
5 сакавіка 2019 г. ГАС ЦЁЎ НЯ «ЗВЯЗ ДЫ» 13

«ГУЛЬ НІ З ВЕ РАЙ 
НА РО ДА ЗАЎ СЁ ДЫ 
КРЫ ВА ВЫЯ»

— Ай цец Фё дар, пяць га доў 

та му мы з ва мі раз маў ля лі пра 

тое, якую ро лю мо жа ады граць 

ве ра ў па лі тыч ным кан флік це. 

Што вы ду ма е це пра гэ та за раз? 

У пры ват нас ці — з на го ды пад-

пі сан ня то ма са аб аў та ке фа ліі 

Укра ін скай царк вы?

— Са праўд ная Царк ва Хрыс то ва 

не мо жа быць удзель ні кам па лі тыч-

ных за га во раў. Царк ва бу дуе дзяр-

жа ву Ня бес ную. Яна Уся лен ская. 

У ёй ра зам цем на ску рыя, жаў тас-

ку рыя, чыр ва на ску рыя і бе лыя лю-

дзі пры ча шча юц ца ад ных Це ла і 

Кры ві Хрыс та. Але, ве ра з'яў ля ец-

ца фун да мен таль ным па няц цем. 

Рэ лі гія фар мі руе све та по гляд цэ-

ла га на ро да. Трэ ба ра зу мець, што 

па лі ты кі, за ня тыя ажыц цяў лен нем 

свай го (або на вя за на га звон ку) 

кур су, а не слу жэн нем на ро ду, бу-

дуць вы ка рыс тоў ваць ве ру ў якас ці 

ін стру мен та ўплы ву на ма сы. Яны 

бу дуць змя няць рэ лі гію, каб пе ра-

фар ма ці ра ваць на цыю. Але яны 

гу ля юць з аг нём, мяр ку ю чы, што 

Царк ва — гэ та ін сты тут ула ды та кі 

ж, як і ўрад. На са мрэч Царк ва — 

гэ та Бо га ча ла ве чы ар га нізм. Яны 

ду ма юць, што ў Царк ве мож на ла-

дзіць дэ ба ты і шоу, та кія як час-

та зда ра юц ца ў пар ла мен це. Але 

гуль ні з ве рай на ро да заў сё ды кры-

ва выя. Яны на но сяць не па праў ную 

шко ду ду шы са мо га твор цы без-

за кон ня, яны ўвод зяць у спа ку су 

ма ла вер ных і ду хоў на не да свед-

ча ных, яны пры вод зяць дзяр жа ву 

да гра ма дзян скіх су тык нен няў. Ве-

рай жа ма ні пу ля ваць не маг чы ма: 

яе аль бо рас паў сюдж ва юць, аль-

бо зні шча юць. Ве ра ста іць за свае 

ідэа лы да смер ці. Кроў па кут ні каў 

і спа вя даль ні каў ва ўсе ча сы бы лі 

моц ным кар ка сам Царк вы Хрыс то-

вай. І маг чы ма, на стаў час пра вер-

кі, на коль кі за раз сталь тры ва лая, 

на коль кі ве ра са праўд ная. У Гос па-

да на ды шоў час ад дзя ліць пус та-

зел ле ад пша ні цы. Двац цаць га доў 

та му ў царк ву іш лі з-за мо ды, са 

сва і мі пе ра ка нан ня мі і ве ра ван ня-

мі, спа сы ла ю чы ся на Бо га ў ду шы, 

ду ма лі, што Бог — гэ та лю боў, якая 

ўсё пры мае. Не як усе за бы лі ся, 

што Бог — гэ та і стро гі суд дзя, які 

ні ко му не да руе зне слаў лен ня Ду ха 

Свя то га. За бы лі ся пра ду хоў ныя 

за ко ны, якія дзей ні ча юць у той жа 

сту пе ні, як і фі зіч ныя. Прый шоў час 

ад се ву. З Хрыс том за ста лі ся адзі-

нац цаць з два нац ца ці апост алаў. 

Іу да здра дзіў і па ве сіў ся. Ду маю, 

што сён няш нія па дзеі, маг чы ма, 

ад бы ва юц ца не вы пад ко ва і па чы-

на юц ца як заў сё ды з хры шчэль най 

ку пе лі ўсёй Ру сі.

Аса біс тай ацэн кі я да ваць не бу-

ду. Мая спра ва ма ліц ца за бра тоў 

па ве ры, якія пе ра жы ва юць цяж кія 

ча сы, ма ліц ца за Укра і ну: яна нам 

не чу жая.

«БЕ РАГ ЧЫ 
СВАЁ, АЛЕ НЕ 
ДА АША ЛЕ ЛА ГА 
НА ЦЫ Я НА ЛІЗ МУ»

— Як да гэ тых па дзей трэ ба 

ста віц ца нам, бе ла ру сам?

— Го ра ча і шчы ра ма ліц ца. Кож-

ны дзень. Пра сіць, каб ва Укра і не 

зноў бы лі мір, зго да і па ра дак, каб 

Гас подзь да ра ваў са гра ша ю чым і 

су це шыў па ку ту ю чых.

Бе ла ру сам трэ ба гля дзець і ра-

біць вы сно вы, пра віль ныя вы сно вы. 

Нам трэ ба на ву чыц ца дзя ка ваць і 

ша на ваць тое, што ма ем. За ла ці ці 

не за ла ці клет ку, у ёй ля таць не маг-

чы ма. Ду ша лу нае ў не бе ад та го, 

што яна ка мусь ці па трэб на, што 

яна пры но сіць ка рысць, яе па лёт у 

ма літ ве і лю бо ві. Жыць у тра ды цыі 

прод каў, маг чы масць ве рыць, пра-

ца ваць, ства раць — вось са праўд-

ныя каш тоў нас ці. Бе ла ру сы па він ны 

бе раг чы сваё, але не да аша ле ла га 

на цы я на ліз му, які вя дзе ў прор ву. 

Мы ж гля дзім ту ды, дзе ўзы хо дзіць 

сон ца, Сон ца праў ды — Хрыс тос. 

А на цы я на лізм, на жаль, у про ці лег лы 

бок. Ту ды, дзе сон ца ўжо за хо дзіць.

Важ ней за ўсё ця пер за хоў ваць 

чыс ці ню ўлас най ду шы і ахоў ваць 

чыс ці ню са праўд на га Пра ва слаўя. 

Вель мі важ на Бе ла ру сі збе раг чы 

сяб роў і са юз ні каў. Но вых сяб роў 

на бы вай, а ста рых не за бы вай, — 

га ва ры лі на шы прод кі.

— На коль кі маг чы ма цар коў-

ная аў та ке фа лія ў Бе ла ру сі?

— Аў та ке фа лія па ўзо ры Украі-

ны — ці па трэб на нам та кая? Іх 

аў та ке фа лія — гэ та не во ля на ро-

да, а ра шэн не ад на го ча ла ве ка. 

Перш чым не ча га ха цець, трэ ба 

ся бе спы таць: як гэ та па леп шыць 

жыц цё? А вер ні кі за да юць пы тан не 

па-ін ша му: ці пры вя дзе гэ та мя не 

да Хрыс та, ці ўра туе мя не для жыц-

ця веч на га?

