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Жыве Беларусь!
І будзе жыць вечна

Аксана Колб

Паўсядзённы трэш часам заганяе 
ў ступар, і розум адмаўляецца 
верыць таму, што адбываецца  
ў краіне.

Ну не могуць жа людзі, як кажуць, 
у цвярозым розуме і цвёрдай 
памяці, рабіць такое! Як можна 
патраба ваць прызнаць галоўны 

партал краіны, які штодня чыталі тры 
мільёны чалавек, экстрэмісцкім? Хаця, 
сёння куды не кінь вокам, паўсюль 
«экстрэмізм», бо гэтым тэрмінам ця-
пер узнагароджваюць усіх нязгодных і 
здольных думаць. 

А як можна патрабаваць 15 гадоў зня-
волення чалавеку, які вінаваты толькі ў 
тым, што хацеў нешта змяніць у краіне? 
І што ж для гэтага прыдумаў — збіраўся 
паўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта! 
Так і хочацца спытаць: а чаму не 25 без 
права перапіскі? Адкуль такі аптымізм? 

Ну а з забаронай нацыянальнага сцяга 
і лозунга «Жыве Беларусь!» дык наогул 
бяда. Так і хочацца сказаць тым, хто гэта 

прыдумаў: вучыце мову. «Жыве Бела-
русь!» па-руску гучыць як «Да здравству-
ет Беларусь!» Ці вам гэта карціць? Вам не 
гэта трэба? То тады, хто экстрэміст і хто 
пагражае нацыянальным інтарэсам? А 
галоўнае, вы і праўда думаеце, што ўсім 
гэтым зможаце спыніць хаду гісторыі? І 
зноў — адкуль такі аптымізм?

Звальненні, забароны, затрыманні, 
вобшукі, прысуды… Кожны дзень без пе-
рапынку. Такія навіны, сапраўды, часам 
заганяюць у ступар. Але толькі тады, калі 
бачыць адно гэта. Аднак побач з намі 
ёсць зусім іншае. 

Побач з намі, напрыклад, прыгожая 
жанчына сталага веку, якая кожны ты-
дзень адпраўляе тэлеграмы і грашовыя 
пераводы тым, хто сустракае дзень на-
родзінаў за кратамі. Бадзёры мужчына, 
які штомесяц частку сваёй пенсіі пералі-
чвае родным палітвязняў. Маладзён, які 
кожны дзень піша лісты за краты зусім 
не знаёмым, але ўжо такім родным люд-
зям. Бізнесовец, які дапамагае тым, каму 
гэта цяпер найбольш трэба. 

Паглядзіце навокал — бачыце, якія 
людзі жывуць з вамі побач! Добрыя, 
шчырыя, гатовыя прыйсці на дапамогу. 
Іх значна больш. Гэта і ёсць Беларусь. 
І яна будзе жыць вечна. Бо дабро, сва-

боду, мову, салідарнасць не ўкратуеш і 
не заб’еш. Як бы хто не хацеў і што б ні 
прыдумаў.

І калі штодзённы трэш зноў будзе за-
ганяць вас у ступар, пачытайце шыкоўны 
тэкст цудоўнай Ганны Севярынец, які 
яна днямі выклала на сваёй старонцы 
ў Facebook. Ён пра тое, якой будзе наша 
перамога:

«Яна ўвойдзе ў горад на досвітку. Ці-
хая і пакуль незаўважная. Думаю, з боку 
Уручча, альбо — Новай Баравой.

Горад будзе яшчэ спаць, пустыя вулі-
цы, рэдкія машыны, а яна ідзе проста 
пасярод вуліцы, у белай сукенцы. Вось 
яна мінае бібліятэку, пераходзіць мост, 
Маскоўская, аграрна-тэхнічны, там яшчэ 
тады ўключалі з прыступак "Уважаемые 
граждане! Вы нарушаете...", і людзі смя-
яліся ў адказ. На Акадэміі навук яна па-
верне на Сурганава, у гэтую цесную вулі-
цу, дзе такое звонкае рэха і дзе воклічы 
калоны, адбіваючыся ад каменных сцен, 
працінаюць да касцей. Пройдзе паўз 
Рыгу да Бангалор, паверне на Багдановіча 
ў бок Нямігі, і пойдзе, пойдзе гэтай даў-
гой вуліцай, а вось на гэтым доме калісьці 
ўзнялі сцяг з надпісам "Шчучыншчына", 
і хвалямі па людскім моры бег смех і 
песня, а тут з балкона глядзелі бабулі і 

плакалі, а тут гаспадынька выкідала ў 
акно белыя прасціны і чырвоны абрус.

