
Да чытача
Шаноўны чытач! Кніга, якую ты чытаеш, часткова

друкавалася ў газетах «Народная Воля» і «Наша Ніва» пад
рубрыкай «Камертон». Гэта нарысы і эсэ пра розныя падзеі,
часам нават як бы нязначныя. Агульнае, што яднае іх, гэта
Памяць. Мне заўсёды здавалася, што зразумець сучаснасць і
зазірнуць у будучыню немагчыма без памяці пра мінулае,
без адчування няспыннай плыні жыцця. Свайго жыцця,
сваёй сям’і, грамадства, краіны.

Толькі праз такое адчуванне памяць уплеценая ў
кожнае цяперашняе імгненне.

Толькі праз такое адчуванне жыццё падаецца
бясконцым.

І. Па кім маўчыць звон
Чалавек рэдка зважае на сваё здароўе, калі нічога не баліць. А

калі нават пабольвае, трывае. Бо звык. Між тым хвароба паціху
падточвае ягоны арганізм — і ўрэшце выбухае нясцерпным
болем. Так здараецца і з грамадствам…

Пераходны перыяд

31 снежня, літаральна за некалькі гадзін да Новага году,
раптам высветлілася, што недзе згубіліся лямпачкі на
ялінку. У пошуках я натыкнуўся на пашарпаную скрынку з-
пад цукерак, а ў ёй — паперкі, на якія даўно забыўся.



«Глянь ты, чэкі, — з пэўным здзіўленнем вымавіў я. —
Колькі яны тут праляжалі?» — «Бяжы па лямпачкі, —
адазвалася жонка. — Пакуль няма лямпачак, нельга вешаць
цацкі…» «Бяжы, бяжы… Ты ведаеш, колькі яны зараз
каштуюць? Тысяч 150, не меней… Слухай, а давай замест
лямпачак гэтыя паперкі падвесім. Бачыш, як яны гараць
сінім полымем? Вось маіх бацькоў чэкі, і сястры, і тваёй
маці, і нашы з табой… Усё напрацаванае за іхняе і нашае
жыццё…» — «Не марнуй час,— раззлавалася жонка, —
бяжы…»

…Праз колькі хвілін я ўжо бег на Камароўскі рынак, на
падыходзе да якога патрапіў у натоўп, сціснуты ў
прыцемках падземнага пераходу. Не, ён рухаўся ў абодва
бакі не так ужо й марудна, нават хутчэй, чымсьці я
спрабаваў бегчы. Але з той натоўпнай хуткасцю, якая
заўсёды замінае асабістаму руху…

Шукаючы сваю сцежку між сотнямі людзей, я кідаўся ва
ўсе бакі, пакуль не прыціснуўся да сцяны. І раптам пачуў
нейкі дзіўны гук.

Праз цяжкую вільгаць падзямелля, быццам аднекуль
здалёк, даносілася дрогкая, прарэзлівая і адначасова
журботная мелодыя. Паціху, паціху ўздоўж сцяны,
абмінаючы бабулек, што прадавалі вязаныя шкарпэткі,
хусткі, ручнікі і абрусы, я праціснуўся да таго месца, адкуль
лілася мелодыя.

Хлопчык гадоў дванаццаці, прыклаўшыся
пачырванелай шчакой да скрыпкі, павольна вадзіў смыкам
па струнах і час ад часу адкідваў саламянага колеру



чупрыну. Ён, мусіць, толькі вучыўся граць, часта
фальшывіў, я ніяк не пазнаваў мелодыю, пакуль ён не ўзяў
некалькі чысцюткіх нот: «Ты ж мая, ты ж мая
перапёлачка…»

Натоўп рухаўся і рухаўся, не запавольваючы кроку,
абмінаючы раскладзены перад музыкам чорны футляр з
пацёртым бардовым аксамітам. Нябачна было аніводнага
асобнага твару — толькі твар натоўпу, ягоны злеплены
адзіным клопатам твар. Хто-ніхто, праўда, кідаў усё ж
нейкія грошы. А я, забыўшыся пра лямпачкі, глядзеў і
глядзеў на хлопца, на ягоны непаслухмяны смык, і ўсё
намагаўся зразумець, што ж адбылося ў гэтым пераходзе за
доўгі час. Не «Раскинулось море широко…», не «День
Победы», нават не «Стюардесса Жанна», якую мы з
пісьменнікам Віктарам Казько чулі ў гэтым пераходзе
напачатку 90-х. «Культура пераходнага перыяду», — выдаў
ён тады трапную фармулёўку. І вось здарылася, перайшлі
— пачулі, нарэшце, беларускую песню…

Колькі ні жывём, думаў я, усё то маршыруем, то паўзём
праз нейкі «пераходны перыяд».

І дзяды, і бацькі нашы ўсё пераходзілі да розных
сацыялізмаў і камунізмаў «праз 20 год»…

І мы, ужо самі бацькі і дзяды, усё пераходзім да
«незалежнасці і дэмакратыі» на чале з дыктатурай…

І вось ужо дзеці нашы і ўнукі пераходзяць і пераходзяць
да ўсяго, што трапляе на гнуткі язык праўладных ідэолагаў
і прапагандыстаў…

Што за пачвара загнала і вядзе нас па цьмяным



пераходзе, ператвараючы нашы твары ў нейкі адзін твар то
агрэсіўнага, то абыякавага натоўпу?

Здавалася б, што дрэннага: з аднаго боку пераходу
філармонія, з другога — рынак. Хадзі туды-сюды, купляй
кітайскія лямпачкі, слухай сусветную класіку, атрымлівай,
хто якую можа, асалоду ад жыцця…

Але чамусьці не атрымліваецца.
Чамусьці ўзгадваецца, выплывае з цемры часу здымак

50-х гадоў мінулага стагоддзя: узнятая на дыбкі Камароўская
багна, дзіўна, але ўжо ўзвышаюцца слупы з ліхтарамі, а
паміж імі — чорны правал у бездань, нібыта ў пекла…

…Пакуль наплывалі пад «Перапёлачку» гэтыя карціны і
думкі, хлопчык са скрыпкай некуды знік, я не паспеў
пакласці ў футарал хаця б нейкія грошы. І ўвесь тыдзень да
самых Калядаў я цікаваў яго ў пераходзе, каб пагаварыць,
спытаць імя, разлічыцца. Але не, цёмны пераход быў
пусты, толькі дзьмулі з канца ў канец ад рынка да
філармоніі і ад філармоніі да рынка цемнаватыя падземныя
скразнякі…

І тады я выйшаў да святла на плошчу. Ці, можа, на
Плошчу?

Усё тут было, як заўсёды ў выхадны дзень: і матулі з
дзіцячымі вазочкамі, і юнакі, што з кветкамі чакалі
спаткання, і падобны да Леніна Якуб Колас з героямі сваіх
цудоўных твораў, увасобленых у не надта зграбным
помніку…

Нават навагоддзе адчувалася нечым звыкла-ўмоўным.
Толькі на Сымона-музыку я глядзеў чамусьці зусім



іншымі вачыма.

Апошні салют

Пішу 8-га траўня, заўтра будзе салют.
Ужо і не памятаю, у якім годзе тое было. Здаецца, у

1992-м, калі міністрам абароны быў прызначаны Павел
Казлоўскі. Тады ўпершыню і толькі аднойчы за ўсе мінулыя
дваццаць два гады 9 траўня а 22.00 мясцовага часу па
загадзе міністра абароны ў Мінску павінен быў узляцець у
нябёсы «святочны феерверк», што ў перакладзе з нямецкай
мовы азначае «дэкаратыўныя каляровыя агні».

