та сія Ула дзі мі ра ўна.

Тэс та выя спа бор ніц твы па бас кет бо ле 3х3 ад бу дуц ца ў рам-

ках чэм пі я на ту Бе ла ру сі 15—16 чэр ве ня. Да гэ та га ча су арэ на, 

на якой прой дзе тур нір, па він на быць цал кам га то вая.

Ця пер пра ца кі піць не толь кі ся род ар га ні за та раў, трэ не ры 

збор ных ін тэн сіў на зай ма юц ца фар мі ра ван нем скла ду. «На 

да дзе ным эта пе ў збор ную ада бра на во сем кан ды да таў, па-

куль яны вя дуць пад рых тоў ку ў рам ках бас кет бо ла 5х5, бо 

пра цяг ва юц ца чэм пі я нат кра і ны і гуль ні ў Адзі най лі зе ВТБ, — 

рас каз вае трэ нер муж чын скай збор най па бас кет бо ле 3х3 

Дзміт рый КАЛ ТУ НОЎ. — Пас ля за кан чэн ня гэ тых тур ні раў у 

нас бу дуць збор і ўдзел у шэ ра гу між на род ных тур ні раў». Аб-

са лют ная боль шасць кан ды да таў у збор ную — гэ та гуль цы 

ста ліч ных «Цмо каў». На стаў нік ад зна чае: каб тра піць у ка ман-

ду на Еў ра пей скія гуль ні, у хлоп цаў па він ны быць жа дан не, 

тэх ніч ная і фі зіч ная га тоў насць, а так са ма доб рыя ант ра па мет-

рыч ныя да ныя.

Фар мі ра ван не жа но чай ка ман ды зу сім ін шае, яе на стаў нік 

Юрый ВОЎК не раз ліч вае на дзяў чат з тра ды цый на га бас кет-

бо ла. «Мы вы ка рыс тоў ва ем гуль цоў, якіх рых та ва лі на пра ця-

гу апош ніх не каль кіх га доў ме на ві та ў бас кет бо ле 3х3. Яны 

ўжо ма юць ве лі зар ны до свед, на да дзе ны мо мант у нас 

12 кан ды да так. У гэ тай гуль ні ёсць спе цы фі ка, у пер шую чар гу 

па трэб ны за пал, ча ла век не па ві нен ба яц ца кан так ту, па ві нен 

быць га то вы да ін тэн сіў на га ру ху, ды на мі кі гуль ні, та му да лё-

ка не кож ны гу лец з бас кет бо ла 5х5 нам па ды хо дзіць».

На пя рэ дад ні Еў ра пей скіх гуль няў жа но чая ка ман да пры ме 

ўдзел як мі ні мум у трох між на род ных тур ні рах у Эс то ніі, Ман-

го ліі і Фран цыі. Га во ра чы аб фа ва ры тах гэ та га ві ду спор ту 

ся род жан чын, Юрый Воўк на зваў збор ныя Ра сіі, Фран цыі, 

Іта ліі, Венг рыі, Чэ хіі, Укра і ны і ка ман ды Бал тый скіх кра ін.

Згод на з рэг ла мен там Еў ра пей скіх гуль няў са скла да мі ка-

ман даў па бас кет бо ле 3х3 трэ ба вы зна чыц ца да 20 мая, ад нак 

і пас ля гэ тай да ты мож на бу дзе ўнес ці ка рэк ці роў кі.

«Еў ра пей скія гуль ні — гэ та па дзея як для кра і ны, так і для 

бас кет бо ла ў цэ лым, та му жа дан не па спа бор ні чаць на гэ тым 

тур ні ры ве лі зар нае, — рас каз вае кан ды дат у муж чын скую 

збор ную Сяр гей ВА БІ ШЧЭ ВІЧ. — Мы да стат ко ва даў но гу ля ем, 

ба яц ца тут ня ма ча го, бу дзем ста рац ца абы гры ваць усіх. Атры-

ма ец ца ці не, уба чым у кан цы Гуль няў. У фі зіч ным пла не, вя до ма, 

скла да ней гу ляць у бас кет бол 3х3, чым у тра ды цый ны, тут больш 

кан так ту, менш за мен і пры пын каў, мяч увесь час жы вы».

На стас ся Ма ры ні на ад зна чае, што фе дэ ра цыя зро біць усё 

для пе ра мо гі бе ла рус кіх ка ман даў на Еў ра пей скіх гуль нях, а 

так са ма для та го, каб раз віц цё бас кет бо ла 3х3 не за вяр шы-

ла ся Еў ра пей скі мі гуль ня мі. Ме на ві та та му з 20-х чыс лаў кра-

са ві ка стар та ваў пер шы чэм пі я нат кра і ны па бас кет бо ле 3х3. 

«Для гуль цоў вель мі важ на на бі раць рэй тын га выя ач кі, та кія 

спа бор ніц твы, як Раlоvа і на цы я наль ны чэм пі я нат, да зва ля юць 

гэ та ра біць, а на бор ач коў дае маг чы масць ада брац ца на Алім-

пій скія гуль ні. Зра зу ме ла, што гэ та вель мі скла да на, але мы 

ро бім усё для та го, каб даць бе ла рус кім гуль цам та кую маг-

чы масць», — ад зна чы ла На стас ся Ма ры ні на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ЖЫ ВЫ» МЯЧ,
або Як бас кет бол 3х3 рых ту ец ца 

да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў


