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Кароль Аляксандра нарадзілася 9 ліпеня 1993 года ў Мінску. Пасля 
заканчэння гістарычнага факультэта Брэсцкага дзяржаўнага 
ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна працавала выкладчыкам гісторыі 
і грамадазнаўства ў Брэсцкім дзяржаўным прафесійным ліцэі 
чыгуначнага транспарту, галоўным рэдактарам інтэрнэт-партала 
MediaBrest.by. Зараз з’яўляецца бібліятэкарам Брэсцкай пагранічнай 
групы. Мае ступень магістра гістарычных навук.

Розныя. Сумоўе
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Розныя

– Туман над горадам,— натх-
нёна вяшчае Рына.— Гэта 
подых спячага пад зямлёй 
белага дракона. Ён мірна 
сапе сабе ў дзве дзіркі, а 

ў нас за дзесяць крокаў нічога не бачна. Я 
адно выйшла з дому, дык нібыта ў манную 
кашу правалілася!

Яраслаў хмурыцца і папраўляе аку- 
ляры.

— Калі дракон спіць пад зямлёй, то  
як жа яго подых можа ахінуць увесь го-
рад? — цікавіцца ён, крыху прымружыўшы 
вочы.

— Нуууу… Яго велізарная пыса тыр-
чыць з-пад зямлі. Павінен жа ён дыхаць 
паветрам, праўда? А спіць ён ужо больш 
за дзве… не, тры тысячы гадоў, пыса яго 
абрасла зялёным імхом, і калі яе хто і па-
бачыць, то падумае, што гэта проста ўзго-
рачак!

— Як ты можаш кожны дзень выдум- 
ляць такое глупства?..— па-даросламу ўз-
дыхае Ярык, зноў падсоўваючы да сябе пад- 
ручнік па матэматыцы. Рына пакрыўджа-
на закусвае губу, адварочваецца і пачынае 
штосьці замалёўваць у сваім бязглуздым 
блакноце з аднарогамі.

— Гэта не глупства,— ціха буркае яна 
сабе пад нос.

Ярык робіць выгляд, што не чуе. Не 
тлумачыць жа ўжо ў соты раз даросламу 
дзесяцігадоваму чалавеку, што ніякіх драко-
наў не існуе.

Іх маці — сяброўкі. Кожны дзень маці 
Ярыка забірае іх са школы, яны разам абе-
даюць і робяць урокі: Ярык робіць, а Рына 
ўсё больш лунае ў аблоках, прыдумваючы 
дзіўнаватыя гісторыі і выдаючы іх за праў-
ду. Часам нешта малюе ў сваім блакно-
це. Бліжэй да вечара за ёй заходзіць маці, 
яны ўсе разам п’юць гарбату, і пасля гэ-
тага крыніца недарэчных выдумак пакідае 
ўтульны маленькі свет Яраслава, і ў яго 
яшчэ застаецца час на чытанне энцыклапе-
дый.

Рына просіць называць яе Рынай, бо 
Марын навокал — як дрэў у лесе, а Рына гу- 
чыць больш цікава. Ярык чуў ад доктара, 

які заглядаў яму ў рот і вуха, слова «рыніт» 
і цяпер не ведае, ці трэба казаць Марыне аб 
гэтым. Слова звязана з саплямі — наўрад 
ці ёй спадабаецца. А ён і так, мусіць, моцна 
яе пакрыўдзіў. Вось сядзіць, крэмзае нешта 
ў сваім блакноце, а вусны так і дрыжаць, 
нібыта вось-вось заплача.

— Што ты малюеш? — уздыхае Яраслаў, 
прадчуваючы чарговую порцыю неверагод-
ных гісторый.

— Лісу,— не гледзячы на яго, адказвае 
Рына.

— А чаму яна сіняя? Сініх ліс не існуе.
— Існуюць! Гэта касмічная ліса. Яна 

жыве ў нябёсах і любіць рабіць велізарныя 
блінцы ўвечары. Месяц — адзін з іх. Ліса 
адкусвае кавалачак — і месяц убывае.

— Цікавая версія Калабка,— ківае Яра- 
слаў, вяртаючыся да сваіх ураўненняў. До-
бра, што з імі, у адрозненне ад Рыны, усё 
зразумела.