Што праўда, сапраўдных феерверкаў, гэтых цудаў
піратэхнікі, мінскае неба да таго часу не бачыла. Куды
больш звыклымі былі традыцыйныя салюты «…цаццю
артылерыйскімі залпамі». То бок дзея класічна строгая, якая
мусіць сімвалізаваць д з я р ж а ў н у ю сутнасць свята.
Вясёлая легкадумнасць феерверкаў, калі душа, што прагне
святочнай забавы, атрымлівае магчымасць пракаціцца па
небу на агнявой калясніцы, заўжды была далёкай ад
ідэолагаў дзяржаўнай велічы. І, канечне, было нешта
нечаканае ў рашэнні тагачаснага міністра абароны
адмовіцца ад звыклай мілітарысцкай традыцыі,
адсвяткаваць Дзень Перамогі не артылерыйскімі залпамі, а
«дэкаратыўнымі каляровымі агнямі».

Ні таго, ні іншага ў Мінску тады не адбылося. Калі не
лічыць некалькіх «букетаў», што бязгучна распусціліся і
адразу завялі над аддаленымі мікрараёнамі. Увесь дзень



пасля афіцыйнага ўскладання вянкоў у горадзе панавалі
нудота і пустэча. Між тым у цэнтры горада, на плошчы
Перамогі і вуліцах паблізу, на мосце праз Свіслач, у цёмных
водах якой зіхацелі рэдкія начныя агні, сабраліся ў чаканні
святочнага феерверку дзясяткі тысяч людзей.

Я слухаў размовы ў натоўпе. Нехта палічыў, што
вайскоўцам не хапіла пораху, што салюты і феерверкі —
справа дарагая, а мы жабракі, у бюджэце спрэс дзіркі. Нехта
з горыччу заўважыў, што войска развалілася і дрэнна
выконвае загады.

«Прычым тут войска? — запярэчылі яму. — Гэта ўлады
памыліліся, думалі, што народ па хатах сядзець будзе, піць
горкую. Ды і як зараз дадому дабірацца? У транспарт не
ўлезці, а таксоўка — самі ведаеце…» — «Ды не, —
адгукнуўся малады чалавек у акулярах і белай, не па
начной прахалодзе, кашулі, — яны проста страшацца, калі
збіраемся больш за трох…» Недалёка моўчкі прыхінуўся да
дрэва вясковага выгляду стары на кавяле і з трыма медалямі
на прымятым пінжаку. «Усё, бацька, — махнуў рукой той,
што ў акулярах, — здымай узнагароды, скончылася свята…»

Я не ведаў тады, скончылася яно 9-га ці скончылася
назаўсёды. І ці не было прадвесцем гэтага канца нейкае
падабенства глухога салюту над гарадскімі ўскраінамі?

Напярэдадні маскоўскае тэлебачанне паказала тоўстага
чалавека ў падцяжках, «незалежнага маскоўскага
журналіста». Седзячы ля каміна, ён з гэткай любай у
народзе грубаватай праставатасцю выказаў між іншым
думку, што Дзень Перамогі святочным быць не павінен.



Падцяжкі на жываце «незалежнага маскоўскага журналіста» і
ўтульны камін у кадры рабілі даволі няпростую для
масавага ўспрымання думку хатняй, даходлівай: разам з
таталітарным рэжымам мусіць быць разбураны і гэты
пераможна-святочны Карфаген. Хопіць, маўляў, прыніжаць
адоленага ворага…

Насамрэч — якое на крыві свята?!
Але хіба не дзіўна, што «вораг» сам лічыць гэты дзень

ці не галоўным у сваёй трагічнай гісторыі?
Колькі разоў мы чулі ад суграмадзян традыцыйна-

савецкае здзіўленне: немцы вайну прайгралі, а як жывуць!
Хто ж перамог?.. Парадокс!

Але ніякага парадоксу няма. Немцы, перажыўшы ў той
вайне перамогу над сабой, перамаглі вайну ў сябе. А мы ўсё
ваюем, цешымся перамогай над імі, бразгаем зброяй…

Мо таму так і жывём?
Мо таму так і жывём, што не зважаем на тое, як

спекулюе на перамозе ўлада, якая толькі тым і займаецца,
што завіхаецца ў пошуку знешніх і ўнутраных ворагаў. Вось
і ўзнікае пытанне: хто вораг?..

Ды як бы там ні было — перамога ёсць перамога, і
колькі б ні казалася пра яе ганарліва-пафасных альбо
абвяргальна-злавесных слоў, непарушнай, упэўнены,
застанецца яе сутнасць: перамога над нацызмам была і
застаецца прадвесніцай перамогі над уласным
таталітарызмам.

Над вайной.
Час пасцірае з твару Перамогі фальшывыя рысы, усе



грымасы прапагандысцкай крывадушнасці — і ўрэшце яна
паўстане калі не перад намі, дык перад дзецьмі нашымі і
ўнукамі ў чыстым выглядзе перамогі людскага над
звярыным.

Перамогі народа. Перамогі таго салдата, якога «закапалі
ў шар зямны». І таго, з кавенькай, які ў чаканні салюту ціха
прыхінуўся да дрэва, і на грудзях ягоных — медаль за горад
Будапешт…

Салют!

Чорны пакет

Нядзельнай раніцай я заўважыў на лесвічнай пляцоўцы
ля суседскіх дзвярэй чорны, перавязаны крыж-накрыж пакет.
Кінуў позірк ды пайшоў сабе далей. Праз колькі колькі
гадзін вярнуўся — пакет быў на тым жа месцы…

Пад вечар я ціскануў суседскі званок. Дзверы
расчыніліся.

«…Чулі? — суседка, былая доктарка, хуценька
дашпільвала на хатнім халаце апошні гузік. —
Расстралялі… Я б такіх на месцы расстрэльвала, без суда і
следства. Нелюдзі…»

Увесь нядзельны вечар я слухаў тлумачэнні афіцыйных
каментатараў і прапагандыстаў, чаму трэба было
расстраляць Кавалёва і Канавалава. У пацвярджэнне іх слоў
экран дыхаў полымем, дымам і пылам выбуху, стогнамі і
крывёю параненых, нерухомасцю мёртвых… І ў падобны да
гранаты мікрафон усе крычалі, праклінаючы расстраляных



маладых людзей: «Нелюдзі!», «Так ім і трэба!»…
Раптам я адчуў, што жыву ў краіне, якая ператварылася

ў Лобнае месца, вакол якога гайдаецца натоўп, усцешаны
нібыта найвышэйшай справядлівасцю смяротнага
пакарання… Але ці вынікае найвышэйшая справядлівасць з
адчування бязмежнага Страху?

«Так ім і трэба…»
Але ці трэба нам? Не натоўпу — грамадству.
Грамадства — гэта не проста супольнасць людзей. Гэта

супольнасць цывілізацыйных каштоўнасцяў. І найпершае
сярод гэтых каштоўнасцяў — жыццё.