А пад мостам на Нямізе б’е барабан, 
а на мосце гудуць ужо машыны, а калі 
яна паверне на Стэлу, з усіх бакоў будуць 
бегчы ўжо людзі, і плакаць, і абдымацца, 
і яна будзе азірацца ў натоўпе і лавіць 
поглядам смутныя абрысы: ён? не ён? 
абазналася? не? Мікіта? Саша? Генад-
зь? Рома? Вітольд? А навокал воклічы, 
спевы, там танчаць, там плачуць, там 
перакідваюцца крычалкамі, і ўсе ста-
новяцца на лаўкі, каб пабачыць мора з 
вышыні, і здымаюць абутак, і хтосьці 
раздае пітную ваду, а хтосьці кветкі, і 
людзі, хто стаміўся, сядзяць і ляжаць, 
раскінуўшы рукі, на газонах, а хто не 
стаміўся — ідзе і ідзе, праз Свіслач, праз 
Пярэспу, па Чарвякова, цераз Плошчу 
Перамен — і да Бангалор, і плыве рака ў 
Зялёны Луг, і ўпадае ў лес за кальцавой, 
і выплывае на шашу за Курапатамі. І 
гэтая дзяўчынка ў белай сукенцы ўжо і 
згубілася сярод людзей, недзе ідзе, пяе і 
смяецца, маладзенькая зусім, і валасы ў 
яе, думаю, пафарбаваныя ў сіні, а можа, 
нават у ружовы, і на нагах белыя кеды, і 
яна зусім простая і знаёмая, мы сто разоў 
яе бачылі ўжо на вуліцы, самая звычай-
ная беларуская перамога».
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«Беларусалім. Сэрца святла»
як пісалася гэтая кніга?

Гэтай вясной Павел Севяры-
нец атрымаў сем гадоў калоніі 
ўзмоцненага рэжыму. Падчас 
шматдзённага судовага працэсу 
ён прынцыпова маўчаў. Толькі ў 
сам дзень абвяшчэння прысуду, 
калі ў будынак урэшце пусцілі 
журналістаў і сваякоў, «завёў» 
залу, стоячы за кратамі: «Ве-
рым! Можам! Пераможам!».

Маўчаў ён і да суда, адмаўля-
ючыся даваць паказанні на 
допытах. А калі ў яго запатра-
бавалі адказу, то заявіў: «Я ўжо 
ўсё сказаў у сваіх кнігах».

Кніг у Паўла, і праўда, шмат. 
Галоўная з іх — «Беларусалім». 
Тры часткі рамана, у якім зло і 
дабро змагаюцца за Беларусь і 
ў сэрцах саміх беларусаў. Павел 
пісаў гэтую кнігу пятнаццаць 
гадоў, з 2005-га па 2020-ы.

Зрэшты, яна магла да нас і 
не дайсці. 

Умовы, у якіх ствараўся ра-
ман, былі самыя розныя: СІЗА 
КДБ; «хімія» ў Малым Сітна, дзе 
Павел адбываў першае пакаран-
не; затым, праз некалькі гадоў, 
— «хімія» ў Купліне. Вядома, усё 
пісалася ад рукі, на аркушах па-
перы, у адным асобніку. Адной-
чы, пры чарговым ператрусе, 
увесь чарнавік рамана — сотні 
старонак — канфіскавалі. Здава-
лася, кніга згубленая. Але, пасля 
міжнароднага заступніцтва, 
улады ўсё-такі вярнулі рукапіс.