* * *
Рыне настолькі кепска, наколькі можа 

быць кепска шаснаццацігадовай дзяўчыне, 
якую ванітуе ў прыбіральні кафэ. Ва ўсяля-
кім выпадку, ёй так здавалася. Белы дракон, 
намаляваны ёй жа самой на некалі пустой 
шэрай сценцы, глядзіць ці то з дакорам, 
ці то са спачуваннем. Сцены ў кафэ яна 
размалёўвала ў літаральным сэнсе за ежу — 
цяпер у «Зялёных дзвярах» у яе пажыццё-
вы абанемент на бясплатныя каву і плюш-
кі. Вось толькі яна зусім не ўпэўнена, што 
асмеліцца зноў сюды прыйсці.

Арцём — мілы інтэлігентны хлопец, 
старэйшы за яе на два гады, яшчэ ўсяго 
толькі гадзіну таму ўважліва слухаў яе апо-
веды пра даўнія мары ілюстраваць казкі, за-
хапляўся яе малюнкамі, ад чаго Рына квіт-
нела і пахла, як майская ружа.

— Дык усе гэтыя малюнкі на сценах… 
праца тваіх рук?

— Ага… Дарэчы, ёсць яшчэ белы дра-
кон у прыбіральні. Ён мой любімчык. Хо-
чаш паглядзець?

— Канешне! Пойдзем разам.
Калі б яна магла хаця б падумаць, што 

як толькі за імі зачыняцца дзверы пры-
біральні, «інтэлігентны хлопец» зусім не 
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па-інтэлігентнаму прыцісне яе да ёй жа раз-
маляванай сцяны, яна б адмовілася.

— Жадаеш паглядзець на майго драко-
на? — прашаптаў Арцём, балюча сціскаючы 
яе запясці.

— Не… Пусці, калі ласка!
— Тшшш… Ды не тузайся ты!
Рына не разгубілася: урэзала яму ў нос 

ды ў пах, а потым паўтарыла. Арцём у даўгу 
не застаўся: даў ёй аплявуху і зноў балюча 
скруціў рукі, відавочна, разлічваючы ўсё ж 
атрымаць тое, за чым прыйшоў. На Рыніна 
шчасце на шум прыбег Мартэн, гаспадар 
кафэ, і Арцём з ганьбай быў вышпурнуты з 
«Зялёных дзвярэй».

— Ну, хопіць румзаць,— Мартэн аку-
ратна прыпадняў яе за плечы, адхіляючы 
ад унітаза.— Я гэтаму вылюдку на дарож-
ку як мае быць умазаў, больш да цябе не 
сунецца. І гарбаты табе зрабіў, кітайскай. 
Ндаа, патрэбна будзе ў правілы кафэ да- 
даць, што ў туалет можна хадзіць толькі па 
адным.

Рына ўсміхаецца скрозь слёзы, выпівае 
кубак зялёнай гарбаты, дзякуе Мартэну за 
ўсё і змораная, апустошаная ідзе дадому.

— Месяц — другі па яркасці аб’ект на 
зямным небасхіле пасля Сонца і пяты па 
велічыне натуральны спадарожнік планеты 
Сонечнай сістэмы.— чуе яна знаёмы голас, 
перасякаючы бульвар у квартале ад свайго 
дома.— Лічыцца, што Месяц сфарміраваўся 
з асколкаў, што засталіся пасля «Гіганцкага 
сутыкнення» Зямлі і Тэі — планеты, падоб-
най памерамі на Марс…

Рына хмыкае занадта гучна, употай кіда-
ючы погляд на пару на лавачцы. З Ярасла-
вам яна не водзіцца ўжо некалькі гадоў. Аб 
чым увогуле можна размаўляць з чалавекам, 
цалкам пазбаўленым творчай фантазіі, які 
заграз у бясконцых формулах і матэматыч-
ных вылічэннях? Ён нават на спатканні з 
дзяўчынай, маленькай вастраносай батан-
кай, гаворыць аб зорках так, нібыта чытае 
лекцыю за ўніверсітэцкай кафедрай.

Рына ўспамінае Арцёма і яго прыставан-
ні ў прыбіральні. Да горла зноў настойліва 
падступае млоснасць. Яна і сама не заўва-
жае, як пераходзіць на бег.

Блізарука жмурачыся, Ярык праводзіць 
вачыма бягучую жаночую фігуру ў джынса-
вай куртачцы і раптам выдае:

— Адна мая старая знаёмая сцвярджа-
ла, што Месяц — гэта блінчык, які пячэ 
касмічная ліса. Ліса адкусвае блінчык — і 
месяц убывае.