Можна сказаць «нелюдзі». Але нельга — «не людзі»…
Калі афіцыйныя каментатары і прапагандысты,

даводзячы неабходнасць смяротнага пакарання,
спасылаюцца на ЗША, яны хітруюць, бо ведаюць, што
менавіта Еўропа, да цэнтра якой так любяць яны
прылічваць Беларусь, здолела пасля вогнішчаў інквізіцыі,
безлічы рэлігійных, грамадзянскіх, пасля двух сусветных
войнаў здзейсніць цывілізацыйны, духоўны, а потым і
заканадаўчы прарыў ад пакарання злачынцаў смерцю да
пакарання… жыццём.

У Еўропе даўно зразумелі, што калі дзяржава
ператвараецца ў забойцу, у ката, яна нішчыць свой
духоўны падмурак, стымулюючы распаўсюд страху — ці не
самай спрыяльнай глебы для злачыннасці. Між тым, і ў
ЗША нарастае рух за адмену смяротнага пакарання,
падмацаваны, дарэчы, найноўшымі дасягненнямі генетыкі.
Менавіта дзякуючы даследаванням ДНК з’явіліся доказы



невінаватасці шмат каго з тых, хто быў пакараны смерцю.
Да таго ж, ЗША — дэмакратычная дзяржава, там
незалежнае правасуддзе, да якога, як да дзяржаўнай
інстытуцыі, існуе непахісны давер.

Да інстытуцый аўтарытарнай дзяржавы, а тым больш
дыктатуры калгаснага кшталту, даверу няма. Няма каму
верыць у такой дзяржаве — ні суду, ні тэлебачанню, ні
прэзідэнту… Нават царкве, якая, калі не трэба, шмат што
гаворыць, а калі трэба ўзняць голас, маўчыць…

«Каб непанадна было…» Што — непанадна?
Нават калі злачынства адбылося так, як гэта малюе

ўлада, яна робіць усё, каб знішчыць слабыя праявы
грамадзянскай нязгоды, сутыкнуць натоўп з грамадствам,
высмактаць з гэтага сутыкнення дадатковыя магчымасці
ціску на людзей дзеля свайго бясконцага ўладарання…

Такі вось адбываецца ў нашай краіне «тэракт», такая
вось хаваецца «бомба» ў чорным пакеце страху…

…«Ваш? — паказаў я былой доктарцы на пакет ля
дзвярэй. — Увесь дзень стаіць…» « А я думала ваш, —
доктарка баязліва саступіла ў кватэру. — Можа, сапёраў
выклікаць, ці МНС?.. Пачакайце, што вы робіце?»…

Я нахіліўся і рашуча развязаў пакет. Бліснула нейкае
шкло, узняўся слупок пярхучага пылу… Смецце, звычайнае
смецце. Толькі й ўсяго.

Але ж хусткі ё…

Для ўсіх, хто цікавіцца, так бы мовіць, трэндамі,



цудоўным чынам сышліся тры навіны.
Першая паведамляла пра тое, што наша сінявокая

краіна ў сусветным спаборніцтве пад назвай «хто колькі
вып’е» дасягнула недасяжнай вышыні: 17 з паловай літраў
чыстага спірту на чалавека ў год. Вельмі важкі ўнёсак у
сярэднія 6,2 літра на ўсё чалавецтва.

Не ведаю, як вылічваецца колькасць чыстага спірту з
так званых «чарніл», але, дзякуючы нястомным клопатам
улады пра спатоленне смагі, вытворчасць апошніх толькі
ўзрасце. І гэта другая навіна.

Трэцяя навіна проста ашаламляе сваёй навізной: МВД
прапануе ўвесці забарону на ўжыванне алкагольных і
слабаалкагольных напояў для тых, каму няма 18 гадоў.
Плануецца ўвесці адміністратыўную адказнасць бацькоў за
такое парушэнне»…

За сваё слабаалкагольнае жыццё я ўжо стаміўся
падлічваць падобныя забарончыя ініцыятывы. Апошнім
разам, мо пяць год таму, адзначылася Генеральная
пракуратура — прапанавала ўвогуле спыніць вытворчасць
«чарніл», а замест іх ціснуць сокі.

Але куды там нашаму МУС, Генпракуратуры ды ўсяму
беларускаму ўраду да ЦК КПСС з ягонай памятнай
«гарбачоўскай» ініцыятывай!

Народ, помніцца, азваўся на яе ўсеагульным
ухваленнем, пра што ахвотна распавядаў на старонках газет,
з трыбун шматлікіх сходаў і з нудных тэлевізійных экранаў.
Але мне больш за іншае запомнілася, як адазваліся
таварышы алкаголікі з перадавога ва ўсіх адносінах



Светлагорскага ЛПП. Яны застрайкавалі. Як? Адмовіліся ад
лекаў і чорнай працы, па-навуковаму, працатэрапіі.

Гэта быў, мусіць, першы і па-свойму адзіны страйк, калі
людзі патрабавалі не таго, без чаго не могуць жыць, а таго, з
чым жыць не ўмеюць. То бок свабоды і справядлівасці,
адсутнасць якіх выяўлялася, па іх меркаванні, у турэмным
рэжыме, у кепскім (з-за крадзяжу персаналам прадуктаў)
харчаванні і псеўдалячэнні — з-за таго ж крадзяжу дарагіх
лекаў.

Не буду стамляць чытача апісаннем тых сустрэч,
размоў і шумных сходаў, на якіх высокія міліцэйскія чыны,
што былі накіраваны ў тое злашчаснае ЛПП па даручэнні
ЦК КПБ, пераконвалі хворых на алкаголь людзей, як
нядобра страйкаваць і, тым больш, піць.

Камандзіроўка тая скончылася… Правільна, сытнай
вячэрай і вясёлай п’янкай, вось толькі каньяк начальнік
ЛПП і галоўурач налівалі з імбрычыка…

Каньяк з імбрычыка… Да «чарнілаў» ні вялікае, ні
маленькае начальства не апускалася.

Праз «чарніла» засмучалася цётка Гэля з вёскі Малышкі,
куды ў той час мне выпадала шматкроць наязджаць.
Аднойчы якраз праз тыдзень пасля выбараў першага
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Знайшоў я Гэлю ў напаўцёмнай кухні, дзе сядзела яна
за выскраблым да бляску сталом. У куце, на скрыўленай
лаўцы, паклаліся адзін на аднаго мо з тузін боханаў чорнага
хлеба… «А ты Лукашэнку бачыў? Ну, які ён?» — «А то сама
не бачыла…» — «Ды дзе там… Часу няма… А праўда, што



хлеб аж у тры разы даражэй стане? І «чарніла»?»
Так, слова за слова, высветлілася: тэлевізар, што

завешаны прыгожа вышытым ручніком, цётка Гэля даўно не
глядзіць, перайшла, так бы мовіць, на энергазберагальную
тэхналогію; Лукашэнку ні зблізку, ні здалёк не бачыла. Але
галасавала за яго, бо ўсе казалі, што ён абяцае лёгкае
жыццё. «Як пры Брэжневе», — нешта добрае згадала ў сваім
жыцці цётка Гэля. І, падумаўшы, дадала: «…ці як у
Польшчы»…

З Польшчы, куды яна ездзіла да сястры, прывезла Гэля
хусткі. «А якія ж прыгожыя! — прыжмурыла вочы і
адчыніла куфар. — Глядзі!»