Другі раз канфіскоўвалі, калі 
Павел сядзеў на Акрэсціна. «Ру-
капіс забралі, нягледзячы на мае 
пратэсты, — пісаў Павел у заяве 
ў Генеральную Пракуратуру. — У 
той жа дзень я напісаў заяву на 
імя начальніка ЦІП, якую перадаў 
дзяжурнаму на праверцы. Адказу 
на сваю заяву я так і не атрымаў. 
Больш таго, на наступнай правер-
цы супрацоўнікі ЦІП дэманстра-
тыўна раскідалі аркушы белай па-
перы з маіх рэчаў па ўсёй камеры 
і патапталіся па іх ботамі».

Аддалі канфіскат (цалкам не-
чакана) толькі падчас наступнай 
Паўлавай адсідкі. 

Другая частка рамана «Бела-
русалім», якая называецца «Сэ-
рца святла», была надрукаваная 
ў чэрвені 2020 г. Прэзентацыя 
прайшла без аўтара. На той час 
Павел ужо амаль месяц як зна-
ходзіўся ў турме.

Пра што «Беларусалім»?

Перадусім гэты раман — пра 
беларусаў і іх гістарычнае па-
кліканне. Хрысціянскае бачанне 
свету мае на ўвазе, што гэты 
свет не бессэнсоўны. Ён — ра-
цыянальны. Усё, што створана, 
створана для нечага, мае мэту, і 
ва ўсім ёсць сэнс. Праз свой ра-
ман Павел асэнсоўвае паклікан-
не беларускага народа і дзеліцца 
разуменнем гэтага паклікання.

Яшчэ гэта кніга пра закаха-
насць у Бога і пяшчотную любоў 
да Беларусі. «Закаханасць у 
Бога?» — здзівіцца хтосьці. Так. 
Гарачая, эмацыйная закахана-
сць, што прыходзіць да любога 
чалавека, які перажывае «су-
стрэчу з Богам». Кожны вернік 
ведае, што патлумачыць гэты 
стан настолькі ж складана, як 
патлумачыць, што такое першае 
каханне таму, хто ніколі ні ў каго 
не закахаўся. 

«Беларусалім» — кніга пра 
тое, якой бы Павел хацеў бачыць 
беларускую рэвалюцыю духу, 
нацыянальнае і хрысціянскае 
абуджэнне народа. Пра тое, 
якімі шляхамі да нас можа 
прыйсці перамога. Зрэшты, 
шлях толькі адзін, падабаецца 
гэта каму ці не. Без следавання 
гэтым шляхам усё, што робіць 
чалавецтва, заўсёды, без вы-

ключэнняў, пераўтваралася ў 
вычварэнне.

Чым раман адметны?

Бываюць кнігі, якія пішуцца 
«па гарачых слядах». А гэтая 
напісаная яшчэ да таго, як самі 
сляды з’явіліся. 

Натоўпы людзей у светлых 
вопратках і чорнае адзенне 
карнікаў; званы́ катэдральнага 
касцёла, які вітае шматтысячнае 
шэсце пад БЧБ; дваровыя мера-
прыемствы; сутычкі з ОМОНам; 
катаванні зняволеных і смерць 
у турэмных камерах; канспіра-
цыя, ліхтарыкі (у кнізе — свеч-
кі) у вечаровых вокнах дамоў; 
слова «беларусы», якое вучыць 
Еўропа. Актыўны ўдзел цэркваў 
ва ўсім Беларуху. Вялікія гарады 
і маленькія мястэчкі абуджаюц-
ца. Лідары гэтага абуджэння, 
каб пазбегчы арышту, вымуша-
ны эміграваць у Вільню… Усё, 
што мы перажылі са жніўня 
2020-га, — у кнізе, якая выйшла 
ў чэрвені 2020-га.

Павел у сваім лісце з Вала-
даркі пісаў мне, што для яго са-
мога гэта быў раман-адкрыццё. 
«Карціны, якія ажываюць — гэта 
не “вылічанае” прадбачанне: 
улетку-увосені 2020 мяне са-
мога агаломшылі дзясяткі су-
падзенняў». 

Пішучы, аўтар глядзеў у сэр-
ца народа. Прычым народ для 
яго — не проста «насельнікі 
Рэспублікі Беларусь», а нашмат 
шырэй: усе тыя, хто жыў тут ад 
пачатку пісьменнасці і дзяр-
жаўнасці. 