Яго спадарожніца далікатна хіхікае. Ёй 
бы такое глупства ў галаву не прыйшло. З 
ёй Яраславу не тое, што з Рынай — лёгка і 
зразумела.

* * *
Яраслаў Аляксандравіч круціць у руках 

рэзюмэ, усміхаючыся аднымі куткамі вус-
наў. Марына Паўлаўна Язерская — дызай-
нер, мастак-афарміцель, лаўрэат некалькіх 
прэмій, назвы якіх ні аб чым яму не гаво-
раць,— падумаць толькі! А калісьці даўно, 
калі ён яшчэ не быў лысеючым дырэктарам 
(ва ўсіх сэнсах) сярэдняй школы з нешчаслі-
вым шлюбам і непрыемным разводам за 
плячыма, яна сядзела на яго кухні, матляю-
чы ножкамі ў ружовых сандалях, і з сур’ёз-
ным выглядам разважала аб белым драконе, 
які спіць пад зямлёю. Як хутка ляціць час!

Скора ў яго кабінеце з’яўляецца і яна 
сама ў рознакаляровым цюрбане, упрыго-
жаным бісерам, элегантным светлым кас-
цюме і з маленькай татуіроўкай у выглядзе 
дракона на запясці.

— Даруйце, вуха баліць,— паказваючы 
на цюрбан, тлумачыць яна.— Такое пачуц-
цё, што ўнутры пасяліўся маленькі гномік 
з малаточкам, які рытмічна і няспынна сту-
кае па барабаннай перапонцы: «бом, бом, 
бом…»

— А я ўжо, прачытаўшы тваё рэзюмэ, 
думаў, што ты змянілася, Рына, пасталела,— 
строга заўважае Ярык з сур’ёзнай мінай. А 
потым не вытрымлівае і пачынае смяяцца, 
гледзячы на яе выцягнуты твар і вялікія 
вочы: — Што, не пазнала?

— Ніяк не думала, што ты… Мне здава-
лася, ты ўжо абараніў доктарскую ці рыхту-
ешся атрымліваць Нобелеўскую прэмію,— 
апраўдваецца яна.

— Ага, а ты выстаўляешся ў Луўры. Ты 
сур’ёзна жадаеш працаваць настаўнікам ма-
лявання?

— А што ў гэтым такога? Мне падаба-
ецца працаваць з дзецьмі,— яна ўсміхаец-
ца, схіліўшы галаву набок, але ў яе голасе 



Федчанка Яраслава  
нарадзілася 22 красавіка  
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* * *
Паслухайце горад:
Натоўпам гудуць праспекты,
Які каляровы спектр!
Аптэкі, кавярні, банкі,
Смурод прапановаў жарсных,
У надпісах ярка-ўзнёслых
Ставокія хмарачосы.
Паўсюль святлафоры, фары.
Пад коўдрай паўночных хмараў
Цякуць ручаямі фарбы
Машын, ліхтароў і бараў.
Вось так нараджаецца мора.

Паслухайце дрэвы:
У скверах, алеях, пушчах,
Далёкіх лясах дрымучых,
Сярод пешаходаў хуткіх
І там, дзе не чуць ні гука,
Яны размаўляюць ціха
Пра радасць зялёных блікаў,
Пра вечнасць, пра свет, пра сонца.
Іх голас гучыць бясконца,
Плыве праз гады, стагоддзі,
З глыбіняў да нас прыходзіць.
Вось так пачынаюцца спевы.

Паслухайце сэрца:
Часам трывожнасцю б’ецца,
А раптам зрываецца з месца,

Імкнецца да музыкі свету
І просіць паветра, паветра.
Ніколі ніхто не спазнае,
Як пахнуць там кветкі ў маі,
Дзе ад старонніх схаваны
І слабасць, і моц без падману,
І страхі, начныя кашмары,
І самыя цёплыя мары.
Вось так пачынаешся ты.

* * *
Я і агонь,
І больш нічога.
З ім размаўляю уначы.
Я, ён — далонь
Жывога бога…
Удвух гарым, удвух маўчым.
Як пагубляла раптам словы —
Мяне навучыць ён сваім.
(Чырвоныя ўздымае бровы,
У цемру ціхую глядзім).
Ён
Востры,
Крохкі і магутны
(Падміргвае сухім галлём).
Я,
Поўня,
Зоркавыя струны…
Ён будзе мной, а я — агнём.