…Ну, навошта цётцы Гэлі патрэбныя былі ў гэткіх
колькасцях «чарніла» і хлеб, тлумачыць і сёння не трэба.
Ды й мяне яна запаважала толькі пасля таго, як адстаяў з ёй,
ледзь пазбегнуўшы панажоўшчыны, даўжэзную чаргу ў
сельмаг, каб узяць для яе яшчэ пару пляшак.

Карацей кажучы, пра Гарбачова яна і слухаць не
жадала, пра Шушкевіча таксама, бо пры адным ані
«чарніл», ані гарэлкі не стала, пры другім — не стала
краіны, у якой тых «чарніл» і гарэлкі было хоць заліся… Уся
веліч дзяржавы ўвасаблялася для яе ў магчымасць
адкарміць хлебам жывёліну і расплаціцца «чарніламі» за
ўзараныя соткі ды іншыя паслугі, без якіх тагачаснае
вясковае жыццё, жаночае асабліва, ураз магло скалануцца.
Жыццё, пра якое, калі пытаўся, Гэля казала: «Гаўнянае, але
ж хусткі ё…»

Не ведаю ні таго, колькі хустак засталося ў Гэлі за



дваццаць гадоў «пры Лукашэнку», ні таго, ці здараюцца
сёння страйкі ў ЛПП? Але які-ніякі жыццёвы досвед
падказвае, што як толькі справы ў дзяржаве зусім
пагаршаюцца, адразу абвяшчаецца барацьба з
«алкагалізацыяй насельніцтва». Гэткі ілюзіён — ці то ў
выглядзе «сокаў замест «чарніл», ці то розных там Дзён
цвярозасці, ці то забароны бацькам спойваць малалетак…

Пра сусветна вядомы вынік гэтай барацьбы чытай у
навіне № 1.

P. S. Палітолагі, аналітыкі ды іншыя настрадамусы да
сёння гадаюць, чаму адна вялікая дыктатура пад назвай
СССР развалілася на дзясятак маленькіх, і што будзе, калі
яны праз пуцінскі «мірны план» ізноў зліюцца, па
Дастаеўскаму, «в припадке общежития».

Не ведаю, ці зліюцца, але пра тое, што сап’юцца, у
мяне асабіста здагадка маецца. Бо калі людзі співаюцца па
розных прычынах, то народы — ад немагчымасці годна
жыць.

Антыфашыст Мірановіч

Кожны год, калі набліжаецца 25 студзеня, я адчуваю
штуршкі ў сэрца, як быццам нехта намагаецца, каб аж да
скону стукаўся ў яго балючы напамін.

25 студзеня 1980 года памёр Яўген Фёдаравіч
Мірановіч.

Каб я, хай сабе ўскосна, не меў дачынення да
папярэдніх падзей, штуршкоў у сэрца, магчыма, і не было



б. Не было б, магчыма, і той заўчаснай, у 63 гады, смерці,
каб не тыя падзеі. Бо я бачыў, як дрэнна яму за
састаўленымі вялізнай літарай «П» сталамі ў саўгаснай
сталоўцы, дзе ладзіўся заключны банкет для прафсаюзных
босаў з Масквы і рознага кшталту адмыслоўцаў з
прафсаюзаў савецкага блоку.

Адзін за адным прамаўляліся тосты — за сяброўства
паміж народамі і краінамі, за росквіт сельскай гаспадаркі…
Падняўся П., намеснік галоўнага рэдактара, і, дачакаўшыся
цішыні, узняў поўную чарку: «За ВЦСПС!» Я толькі
пачынаў працаваць у «Труде», але ўжо ведаў, што гэта
каронны тост кончанага цыніка, з якога пачыналіся і якім
заканчваліся рэдакцыйныя п’янкі. А тут усе паўставалі,
забразгалі відэльцамі, талеркамі, танным крышталём…
Мірановіч падняўся неяк бокам і адразу сеў, паставіўшы
чарку. Я падышоў да яго: «Вам дрэнна, Яўген Фёдаравіч?»
— «Не, не, нічога, — па счырванелым стомленым твары
прабегла ўсмешка, — мабыць, павысіўся ціск. Такое
здараецца…»

Тыдзень таму я доўга чакаў яго ля канторы, каб
паведаміць, што «Труд» будзе ладзіць у яго семінар.
Нарэшце, пад’ехаў «газік», і разам з Мірановічам выйшаў
хударлявы чалавек у дублёнцы і агромністай рыжай
шапцы, працягнуў руку: «Аграноўскі» І, працяўшы мяне
з’едлівым позіркам, прабурчэў: «Толькі вас тут не хапала!» І
тое праўда: знакаміты на ўсю краіну журналіст прыехаў
працаваць, а тут нейкі семінар пра падсобныя сялянскія
гаспадаркі і саўгасныя промыслы…



Знаёмства з Мірановічам адбылося мо гадоў за дзесяць
да таго і было трохі дзіўнаватым. З дзяцінства, з першага
падарожжа на Нарач, мяне вабілі пявучая назва Любань і
таямніцы старога парка пры самай дарозе. Але ўсё міма,
міма… Пакуль аднойчы не спыніўся і, сустрэўшы нейкага
прысадзістага, каржакаватага, сялянскага выгляду мужчыну,
не стаў распытваць яго пра Любань. Так я даведаўся, што
спрадвек тут была моцная гаспадарка паноў Любанскіх,
паходзячых з польскай Любані, а зараз саўгас… Я падзякаваў
і пайшоў глядзець парк, а мужчына, трохі нязграбна
падымаючы гумавымі ботамі сухаваты травеньскі пыл,
накіраваўся да хаты, над якой чырванеў узняты да Дня
Перамогі сцяг… У машыне, калі вярнуўся, ляжала сетка з
агуркамі. Я азірнуўся, і раптам зноў пабачыў на ганку таго
мужчыну.

— Не ведаеце, хто паклаў?
— Скажыце, у вас маленькія дзеткі ёсць? Што, вітаміны

ім не патрэбны?
— Ёсць, д-дачка.., — няўпэўнена адказаў я,

заўважыўшы, як з-пад старой ватоўкі блісканула начэпленая
да свята «Залатая Зорка» Героя…

Усе дзесяць гадоў нешта ўтрымлівала мяне ад таго, каб
пісаць пра Мірановіча і ягоную ўнікальную гаспадарку,
хаця сустракаліся мы часцяком, і я шмат што ведаў. У тым
ліку пра тое, з якой непрыязнасцю ставіцца ён да ўсялякага
ўсхвалення. Сціпласць ягоная была настолькі фанатычнай,
што навакольная брэжнеўшчына з цацкамі, лозунгамі і
ўсёабдымнай хлуснёй выклікала яшчэ большую



моташнасць. Але галоўнае — ён насамрэч ставіў простага
чалавека вышэй за ўсялякія лозунгі, «лініі партыі» і чыны.
Аднойчы заспеў у яго кагосьці (ужо не памятаю, каго?) з
сакратароў ЦК. Раптам нехта паскробся ў дзверы:
«Заходзьце, Мікалаеўна…» Ці не з паўгадзіны сакратар
моўчкі чакаў, пакуль Мірановіч, падставіўшы вуха, слухаў
патаемны шэпт старой… Вось Арлоўскі, думаў я, «моцная
рука», «жалезны парадак», мардабой… А вось Мірановіч —
заўжды ціхі голас, спагадлівасць, уважлівы, нават з
адценнем нейкай вінаватасці, позірк…

…Ён памёр на другі дзень пасля згаданага банкету. У
пяць раніцы, як заўжды, правёў штодзённую нараду і
памёр.