На вош та бе ла ру сам сён ня аў-

та ке фа лія? Мы ва ло да ем усёй не-

аб ход най са ма стой нас цю. Ці мы 

ба ім ся міт ра па лі таў, якіх пры зна-

чае Сі нод Рус кай Пра ва слаў най 

Царк вы? Та ды за клі каю ўспом ніць 

доб рым сло вам Га на ро ва га Эк зар-

ха міт ра па лі та Фі ла рэ та! Ён свой, 

ён род ны, ска жуць мно гія. Дык ён 

жа рус кі ча ла век з два ран скім па-

хо джан нем... Гля дзі це на спра вы, а 

не ў паш парт. Вось вы нік са ра ка га-

до ва га слу жэн ня Ула ды кі: Бе ла рус-

кі Эк зар хат, свой Сі нод, плён нае 

су пра цоў ніц тва Царк вы і бе ла рус-

кай дзяр жа вы, між кан фе сій ны мір, 

ад ноў ле ныя свя ты ні Бе ла ру сі, но вы 

храм-пом нік у го нар Усіх Свя тых, 

пры све ча ны за гі ну лым бе ла ру сам. 

Ад ро джа на на ша ду хоў ная куль ту-

ра. Ча го ж не ха пае? Да ве ру?

Гля дзі це на су се дзяў: там свае, 

не чу жын цы, сіл ком вы ры ва юць 

на род з род най гле бы. На ступ ным 

кро кам на Укра і не мо жа быць Унія. 

А за тым укра ін скую мо ву пе ра вя-

дуць на ла цін ку... А прой дзе не-

каль кі дзе ся ці год дзяў, і на ву коў цы 

ўжо но вым па ка лен ням да ка жуць, 

што ўкра ін цы — гэ та за ход нія сла-

вя не. Гэ та ўся го толь кі маг чы мы 

па ва рот па дзей, і я вель мі ха чу па-

мы ліц ца ў ім.

Царк ва — гэ та Бо га ча ла ве чы ар-

га нізм, ён кі ру ец ца толь кі Хрыс том. 

Гэ та ілю зія, што ёсць Пра ва слаў ная 

Царк ва Бе ла ру сі, Укра і ны, Ра сіі. Бе-

ла русь так са ма ад на дзяр жа ва, а не 

су ма яе шас ці аб лас цей.

«БА ЧЫЦЬ 
У ЛЮ ДЗЯХ ДУ ШУ — 
ГЭ ТА ПЕР ШАЕ...»

— Ай цец Фё дар, вы 25 апош-

ніх га доў бу да ва лі Дом Мі ла-

сэр нас ці, Свя та-Тро іц кі храм, 

Усіх свяц кі храм-пом нік. Гэ та вя-

лі кае бу даў ніц тва за вяр шы ла ся 

14 каст рыч ні ка мі ну ла га го да, 

ка лі храм-пом нік быў асве ча ны 

Па тры яр хам Кі ры лам. Вы ўжо 

па спе лі ад чуць — як гэ та жыць і 

больш не бу да ваць? Вам зна ё ма 

спус та шэн не, якое, па апі сан нях, 

ад чу вае пісь мен нік, які па ста віў 

да ту пас ля апош ня га сло ва ў 

ра ма не? Баць кі, якія ад пус ці лі 

дзі ця ў са ма стой нае жыц цё? І ці 

па спе лі вы ад чуць па лёг ку?

— Пісь мен нік, да пі саў шы ра ман, 

я ўпэў не ны, ад чу вае ра дасць, так-

са ма, як і ма ці, на ра дзіў шы дзі ця, 

ад чу вае не спус та шэн не, а шчас це. 

Мы бу да ва лі, але ж не для ся бе, а 

для Гос па да, і ка лі Бог за няў Cваё 

ша ноў нае мес ца, пры няў тва рэн-

не рук ча ла ве чых, гэ та вы шэй шая 

ўзна га ро да. За што б я ні браў ся, 

заў сё ды ад чу ваў ся бе не аў та рам, 

а су аў та рам, та му што вя ла мя не 

во ля Бо жая. Сам і ўсе, хто пра-

ца ваў над хра мам, — толь кі ру кі 

Бо га.

На конт за ня тас ці — пра цы ста-

ла больш. Гра фік су стрэч вель мі 

шчыль ны.