…З дзяцінства я шмат часу праводзіла на прыродзе, часта 
хадзіла з бацькамі ў розныя вандроўкі: пешыя, на роварах, на 
байдарках па Беларусі і Расіі. Таксама ёсць яркія ўспаміны, як 
у свае 8 гадоў узыходзіла на горы Украіны. Захаваліся ў памяці 
яскравыя малюнкі вадаспадаў, ручаёў, зялёных схілаў...  
А некалькі год таму ўзімку скарылі вяршыню Петраса ў 
Карпатах. Пры тэмпературы -20 начавалі ў намётах, а раніцай 
тапілі снег, каб нешта запарыць.
Свае першыя вершыкі пісала ў школе, класе ў 3—4, замест 
сачыненняў, якія задавалі на дом. Потым забылася на гэта. 
Часам толькі з матуляй гуляліся ў рыфмы: адна з нас кажа 
слова, а потым прыдумляем з ім чатырохрадкоўі. Перыядычна 
даволі смешна атрымлівалася.
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Вольга
РОПАТ

Ропат Вольга нарадзілася 11 жніўня 1993 года ў 
Мазыры. Скончыла Інстытут журналістыкі БДУ 
(кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі). Сфера 
інтарэсаў: мастацтва, філасофія, псіхалогія, 
медыцына. Працавала арт-журналістам у 
газеце «Культура», шэф-рэдактарам часопіса 
«Горад жанчын». Творы друкаваліся ў выданнях 
«Літаратура і мастацтва», «Літаратурная 
Беларусь», «Маладосць». Сумяшчае журналістыку 
з мастацкай дзейнасцю, прыняла ўдзел у некалькіх 
арт-праектах. Жыве ў Мінску.
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Ранішняя смуга ахутала згорбленую 
цэркаўку. Яна сядзела на высокім пагорку і 
назірала за дзевяціпавярховым домам з чы-
рвонай цэглы. З густога туману выглядваў 
самотны крыж і нагадваў сілуэт вароны ў 
палёце.

Кіра ў гарчычным паліто ідзе на пра-
цу. Не спяшаючыся. Адзінай дарогай. Гэтыя 
тры прыпынкі можна праехаць на жоўтым 
аўтобусе № 19. Сёння паўзучы жоўты кара-
бок праз туман падаваўся малочнай пала-
сой, як разлітае згушчанае малако. Дзяўчы-
на садзілася ў яго ў двух выпадках: залева і 
моцны снегапад. Кіры падабалася па дарозе 
на працу разглядаць высокія вітрыны кра-
маў з манекенамі, углядацца ў адлюстраван-
не вузкай ракі, у якім плавіліся і пакочвалі-
ся будынкі.

Туман размываў рэзкія абрысы людзей. 
Яны хоць і спяшаліся, але іх рухі здаваліся 
не такімі энергічнымі, а наадварот, плаў-
нымі і запаволенымі. Увесь горад ператва-
рыўся ў замшавую мяккую цацку. Ён не з 
бетону, жалеза, шкла, а са шматкоў розных 
тканін. Толькі і заставалася прыслухоўвацца 
да шолахаў, стукаў, шоргату, гулу. І толь-
кі ранішняе настойлівае «каррр» абрывала 
сонные прывіды, якія павіслі над асфальтам.

Кіры ўспомніўся сон.

* * *
Яна стаіць на сцэне. Чырвонае святло 

пражэктара накіравана на яе. Вакол у бе-
лай бясформеннай вопратцы перасоўваюц-
ца людзі, размахваючы велізарнымі рукавамі 
і выводзячы ў паветры ўзоры. На тварах 
танцуючых — белы грым з выразнымі вачы-
ма і вуснамі пунсовага і чорнага колераў. На 
шчоках — невялікі чырвоны ромб. Хтосьці з 
белымі крыламі ўзвысіўся на хадулях і тры-
вожна-пагрозліва зарагатаў. На тканкавых 
крылах адбіваюцца асобы. Раптам з цемры 
з’яўляецца Нехта ў пунсовым уборы. Замест 
твару — павіслая ў паветры белая маска. 
На грудзях звісае медальён трохвугольнай 
формы, у сярэдзіне якога — сапфіравае вока. 
Нехта ў пунсовым падышоў да Кіры і працяг-
нуў ёй сваю маску-твар, каб яна прымерыла.