А неўзабаве папаўзлі чуткі пра тое, што ў Мірановіча
знайшлі ці не з пуд золата, нейкія рахункі ў Амерыцы, з
якіх ён дапамагаў сіяністам, бо сам утоены габрэй…

Але я памятаў, як аднойчы ў нейкай задумёнай
роспачы, бы не верачы самому сабе, ён сказаў: «Сярожа, у
краіне фашызм…» Мо таму, што найпершай прыкметай
фашызму лічыў антысемітызм і хлусню.

…Яны змагаліся з фашызмам разам, габрэй Тэвель
Фінкельштэйн са Смілавіч і беларус Яўген Мірановіч з
Воршы, партызанскія камандзіры, баявыя сябры. За галовы
абодвух немцы абяцалі шалёныя грошы. І тады яны далі
адзін аднаму клятву: калі хто застанецца жывы, возьме
прозвішча таго, хто загіне…

Ён застаўся. Усё жыццё клапаціўся аб жонцы і дзецях
сябра. А ў сваіх анкетах пісаў: «Мірановіч Яўген Фёдаравіч,



беларус, выхадзень з беднай яўрэйскай сям’і. Бацька
Фінкельштэйн — яўрэй. Брат Фінкельштэйн — яўрэй…»

P. S. Анатоль Аграноўскі застаўся на семінар, нават
нешта распавядаў пра вопыт Вугоршчыны… Зазнаўшы, што

Мірановіч памёр, адразу з’ехаў. А праз нейкі час у
«Известиях» з’явіўся нарыс «Логика Мироновича».

Апошняя кропка

Уладзімір Мацкевіч, самаабвешчаны лідар
інтэлектуальнага, так бы мовіць, супраціву рэжыму,
вызначыў, нарэшце, сваю пазіцыю па найвастрэйшаму,
падобнаму да гамлетаўскага, пытанню беларускай
сучаснасці: жыд ці не жыд? І зрабіў гэта ў найбольш
натуральнай для філосафа форме дыскусіі, абраўшы ў
якасці апанента нейкага Гену Варковіча. «Ты, Гена, —
супакоіў Мацкевіч свайго нібыта суразмоўцу, — яшчэ тая
морда, але нічога жыдоўскага ў цябе няма! Звычайны
беларус яўрэйскай нацыянальнасці»…

Супакоены адсутнасцю ў сабе «жыдоўскай морды»,
выцягнуты на «Бел. партызан» Гена тым не менш не
супакоіўся: цягам ўсёй дыскусіі настойліва, нібыта ад імя
ўсёй яўрэйскай супольнасці, даказвае абразлівасць для
яўрэяў ужывання ў беларускай мове слова «жыд».
Адваротная думка Мацкевіча проста ўражвае сваёй
інтэрнацыянальнай глыбінёй і празрыстасцю: няма чаго
рускамоўнаму Гену з усёй ягонай супольнасцю ўсталёўваць
у беларускай мове свае нормы. З чаго вынікае, што «жыд»



па-беларуску — гэта жыд, а па-руску — «жидовская
морда»…

Я не лінгвіст, каб спрачацца з Мацкевічам, і не Гена,
якога Мацкевіч як нарадзіў, так і забіў «логікай, перад якой
ні жыда, ні бульбаша… усе роўныя…» Далёка мне да
Мацкевіча і з ягонымі ведамі гістарычных абставінаў, праз
якія ўзнікла ці добраўжыванае, ці злоўжыванае цягам
стагоддзяў слова з трох літараў. Але мне вельмі блізка да
Косціка, нават праз 60 з гакам гадоў…

Косцік, сябра майго дзяцінства, быў першым на маёй
памяці, хто не стаў высвятляць этымалогію слова «жыд», а
наўпрост даў Нехая ў морду, абцукраваную з густа
пасыпанага цукрам бутэрброда.

Няхай быў старэйшы і дужэйшы за Косціка. Заўжды
чырвоным, пляскатым, нібыта блін, тварам, ён быў
падобны да свайго бацькі, які служыў нейкім эмгэбэшным
начальнікам і адзіны ва ўсім двары раскатваў на трафейным
БМВ. Вядома, нас душыла зайздрасць, мы душылі яе і
трымаліся ад Нехая як мага далей, бо менавіта ад яго
сыходзіла спакуса зазнаць нешта недасягальнае ў
параўнанні з іржавымі абручамі, што паганяліся загнутым у
крук дротам. Аднойчы не вытрымалі, наблізіліся да аўто.
Няхай стаяў, абапёршыся на бліскучае крыло, і дажоўваў
бутэрброд. «А мой бацька быў на вайне адміралам», — з
выклікам сказаў Косцік. «Хлусіш, — прашамкаў Няхай, —
жыды адміраламі не бываюць…»

Праз імгненне рэшткі бутэрброда ляцелі з Няхаева
роту…



Паўстагоддзя лягло паміж Косцікам і Карасікам — на
жаль, забыўся імя. Хаця тапаграфічна стаяць яны зусім
побач: як і мы з Косцікам, Карасік жыў у адным з чатырох
дамоў на Маскоўскай вуліцы, што перажылі акупацыю і
вайну. Было, праўда, і адрозненне: наш дом перажыў
акупацыю і вайну без нас, а Карасікаў дом — разам з
Карасікам. Гэта высветлілася адразу, як толькі ён неяк
нязграбна ледзь увабраўся ў машыну, і я выказаў
меркаванне, што пасля вайны мы былі суседзямі. «Так,
мусіць, былі, — адазваўся Карасік, — але я жыў у сваім
доме яшчэ да вайны…» «А ў вайну?», — запытаўся я. «І ў
вайну»…

Колькі хвілін ехалі моўчкі. «Вас цікавіць, як я застаўся
жывы? Суседзі выратавалі. Бацька загінуў на вайне, маці —
ў гета, а мяне схавалі суседзі…»

Мы ехалі на Карасікаву дачу, ён — прадаваць, я —
купляць. Машыну кінулі недзе кіламетры за два, пасярод
сумётаў па абодва бакі вузенькага прасёлку і
непераадольнай слізгаты. Астатні шлях ішлі гадзіны
паўтары — дзе коўзаючыся, дзе правальваючыся ажно да
поясу ў снег. Я ці не цягнуў Карасіка на сабе, што пры
ягонай вазе было амаль немагчыма. Ён цяжка дыхаў, потым
з нейкім вінаватым адчаем сказаў: «Прабачце — сэрца,
інфаркт…»

Таргавацца былы лётчык грамадзянскай авіяцыі не
ўмеў. Амаль адразу ён зразумеў, што ні ягоны ладны домік,
ні дагледжаныя, што было відаць нават пад снегам, соткі я
купляць не буду. І раптам заплакаў: «Думаеце, я хачу



прадаваць? Трыццаць гадоў… столькі працы… столькі
жыцця… І ад’язджаць не хацеў. Але як убачыў на дзвярах
кватэры намаляванае белай фарбай «ЖЫД», вырашыў: ўсё,
кропка!»

…«Жыд» Карасік памёр у Амерыцы ці не праз год, у 97-
м.