— Па дзя лі це ся во пы там, які 

вы на бы лі за гэ тыя 25 га доў: 

што бы ло са мым цяж кім — па-

чы наць, пра цяг ваць, за вяр шаць, 

мо жа быць, зна хо дзіць агуль ную 

мо ву з чы ноў ні ка мі, якія да лё-

кія ад Царк вы, аль бо шу каць 

спон са раў? Ча му вы на ву чы лі-

ся, уз вод зя чы адзін бу ды нак за 

дру гім, у роз ныя ча сы, у «тлус-

тыя» і «ху дыя» га ды для кра і ны? 

Ці бы лі ўлас ныя па мыл кі, рас-

ча ра ван ні ў ін шых лю дзях, які 

пра цэнт з за ду ма на га ўда ло ся 

ажыц ця віць? І ці зда ра лі ся цу ды 

пад час бу даў ніц тва?

— Ня ма чы ноў ні каў, ня ма ра-

бо чых, ня ма спон са раў — ёсць 

лю дзі, кож ны ча ла век са сва ёй 

ду шой: мя цеж най, ра дас най, сум-

най. Ба чыць у лю дзях ду шу — гэ та 

пер шае, ча му мя не на ву чыў во пыт 

уз вя дзен ня хра маў. Дру гі жыц цё вы 

ўрок — лю бую спра ву вы кон ваць у 

сла ву Бо га, для Яго. Гэ та вы шэй-

шы ўзро вень ад каз нас ці. Ка лі ра-

біць для ся бе, спра ва пра ва ліц ца. 

Трэ ці жыц цё вы ўрок — у не ма чы 

ча ла ве чай сі ла Бо жая здзяйс ня ец-

ца. Мы ні чо га без Бо га не мо жам. 

Пя тае: га лоў ная спра ва свя та ра — 

тва рыць Ба жэст вен ную Лі тур гію, 

Та ін ства. Бу доў ля — дру гас нае.

25 га доў — гэ та ж па ло ва свя-

до ма га жыц ця! Тут за дзень зро-

біш не каль кі па мы лак. Га лоў нае, 

вы праў ляць іх свое ча со ва. Але 

тое, што для ча ла ве ка паў жыц-

ця, для хра ма — ім гнен не. Та му 

са мы вя лі кі цуд — гэ та за вер ша-

ны храм-пом нік. Цуд у яго ве лі чы, 

якая ад кры тая і да ступ ная на ро ду. 

Усё, аб чым ма ры лі, мы здзейс ні лі. 

З пла наў за стаў ся толь кі му зей. 

Але, Бог дасць, сё ле та ён ужо бу-

дзе дзей ні чаць.

— Ле там вы анан са ва лі, што 

ў хра ме-пом ні ку Усіх Свя тых 

раз ме сцяцца му зей і ар хіў, дзе 

бу дуць збі рац ца звест кі пра ўсе 

мяс ці ны, у якіх гі ну лі бе ла ру сы. 

Гэ тая ра бо та ўжо рас па ча тая? 

Хто ёй зай ма ец ца?

— Так, Усіхс вяц кі пры ход і Бе-

ла рус кі куль тур ны цэнтр ду хоў на-

га Ад ра джэн ня вя дуць ра бо ту па 

фар мі ра ван ні экс па зі цыі. Мы ўста-

лёў ва ем су пра цоў ніц тва з му зея мі 

го ра да. Му зеі, гіс то ры кі, пры ват-

ныя ка лек цы я не ры дзе ляц ца ко-

пі я мі да ку мен таў, ба за мі да ных, 

ар тэ фак та мі. Вя дзец ца ра бо та па 

сіс тэ ма ты за цыі ма тэ ры я лаў, якія 

бы лі са бра ныя на пра ця гу апош-

ніх га доў.