Кіра прачнулася. Малюнкі В. Ропат
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Актавіё Пас (Актавіё Ірынэа Пас Ласана, 31.03.1914—
19.04.1998) — мексіканскі паэт, эсэіст, драматург і 
дыпламат. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры 
1990 года, іспанскай Прэміі імя Сервантэса, лаўрэат 
больш як дваццаці нацыянальных і міжнародных прэмій, 
кавалер каля дзясятка ордэнаў і медалёў розных краін 
свету. Лічыцца адным з самых уплывовых пісьменнікаў 
ХХ стагоддзя і адным з вялікіх паэтаў усіх часоў.
Быў на дыпламатычнай службе, працаваў у пасольствах 
Мексікі ў Францыі і Японіі, паслом у Індыі. У 2003 годзе ў 
Мексіцы завершана выданне пятнаццацітомнага збору 
яго твораў. 

Валошкавы букет

Актавіё
ПАС

Апавяданні
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Валошкавы букет

Я прачнуўся ўвесь спацелы. Ад 
нядаўна памытай чырвонай 
кафлянай падлогі сыходзіў 
гарачы пар. Шэракрылы ма-
тылёк трапятаў вакол жаўт-
лявага ліхтара. Я ўскочыў з 

гамака і басанож накіраваўся праз пакой, 
стараючыся не растаптаць скарпіёнаў, што 
павыпаўзалі са сваіх хованак, каб крыху 
асвяжыцца. Я падышоў да акна і ўдыхнуў 
сельскага паветра. Адчуваўся подых ночы, 
такі бязмерны і такі жаноцкі. Я вярнуўся 
на сярэдзіну пакоя, выліў ваду са жбана ў 
металічны тазік і намачыў ручнік. Я абцёр 
торс і ногі вільготнай анучкай, крыху абсох 
і, упэўніўшыся, што ў складках майго адзен-
ня не прытаілася ніякай жыўнасці, апрануў-
ся і абуўся. Пераскокваючы праз прыступку, 
я спусціўся па лесвіцы, пафарбаванай у зя-
лёны колер. Ля ўваходу ў пансіён я натрапіў 
на яго гаспадара, аднавокага і крыху затар-
можанага. Седзячы ў плеценым з трыснягу 
крэсле, ён паліў, прыжмурыўшы вока. Гуч-
ным голасам ён спытаўся:

— Вы куды, сеньёр?
— Хачу прайсціся. Надта горача. 
— Гм, але ўсё ўжо зачынена. І асвятлен-

ня тут няма. Вам лепш было б не хадзіць. 
Паціснуўшы плячыма, я прамямліў «за-

раз вярнуся» і падаўся ў цемру. Спачатку 
было амаль нічога не відаць. Я ішоў навоб-
мацак па брукаванай вуліцы. Я прыкурыў 
цыгарэту. Раптам з-за чорнай хмары вы-
глянуў месяц, асвятліўшы напаўразваленую 
белую сцяну.

Я спыніўся, аслеплены яе белізною. Па-
дуў лёгкі ветрык. Я ўдыхнуў водар тама-
рындаў 1. Ноч пульсавала, напоўненая лісто-
татай і насякомымі. Высокая трава кішэла 
цвыркунамі. Зірнуў угару: зверху лагерам 
раскінуліся зоркі. Мне падумалася, што 
сусвет уяўляе сабой бязмерную сістэму зна-
каў, зносіны паміж каласальнымі істотамі. 
Мае дзеянні, стракатанне конікаў, мільга-
ценне зорак былі нічым іншым, як паўзамі 
і складамі, асобнымі фразамі таго дыялогу. 
Што гэта за слова, складам якога з’яўляюся 

1 Індыйскі фінік — вечназялёная расліна 
сямейства бабовых, што дасягае 20 метраў у 
вышыню.

я? Хто вымаўляе гэтае слова і каму яно ска-
зана? Я кінуў цыгарэту на абочыну. Сваім 
падзеннем, падобна маленькай камеце, яна 
акрэсліла святлівую іскрыстую дугу. 

Ішоў я доўга, няспешна. Адчуваў сябе 
вольным, падбадзёраны вуснамі, што 
ў гэты момант з такім шчасцем да мяне 
прамаўлялі. Ноч здавалася садам з вачэй. 
Перайшоўшы вуліцу, я адчуў, што нехта 
выйшаў з адных дзвярэй. Я абярнуўся, але 
нікога не заўважыў. Я прыспешыў хаду. На 
нейкі момант мне пачуўся водгук сандаляў 
на разгарачаным бруку. Мне не хацелася 
абарочвацца, аднак я адчуваў, што цень з 
кожным момантам рабіўся ўсё бліжэй. Я 
спрабаваў пабегчы. Аднак не змог. Я рэзка 
спыніўся. Не паспеўшы нават хоць як аба-
раніцца, я адчуў вастрыё нажа ў сябе на 
спіне і пачуў спакойны голас:

— Не рухайцеся, сеньёр, а то зарыю. 
Не паварочваючы галавы, я спытаўся:
— Чаго ты хочаш?
— Вашы вочы, сеньёр,— пачуўся ў ад-

каз яго ціхі, амаль засмучаны голас. 
— Мае вочы? Нашто табе мае вочы? 