Звыш двух гадоў няма і Косціка. Бацька яго, дарэчы,
ніколі не быў ні «жыдом», ні «адміралам». Хто хоча
даведацца, кім ён быў, хай паглядзіць сайт прысвечаны
Кастусю Тарасаву, і пачытае ягоныя кнігі…

А саматужнаму гуру хачу нагадаць тыя часы нашай
гісторыі, калі слова «жыд» было не словам, а хваробай.
Смяротнай, нават літаральна, хваробай для людзей і
грамадства.

Ці вылечаная?..
Пытальнік там, дзе, здавалася б, пастаўлена апошняя

кропка.

Барыкады Хеопса

Я пачуў гэта на Камароўскім рынку, у радах, дзе
ўзвышаюцца горы заморскай садавіны і гародніны. «Ды тут
у вас сапраўдныя барыкады Хеопса!»

Бальзакаўскага ўзросту дамачка, рызыкуючы зламаць
высачэзны абцас, намагалася ўручыць гандлярцы
статысячную купюру, не дацягваючыся да працягнутай
насустрач рукі. З-пад густога макіяжу на цалкам
правінцыйнай фізіяноміі прабіваўся пасярод марознай зімы



медна-чырвоны загар. У Егіпце, мусіць, пабывала. («В
Египете» — натыкнуўся днямі ў некалі паважанай расійскай
газеце.)

Я не вытрымаў, разрагатаўся.
Чорт мяне пацягнуў «узнікаць». Такой лаянкі ў свой

адрас я не чуў за ўсё жыццё…
Да вечара эпізод забыўся. І, магчыма, забыўся б

назаўсёды, каб не «Панорама!.. На Первом!»… Зразумела,
можна было б і не глядзець, колькасць і якасць адборнай
прапаганды добра вядомыя загадзя. Але набліжаліся 90-я
ўгодкі БНР, вакол гэтай падзеі і таго, як яе адзначаць,
разгарнуліся спрэчкі. І тут «солидные люди», якіх сабрала
за «круглым сталом» «солидная газета», нечакана нарадзілі
«сенсацыю»: дазволілі нарэшце БНР прысутнічаць у
беларускай гісторыі, ды яшчэ ў якасці папярэдніцы
незабыўнай БССР! Цікава стала, як абвесціць пра ўсё гэта
«телевидение твоей страны»…

Абвясціла. Па звыклай завядзёнцы пайшло на вуліцу
паслухаць так званы «глас народа». І, як заўсёды, пачула
тое, што хацела: «народ» пра БНР нічога не ведае і — вось
яно! — ведаць не жадае! Якое ж тут свята?! Які юбілей?! Якія
шэсці з нацыянальнымі сцягамі?!

Замест таго, каб засмуціцца правалам у нашай
гістарычнай памяці, так і перла з экрана пачуццё глыбокага
задавальнення. Прасцей сароміць «тупых янкі», якія не
ведаюць, што Александрыя знаходзіцца не ў Егіпце, а недзе
пад Шкловам, чымсьці самім адчуваць сорам ад страты
гістарычнай арыентацыі.



І што ж адбылося пасля таго выяўлення «народнай
думкі»? Нагадаю: святочнае шэсце было жорстка разагнана.
Пры абыякавасці і нават падтрымцы «народа». «А чаго
лезуць?!», — рашуча рэзала рукой паветра суседка, вечная
скаржніца на малую пенсію і хапуг з ЖЭСа, наглядзеўшыся
рэпартажаў ды апытанняў БТ…

У савецкія гады падпоркай рэпрэсіўнаму механізму
з’яўляўся ваяўнічы атэізм.

Сёння ваяўнічае невуцтва — адна з самых угноеных
ідэалагічных дзялянак рэжыму.

Справа нават не ў «вершах Быкава» ці ў «Скарыне, што
жыў у Пецярбургу»…

Справа ў тым, што дзяржава, калі яна насамрэч
незалежная, павінна самастойна, без ліслівай аглядкі на
былую імперыю, вызначаць падзеі і асобы, якія крок за
крокам — праз турмы і шыбеніцы, праз узлёты духа і
страты надзей, праз «сонца ў аконца» і «стрэльбу, хлопчыкі,
бяры», праз Гулаг і «кожнага трэцяга»… — да яе, гэтай
незалежнасці, прывялі.

У грамадстве могуць быць розныя думкі наконт
гістарычных падзей і асоб. Гэта цалкам натуральна, калі
яны, гэтыя думкі, грунтуюцца на фактах, і не
прыцягваюцца за вушы дзеля апраўдання палітыкі сучаснай
улады.

У дзяржавы ж, якая насамрэч незалежная, такой
раскошы — мець розныя думкі ці не мець аніводнай —
няма. У незалежнай дзяржавы павінна быць адно стаўленне
да вызначальных гістарычных падзей і асоб, якія гэтыя



падзеі здзяйснялі — як да агульнанацыянальных, у тым ліку
юбілеяў і святаў.

Сёння такой дзяржавы ў нас няма.
Пакуль праўладныя ідэолагі і палітолагі пужалі

насельніцтва «палякам» і «тэрарыстам» Каліноўскім,
дзяржава, па сутнасці, праігнаравала магчымасць
пацвердзіць сваю прыхільнасць да незалежнасці і
дэмакратыі, з набыццём якіх непарыўна звязана імя
Каліноўскага. «СБ», галоўнае дзяржаўнае выданне,
абмежавалася 2 лютага сціплым, на два-тры радкі,
«аб’ектыўным», так бы мовіць паведамленнем пра 150-
годдзе з дня нараджэння «…публициста, поэта,
революционера-демократа, одного из руководителей
восстания 1863–1864 гг.» Між тым у нумары за 1 лютага тая
ж газета з бальшавіцкім размахам адзначыла 100-годдзе
народзінаў Сяргея Прытыцкага, які сапраўды здзейсніў «за
польскім часам» тэрарыстычную акцыю. Добра, што
адзначыла. Але чаму такая няроўнасць?

Ці не таму, што стаўка на ваяўнічае невуцтва —
асноўная ў змаганні ўлады з іншадумствам і ў намаганнях
апраўдаць жорсткасць. Колькі мы чулі, што ў заходніх
краінах паліцыя, маўляў, не цырымоніцца… Што ж,
наглядзеўшыся БТ, людзі, мусіць, і сапраўды думаюць, што
паліцыя паўсюль толькі тое і робіць, што лупцуе
дэманстрантаў…

Хутка ізноў будзе свята, ужо 95-я ўгодкі БНР —
гераічнай і трагічнай спробы стварыць незалежную
беларускую дзяржаву.



Калі б наша сённяшняя дзяржава была насамрэч
незалежнай, свята, безумоўна, было б дзяржаўным, а шэсці
ў ягоны гонар не разганяліся б з дручкова-гарачкавым
энтузіязмам. Такое свята магло б стацца сапраўдным урокам
нацыянальнай гісторыі, зрабіць прабоіну у яе няведанні,
якое, у адрозненне ад невуцтва на мяжы цемрашальства,
ваяўнічым не бывае.

Не «круглыя сталы» з іх двухсэнсоўнай дыскусійнасцю,
ды яшчэ з прысмакам палітычнай фальшывасці, вядуць да
пазнання нацыянальнай Гісторыі, а яе арганічная
прысутнасць у штодзённым жыцці, у грамадскай атмасферы
і свядомасці грамадзян.

Не будзе так — будзем і надалей жыць на «барыкадах
Хеопса».

То бок у цемры…

Вайна пад дахамі, альбо Кампот з
восеньскіх дзічак

У нашай «стабільна квітнеючай» краіне ідзе
грамадзянская вайна.