— Ай цец Фё дар, на зва рот-

ным ба ку ор дэ на Сер гія Ра да-

неж ска га, які ня даў на Па тры ярх 

Кі рыл уру чыў вам у Маск ве, на-

пі са на «Які ўзвыш аец ца па кор лі-

вас цю» («Смирением воз вы ша е-

мый»). Як трэ ба ра зу мець гэ тыя 

сло вы?

— «Бог га нар лі вым пра ці віц ца, 

а па кор лі вым дае бла га даць», — 

пі ша апост ал Іа каў. «Той, хто за дзі-

рае га ла ву, не на ві дзіць Бо га», — 

больш прос та трак туе бла жэн ны 

Іе ра нім. І сам Хрыс тос ка жа: «Бо 

кож ны, хто ўзвыш ае сам ся бе, па ні-

жа ны бу дзе, а хто па ні жае ся бе, уз-

вы сіц ца» (Лк.14: 11). Пра па доб ны 

Сер гій змя ніў ход гіс то рыі, за сна-

ваў не каль кі лаў раў і ма нас ты роў, 

ад ра дзіў ма наст ва, вы веў кра і ну з 

най ця жэй ша га кры зі су, мог дум кі 

на ад лег лас ці чуць, але пры гэ тым 

быў бо сы, га лод ны і ўсё ра біў сва і-

мі ру ка мі, шчы ра лі чыў ся бе вя лі кім 

грэш ні кам і ня вар тым ма на хам.

ЗЕР НЕ ДА ЛО ПЛОД
— Вы ўжо не пер шы год ве-

дзя це ду хоў ную пра гра му на тэ-

ле ба чан ні. Га во ры це, як пра ві ла, 

на веч ныя, агуль на вя до мыя тэ-

мы. Як уда ец ца кож ны раз зна хо-

дзіць ней кія но выя ню ан сы, якія 

за кра на юць гле да ча за жы вое і 

да зва ля юць не паў та рац ца?

— Сю жэ ты на ра джа юц ца з 

жыц ця, і боль шасць пе ра жы ва ец-

ца, пе ра асэн соў ва ец ца аса біс та. 

Хрыс ці ян ства до рыць ча ла ве ку 

дзіў ны та лент на зі ран ня. Той, хто 

пры вык кант ра ля ваць свой унут-

ра ны свет, хто пры слу хоў ва ец ца 

да ру ху свай го сэр ца, па чы нае ра-

зу мець вон ка выя за ка на мер нас ці 

і су вя зі. Жыц цё ні ко лі не ста іць на 

мес цы, яно пад но сіць сюр пры зы. 

Кож ны дзень мы атрым лі ва ем за-

дан ні, пра хо дзім уро кі і ад кры ва ем 

неш та но вае.

— Быў та кі пе ры яд у гіс то рыі 

на ша га гра мад ства, ка лі ў сем' ях 

дзе ці-пад лет кі аказ ва лі ся больш 

ве ру ю чы мі, чым іх баць кі. Ця пер 

вы рас лі дзе ці, якіх пры ча шча лі 

з ма лен ства. Яны па-ра ней ша-

му — ужо са ма стой на — пры хо-

дзяць у храм, ці ма ят нік гай да-

нуў ся ў ін шы бок і на бож насць 

мо ла дзі пай шла на спад? Якую 

вы за ўва жа е це тэн дэн цыю ў ду-

хоў ным жыц ці на шых лю дзей?