Падзеі ў рамане — гэта пера-
пляценне евангельскай гісторыі 
з гісторыяй Беларусі. І цячэнне 
гэтай гісторыі мацнейшае за 
саміх герояў. Кожны з іх заста-
ецца вольным у сваім асабістым 
выбары, ад кожнага з іх залежы-
ць, што яны абяруць: Святло 
альбо Цемру. Героі вызначаюць 
хаду кніжнага наратыву. Але 

ніхто і нішто не можа змяніць 
хаду наратыву гістарычнага. 
Над усім ёсць Бог, і Ён — адзіны 
сапраўдны творца гісторыі.

Чаму «Беларусалім» 
трэба прачытаць?

Вось тры пункты (вядома, 
іх больш), якія я адзначыў для 
сябе:

1. Кніга, якая не пакідае раў-
надушнай. Яе будуць альбо гані-
ць, альбо хваліць. Прамаўчаць 
пра яе вельмі складана.

2. Надзвычай якасная, жывая 
мастацкая проза. 

3. Раман натхняе задумацца 
пра Бога.

За першую кнігу Паўла Севя-
рынца некаторыя крытыкавалі, 
што надта ўжо там выразна ўсё 
падзеленае на чорнае і белае. 
Маўляў, у жыцці так не бывае, 
павінна быць і пяцьдзясят ад-
ценняў шэрага. Наш час, які 
абвастрыў кантрасты, паказвае, 
што на гістарычных пераломах, 
калі святло ззяе асабліва зырка, 
шэрае знікае. 

Чаго чакаць далей?

Перадусім, чакаем вызвален-
ня Паўла Севярынца з турмы. 

Пасля гэтага — выхаду трэ-
цяй, фінальнай часткі «Белару-
саліму». Яна ўжо дапісаная. На 
«Валадарцы» аўтар увесь апошні 
год працаваў над рэдактурай 
тэкста. 

Чакаем, безумоўна, што пры-
йдуць перамены. 

Чакаем, што раман будуць 
чытаць, і гэтыя перамены ста-
нуць больш трывалымі.

І зусім не без падстаў чакаем, 
што гэты раман у нашай нацыя-
нальнай літаратуры застанецца 
вельмі надоўга. А можа, і на 
столькі часу, колькі беларуская 
літаратура будзе існаваць.

Аляксей ШэіН

Пра «прынца» яўрэйскай паэзіі
м. А. Шэпелевіч, Б. Е. Ерузаліма 
«“Я сердцем солнца пью нектар”. 
лейб Найдус. К 130-летию со дня 
рождения гродненского поэта» 
(Гродна: юрСаПрынт, 2021. —  
284 с.)

Заўсёды радасна, калі ў Горадні вы-
ходзіць новая кніга. Гэта сведчыць 
пра тое, што мясцовы літаратурны 
працэс жыве. І асабліва значна, калі 

праз яго адбываецца сувязь мінулых 
эпох з сучаснасцю.

Мы жывём у складаны і цяжкі час: 
вакол, не гледзячы на вонкавую квецень 
і поспех, багата болю і гора. Краіна пра-
ходзіць праз пакутлівы перыяд перамен. 
У айчыннай гісторыі ўжо былі падоб-
ныя старонкі, калі шматлікія войны, як 
чорныя навалы, пракатвалі па зямлі, 
руйнуючы жыццё цэлых пакаленняў. Але 
сціхалі страшныя грымоты і вяртаўся мір 
пад блакіт крывіцкіх нябёсаў, і толькі 
вечная памяць захоўвала для нашчадкаў 
незабыўны боль тых гаротных падзей. 

І літаратура — верная сястра чала-
вецтва, таксама праходзіла праз свой ро-
сквіт і заняпад. Загараліся новыя імёны, 
пісаліся шчырыя творы... і знікалі ў без-
дані часу, каб застацца там назаўсёды ці 

нечакана з’явіцца праз стагоддзі і стаць 
цудоўным адкрыццём для ўсіх аматараў 
высокага слова.