Гэтае сумнае адкрыццё я зрабіў, калі чытаў у
камп’ютары ліст ад стрыечнага брата з Казані. Якраз на тым
месцы, дзе ён паведамляў пра хлеб, я пачуў брудную
лаянку за сцяной, што аддзяляе мяне ад суседзяў: «Пайшла
ты ў ж… са сваёй эканоміяй!»

Трэба сказаць, што суседзі мае — маці з дачкой, зяцем,
унукам і ўнучкай — людзі ціхія, ні крыку, ні ляманту ад іх



я ніколі не чуў. Гаспадыня заўсёды віталася стрымана,
маўклівым кіўком галавы, адпаведна сваёй даволі высокай,
наменклатурнай яшчэ ад савецкага часу, пасадзе. Праўда,
як толькі страціла па ўзросце пасаду, стала больш
добразычлівай, пры сустрэчах цікавіцца як жыццё…

І вось на табе, на дачку — «пайшла ты…»! Вайна!
Раптам падумаў: «А я ж таксама што ні дзень

безнадзейна б’юся з жонкай і ўнучкай, каб тушылі за сабой
святло, не лілі залішне ваду, калі мыюцца, а посуд
шаравалі пад тонкім струменьчыкам…»

Пра сябе ж ведаю, што звычка эканоміць нарадзілася з
таго даволі далёкага ад апошняй вайны часу, калі маці
падкручвала кнот смуроднай газоўкі, каб святла, што кідала
на столь жахлівыя цені, хапіла да раніцы…

Але сёння што за вайна?!
Ціхая, малапрыкметная, але сапраўдная вайна пад

дахамі — з лініяй фронту, што пралягае праз сем’і, з
тэрорам «жыровак» і ахвярамі ў выглядзе зруйнаваных
адносінаў…

Вайна, якую распачала дзяржава.
Дарэчы, гэта традыцыйны занятак і былой савецкай, і

цяперашняй незалежнай нашай дзяржавы, любімая гульня
— правакаваць вайну людзей супраць людзей, толькі каб не
супраць яе.

«Мама, — піша брат, — у 47-м годзе паехала ў Казань
шукаць свой дыплом аб вышэйшай будаўнічай адукацыі,
які адабралі пры яе арышце і ссылцы пасля расстрэлу
бацькі ў 37-м. Калі знайшла, гэта адразу зрабіла яе ІТР, якім



больш давалі хлеба. Раней адразалі ад буханкі, а цяпер
мелі цэлую…».

Прычым тут, спытаеце вы, наша «квітнеючая»
дзяржава?

Прытым, што, усталёўваючы так званыя нормы
спажывання, зноўку пачала «адразаць ад бохана» і, сама
збяднелая ўшчэнт, заўзята вучыць беднату эканоміць і
вышукваць «ворагаў». Нават вакол сябе.

Нядоўга, аднак, цягнулася «мірнае суіснаванне». Вайна!
Як узбудзілася раптам, пайшло ў атаку дзяржаўнае

чынавенства! То міністр, то намеснік… То прэм’ер, то віцэ…
Апошнюю натацыю ад імя дзяржавы прачытала сп.

Ермакова: «У рэшце рэшт, чалавеку не многа трэба! А на
жыццё скардзяцца, як правіла, не самыя бедныя. Вы
памятаеце пратэставыя акцыі, калі ледзь падаражэла
паліва? Хто пратэставаў? Людзі на крутых іншамарках…
Так, сёння трэба эканоміць, лічыць. Але так жыве ўвесь
свет».

Такі вось «класавы падыход» захавальніцы пазычанага
валютна-залатога рэзерву.

Так, у краіне ёсць бізнесоўцы, але бізнес-класа няма.
Ёсць прадпрымальнікі, але «сярэдняга класа» няма.

Амаль усё насельніцтва ператварылася, так бы мовіць, у
«эканом-клас», які на сабе пазнае зараз вялікую, нават
лёсавызначальную розніцу паміж «лічыць грошы» і «лічыць
апошнія грошы»…

…Праз які тыдзень я ледзь не сутыкнуўся з суседкай ля
пад’езду. Трохі расчырванелая, яна шпарка йшла



насустрач, трымаючы ў руках стары жаночы капялюшык, з
коптурам набіты цвёрдымі і маленькімі, нібыта дзіцячыя
кулачкі, зялёнымі яблычкамі. Адно звалілася, пакацілася па
асфальце, другое… Я кінуўся падымаць: «Гэта ж дзічкі,
навошта вам?» «А кампот навару… Даўно не піла
кампоту»…

Калісьці тут, у самым цэнтры горада, квітнелі сады на
прыватных сялібах. У 60-х і хаты і сады пайшлі пад
бульдозер. Ды ўсё ж захаваліся дзе-нідзе яблыні. Здзічэлі,
праўда, але ўвесну квітнеюць, а восенню звонка сыплюцца
яблычкамі на асфальт.

Дзякуй Богу, дзівосная сёлета, несканчоная восень. Няма
на што наракаць…

Голас крыві, альбо Істэрычная
справядлівасць

Моцная ўсё ж штука — пульт дыстанцыйнага кіравання.
Адным націсканнем кнопкі можна пачаць вайну ці
падоўжыць Алімпіяду…

«Да пайшлі яны ўсе на…! — раздражнёна кінуў
прыяцель і ўзгадаў прыказку пра куслівую казурку, што
лёгка пераскоквае з аднаго цёплага месца на іншае. — Зараз
лягу і буду глядзець Алімпіяду…»

Эпізод тычыцца падзей шасцігадовай даўніны —
расійска-грузінскай вайны. Я падумаў тады: як ад яе мы
далёка! Дакладней, якія далёкія…

Сёння вайна на расійска-ўкраінскім парозе. На



адлегласці кроку. Але мы па-ранейшаму далёкія ад яе. Па-
ранейшаму паміж намі і тым, што адбываецца насамрэч,
Вялікая Хлусня. Якія там «падвоеныя стандарты»!

Гэта толькі падаецца, што мы кіруем кнопкай. Гэта яна
кіруе намі, робіць з нас не толькі ўдзельнікаў
інфармацыйных войнаў, але й іх ахвяр.

І вось ужо спрачаемся — да хрыпаты, да кідання
слухавак, да разрыву сяброўскіх адносін!

«Бачыў, як «Беркут» стаіць на каленях? Такая знявага!»
— «Дык гэта ж ён сам прасіў у людзей прабачэння» — «А
як губернатара прыкавалі кайданкамі да слупа… Табе
падабаецца?» — «Не, не падабаецца. А хто сказаў, што
рэвалюцыя павінна падабацца?» — «Якая рэвалюцыя?
Дзяржаўны пераварот…»

І гэтак далей і далей…
Напрыканцы ХІХ стагоддзя, падчас англа-бурскай

вайны, свет быў куды бліжэй да праўды, чымсьці сёння, ва
ўладаранні Кнопкі.

І вось ужо страляніна з-за вугла завецца «абаронай
роднага дому», а смяротнае скавытанне «Града» —
«абаронай тэрытарыяльнай цэласнасці», зніштажэнне
гарадоў і вёсак — «навядзеннем канстытуцыйнага парадку»,
а вайна на чужой тэрыторыі — «прымушэннем да міру»…

Сёння да расійскай прапагандысцкай тэрміналогіі часоў
вайны з Чэчнёй і Грузіяй дадаліся «неафашысты» ў Кіеве і
«руская кроў на святой крымскай зямлі».