— Ад наў ля ец ца цар коў ная пе-

ра ем насць, тра ды цыі хрыс ці ян скіх 

сем' яў і по бы ту. Вы хоў ва ец ца ўжо 

трэ цяе па ка лен не хрыс ці ян. У тых 

пад лет каў, якія прый шлі ў храм у 

дзе вя нос тыя, дзе ці сён ня пе ра жы-

ва юць пе ры яд ста лен ня. Кож ны 

па-роз на му. Хтось ці не вы ры ва ец-

ца на во лю па-за Царк вой, хтось ці 

спра буе свет без ве ры. У на шым 

пры хо дзе спя ва юць дзі ця ча-юнац-

кі і ма ла дзёж ны хо ры — амаль 

150 ча ла век! Не ка то рыя пад лет кі 

да па ма га юць на кух ні, не ка то рыя 

ў свяч ным. Хто дзе ся бе знай-

шоў. Не ка то рыя ста лі па спя хо вы мі 

людзь мі, а ў ня даў нім мі ну лым бы лі 

вы ха ван ца мі агуль на аду ка цый най 

шко лы на ба зе Усіхс вяц ка га пры-

хо да. Яны пры зна юц ца, што ве ра 

да па маг ла сфар мі ра ваць ха рак тар 

і жыц цё вы по гляд. Яны за ста лі ся ў 

Царк ве і вы рас лі ад каз ны мі гра ма-

дзя на мі, па тры ё та мі, кла пат лі вы мі і 

ад кры ты мі све ту людзь мі. Тое зер-

не, якое за ся ва лі баць кі, да ло плод. 

Я ўпэў не ны, што на ват дзе ці, у якіх 

за ліш не бу шу юць гар мо ны, так са ма 

пе ра жы вуць бу ру. Доб рыя за род кі 

бу дуць шу каць па трэб ных умоў, каб 

пра рас ці. Ма ят нік не хіс нуў ся ра ды-

каль на, ён раз гой два ец ца з па трэб-

най амп лі ту дай, але ж гэ та зна чыць, 

што га дзін нік пра цуе, зна чыць, у ме-

ха ніз ме ўсё ад ла джа на. Дай Бог, 

на ступ нае па ка лен не бу дзе та кім 

жа на кі ра ва ным да не ба.

— Што, на ваш по гляд, уяў ляе 

са мую вя лі кую не бяс пе ку для су-

час на га ча ла ве ка?

— Кам форт рас слаб ляе ду шу. 

Ба гац це і да ступ насць уся го абяс-

цэнь вае жыц цё. Ве лі зар ны па ток 

ін фар ма цыі раз бэшч вае, ву чыць 

над усім на смі хац ца і пры во дзіць 

да дэ гра да цыі. Бло ге ры ўтрым лі ва-

юць аў ды то рыю крыў лян ня мі, пош-

лас цю, раз вяз нас цю. Ад сут насць 

вы со кай куль ту ры: куль ту ра — гэ та 

са ма дыс цып лі на. Ня ўдзяч насць за 

тое, што ма ем. Пра фа на цыя ве-

ры.

— У вас ёсць лю бі мы пе ры яд 

(свя та) у Лі тур гіч ным го дзе? Рас-

ка жы це пра яго.

— Усе свя ты лю бі мыя. Кож нае 

за кра нае ду шу па-свой му і ня се 

сваё пе ра жы ван не. Але, ма быць, 

пе ры яд Вя лі ка га пос ту і свя та Вя-

лі ка дня — най больш знач ныя для 

мя не. Тут ка ла саль нае ду хоў нае на-

пру жан не, кож ны дзень пос ту пад-

рых тоў вае да Па кут на га тыд ня, каб 

яго пра жыць з Хрыс том. У гэ тыя 

жур бот ныя шэсць дзён та кое ад чу-

ван не, быц цам хо дзіш па на жах — 

на столь кі пад рых та ва ная пост ам 

ду ша чул лі вая да па кут Сы на Бо жа-

га. Але пас ля ча су сар дэч на га пла-

чу на стае со рак дзён са праўд на га 

раю. Пер шае «Хрыс тос Уваск рос» 

мі ма во лі ўсклі ка еш так гуч на, што, 

ма быць, чуе ўвесь свет.

— Дзя куй.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«МАГ ЧЫ МА, НА СТАЎ ЧАС ПРА ВЕР КІ»

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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Храм-помнік у гонар 
Усіх Святых 

і ў памяць аб ахвярах, 
якія паслужылі выратаванню 

Айчыны, г. Мінск.