Калі ў шаноўнага чытача ўзнікне 
прага здзейсніць вандроўку ў тую сум-
ную даўніну, варта зайсці ў выдавецтва 
«ЮрСаПрынт» на колішняй Брыгіцкай 
і ўзяць з паліцы кнігу, прысвечаную 
творчасці гарадзенскага паэта Лейбы 
Найдуса. Вы ўбачыце якасны друк, ары-
гінальны дызайн, архіўныя фотаздымкі 
і, галоўнае, светлыя ўспаміны пра паэта 
яго блізкіх і сяброў, крытычныя эсэ, ар-
тыкулы і пераклады вершаў на чатыры 
мовы тагачаснага Памежжа. 

Над выданнем працавала цэлая плея-
да таленавітых аўтараў і ўкладальнікаў: 
Марына Шэпелевіч, Беньямін Ерузалім, 
Эсфір Кірзнер, Альжбета Кеда, Ісроэл Ня-
красаў, Анатоль Брусевіч, Павел Салаўёў, 
Андрэй Ціхаміраў і іншыя. 

Імя Лейба Найдуса было амаль забы-
тым на Радзіме, зрэдку хто з гарадзен-
цаў мог адказаць, у чый гонар названая 
маленькая вуліца ў цэнтры горада. Ідыш, 
на якой пісаў паэт, знікла, і ва ўсім Над-
нямонні не засталося ніводнага носьбіта 
гэтай мовы, дарэчы, адной з дзяржаўных 
моў былой Беларускай Савецкай Рэспу-
блікі.

І вось імя і творчасць «прынца яўрэй-
скай паэзіі», як называе Лейба Найдуса 

ўкраінская паэтка Валерыя Багуслаўская, 
вяртаецца з небыцця. 

Анатоль Брусевіч у эсэ «Пра месца 
Лейба Найдуса ў беларускай культурнай 
прасторы» параўноўвае маштаб яго та-
ленту з Максімам Багдановічам. Пакінем 
за Брусевічам права на яго параўнанні, 
бо спадар Анатоль і сам знатны паэт з да-
сведчаным густам. Пагодзімся з тым, што, 
безумоўна, трагічнасць лёсу яднае гэтых 
двух заўчасна памерлых маладых творцаў. 

«Яго вершы спалілі фашысты, а магілу 
знішчылі камуністы», — піша пра Лейба 
Найдуса Андрэй Адляніцкі. Нагадаем, 
што з магілай Максіма Багдановіча, на 
жаль, таксама не ўсё зразумела.

Ад сябе выдзелім са зместу два творы. 
Гэта ўспаміны пляменніцы паэта Алены 
Найдус, што акунаюць нас у ціхае жыццё 
яўрэйскіх мястэчак і нагадваюць прозу 
Шалом-Алейхэма. І яшчэ гісторыя сямі 
перакладаў Брусевіча — важны артыкул 
для ўсіх знаўцаў паэзіі, дзе імя Лейба 
Найдуса стаіць побач з імёнамі Віславы 
Шымборскай, Івана Франко і Аляксандра 
Блока. 

Адразу пасля выхаду кнігі ў Свята-Па-
кроўскім кафедральным саборы адбы-
лася адна з яе прэзентацый, дзе акрамя 
многіх выступоўцаў удзельнічаў сямей-
ны дуэт гарадзенскіх бардаў — Паўла і 
Таццяны Салаўёвых. Спадар Павел і сам 

прычыніўся да выдання кнігі ў якасці 
перакладчыка, а Таццяна спявала песні 
на вершы Лейба Найдуса не толькі ў пе-
ракладах, але нават і на ідыш. 

А імя паэта жыве, пакуль чытаюць 
яго вершы.

P. S. Хто-небудзь з амерыканскай 
дыяспары, калі ёсць такая магчымасць, 
пазнаёмце «караля рок-музыкі» і лаўрэа-
та Нобелеўскай прэміі Боба Дылана, ба-
цькі́ якога паходзілі з адэскіх і літоўскіх 
яўрэяў, з творчасцю «прынца» Лейба 
Найдуса. Можа, паважаны мэтр напіша 
некалькі новых хітоў?

Павел КАСПЯРоВіЧ
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