«Колькі рускай крыві праліта за вызваленне Крыма!» —
«раве та стогне» Валянціна Мацвіенка. Імаверна перад тым,



як на «мэрсе», ці на чым там яшчэ, адправіцца на чарговы
масаж… Трэцяя, дарэчы, асоба ў расійскай дзяржаве.

Вы што-небудзь чулі ад «фашыстаў» з Майдану пра
«ўкраінскую кроў»?

Пра нацыянальную рэвалюцыю — так. Пра
«ўкраінскую кроў» — не…

Але віск на ўвесь свет: фашысты… антысеміты… рускія
перамаглі нацызм, астатнія служылі ў тылавых войсках…
дзяржавы «Украіна» няма… украінскай мовы няма…

Гэта Жырыноўскі. Блазен, скажа нехта. Але
«блюзнерства» ягонае транслюе дзяржаўнае расійскае
тэлебачанне , ці не з гадзіну дазваляючы ліцца бруду і
атруце, за якія ў любой цывілізаванай краіне — краты. За
распальванне міжнацыянальнай варожасці і заклікі да
вайны…

І гэтак бліжэй і бліжэй…
І вось ужо гіне на гэтай вайне «нябесная сотня» — каб

назаўжды вырваць краіну з імперскіх ці то абдымкаў, ці то
кіпцюроў…

Але нам па-ранейшаму падаецца, што вайна
немагчымая, што Пуціну хопіць розуму, каб не ставіць свет
на край непрадказальнай па маштабах і наступствах
катастрофы.

Пакуль што Пуціну хапае розуму збольшага маўчаць.
Навошта гаварыць, калі «фігуру змоўчання» надзейна
агучаць мацвіенкі, жырыноўскія, думцы, палітолагі
невядома з якіх «няўрадавых» цэнтраў, так званыя
«рускамоўныя» ды іншыя «верныя ленінцы», дый простыя



падманутыя людзі, якім нагадалі пра «голас крыві»…
Навошта гаварыць, калі «фігуру змоўчання» надзейна

агучаць прапагандысты з дзяржаўных СМІ «дэмакратычнай»
Расіі — спрэс наўмыснае маніпуляванне фактамі ды й
наўпрост фальсіфікацыі… Адзенне скінута, кароль голы.

Навошта гаварыць, калі «фігуру змоўчання» надзейна
агучыць нехта з мясцовых г. зв. так званых лідараў з
паводзінамі падсаднай качкі. Дакладней, таго
разняшчаснага пацанчыка, які па падбурхтоўванні дарослых
бандытаў у патрэбны момант пракрычыць: «Нашых б’юць!»

«…калі грамадзянін Ізраіля недзе трапляе ў бяду, альбо
грамадзянін ЗША, там падключаецца ўся дзяржаўная
машына ў абарону гэтага чалавека». Гэта зноў Мацвіенка.
Засталося толькі зрабіць «нашых» грамадзянамі Расіі. Што
не цяжка, нават новапрызначаны з дапамогай
«калашнікавых» крымскі прэм’ер якраз яе грамадзянін.

…Учарашнія падзеі на Каўказе і сённяшнія вакол
Крыма, ды ўвогуле Украіны, нават больш яскрава (для нас,
ва ўсялякім выпадку), чымсьці колішнія падзеі ў Югаславіі,
высветлілі адну з самых небяспечных традыцый ў
суіснаванні народаў і дзяржаў — традыцыю легалізаванага
забойства, якім з’яўляецца вайна. Традыцыю, ад якой,
здавалася, назаўсёды адвярнулі крывавыя катастрофы ХХ
стагоддзя.

Не адвярнулі. Больш за тое, яна працягваецца з новай
жахлівай сілай і ў новым «цывілізаваным» выглядзе,
намагаецца састроіць з сябе ўвасабленне высокай маралі. І
самая цынічная частка гэтага падману — закліканне да



«гістарычнай справядлівасці», што набывае цяжкія формы
шавіністычнага псіхозу ды істэрыі.

Кожны раз, калі палітыкі енчаць пра «гістарычную
справядлівасць», чакайце загаду на распачынанне новай
вайны. І не шукайце справядлівасці — яе ў гісторыі
наўпрост няма. Ёсць гістарычны досвед, каторы немагчыма
засвоіць без гістарычнай праўды.

Гэты досвед і гэтая праўда наўпрост лямантуюць
супраць адраджэння ў Расіі імперскага духу.

Нагадаю, дарэчы: матрос Кошка, самы знакаміты герой
колішняй Крымскай вайны, быў украінцам.

Па крыві.

Чорны колер, чырвоны аловак

Познім вечарам у мінулую сераду праглядзеў на
«Белсаце» «Размову са Святланай Калінкінай» з уласным
удзелам.

Настрой быў зусім дрэнны — удзень на «нейтральнай»
Беларусі быў пастаўлены чарговы (ці не апошні?) крыж. Мо
таму, а, мо, як яно часцяком здараецца «пасля бойкі»,
застаўся вельмі незадаволены: тое не сказаў, тое недасказаў,
тое сказаў не так, а нешта і ўвогуле сказаў не тое…

Што праўда, тэма была даволі складаная —
інфармацыйныя войны. На пытанне, ці ёсць пераможцы ў
сённяшняй інфармацыйнай вайне паміж Расіяй і Украінай, я
адказаў, што пераможцаў няма, спрэс ахвяры. І памыліўся.
Ну, вось, да прыкладу — ці можна лічыць ахвярамі



журналістаў партала Lеntа. ru, якія не пажадалі
ўдзельнічаць у інфармацыйнай вайне з Украінай, далі слова
«фашысту» і салідарна са сваёй звольненай галоўнай
рэдактаркай сышлі, так бы мовіць, з поля бою?

А вось іншае пытанне: ці можна лічыць пераможцамі
тых дзеячаў расійскай культуры, што «цвёрда» заявілі «аб
падтрымцы пазіцыі Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі па
Украіне і Крыму»?

Ці перамога гэта — паставіць сваё, паважанае нават ў
свеце, імя побач з папсовымі зоркамі, чые «думкі» — што
«скакуны»?

Карэн Шахназараў, адзін са знакамітых падпісантаў,
сцвярджае, што не ведаў, хто яшчэ падпісаўся, увогуле яго
гэта мала цікавіла, бо тэкст, які яму прачыталі па тэлефоне,
цалкам адпавядаў ягонай уласнай пазіцыі.

Нічога сабе «уласная пазіцыя», якую фармулююць
чыноўнікі з Міністэрства культуры!

Не, ніякай «уласнай пазіцыі» у тым тэксце няма.
З насамрэч уласнай пазіцыяй, калі яна не мяжуе з

ксенафобіяй, шавінізмам, расізмам і заклікам да вайны,
можна заставацца нязгодным, але паставіцца да яе з павагай.
Як, напрыклад, да «імперскай» пазіцыі Іосіфа Бродскага ў
вершы «На независимость Украины», што быў напісаны на
пачатку 90-х, і праз які шмат хто «адракаецца» ад некалі
любімага паэта. Але «імперская» крыўда, «імперскі» боль
паэта — гэта не «боль» імперскага палітыка.

«…Вашего хлеба, неба, нам, подавись мы жмыхом и
колобом, не треба…»