Вось тут у мяне трохі грошай. Нямнога, але 
хоць колькі. Я аддам табе ўсё, што ў мяне 
ёсць, калі ты толькі мяне адпусціш. Не за-
бівай мяне. 

— Не бойцеся, сеньёр. Я вас не заб’ю. Я 
толькі дастану вашы вочы. 

— Але нашто табе мае вочы?
— Гэта капрыз маёй дзяўчыны. Яна хоча 

букецік з сініх вачэй, а тут мала хто іх мае. 
— Мае вочы табе не падыходзяць. Яны 

не сінія, а жоўтыя. 
— Не, сеньёр, нават не спрабуйце пад-

мануць мяне. Я дакладна ведаю, што ў вас 
сінія вочы. 

— Сярод хрысціян не прынята вось так 
даставаць вочы. Я табе аддам што-небудзь 
іншае. 

— Не прыкідвайцеся,— цвёрда пра-
мовіў ён.— Абярніцеся. 

Я абярнуўся. Ён быў дробны і хударля-
вы. Пальмавае самбрэра закрывала амаль 
палову яго твару. У правай руцэ ён трымаў 
мачэтэ2, што блішчала ў святле поўні. 

2 Доўгі, тонкі і звычайна шырокі нож. Заво-
страны з аднаго боку клінок з выпуклым лязом, 
часам з загнутым у бок ляза вастрыём. Выкары-
стоўваецца як сельскагаспадарчая прылада для 
ўборкі цукровага трыснягу, бананаў і г. д.
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— Асвятліце твар. 
Я чыркнуў запалкай і паднёс полымя 

да твару. Ад яго бляску я зажмурыў вочы. 
Цвёрдай рукою ён раскрыў мае павекі. Яму 
было дрэнна відаць. Ён стаў на дыбачкі і па-
чаў пільна ў мяне ўглядацца. Агонь апякаў 
мне пальцы. Я яго ўпусціў. Нейкае імгненне 
заставалася цішыня. 

— Цяпер ты ўпэўніўся? Яны ў мяне не 
сінія. 

— Ай, які ж вы спрытны! — адказаў 
 ён.— А ну, запаліце яшчэ адну. 

Я выцягнуў яшчэ адну запалку і паднёс 
яе да сваіх вачэй. Тузануўшы мяне за рукаў, 
ён скамандаваў:

— Станьце на калені. 
Я ўкленчыў. Адной рукою ён схапіў 

мяне за валасы і адхіліў маю галаву назад. 
Схіліўшыся нада мною, ён з цікаўнасцю і 
засяроджанасцю глядзеў, пакуль мачэтэ па-
ціху спаўзала і амаль што датыкалася да 
маіх павек. Я заплюшчыў вочы. 

— Шырока расплюшчыце,— загадаў ён. 
Я раскрыў вочы. Пламеньчык абпальваў 

мае вейкі. Раптам ён мяне рэзка адпусціў. 
— І праўда, не сінія, сеньёр. Даруйце. 
І знік. Я прысеў каля мура, абхапіўшы 

аберуч главу. Затым я прыўзняўся. Спаты-
каючыся, падаючы і паднімаючыся, я цэ-
лую гадзіну бег па бязлюдным горадзе. Калі 
я дабраўся да плошчы, гаспадар усё яшчэ 
сядзеў каля ўваходу. Не прамовіўшы ні сло-
ва, я ўвайшоў. На наступны дзень я збег  
адтуль. 

Дзівосы волі

Роўна а трэцяй дон Педра падыходзіў 
да нашага стала, вітаўся з кожным з пры-
сутных, мармытаў пра сябе нешта нераз-
борлівае і спакойна садзіўся. Ён замаўляў 
кубачак кавы, запальваў цыгарэту, слухаў 
гаворку, сёрбаў сваю каву, аплачваў раху-
нак, надзяваў сваё самбрэра, забіраў свой 
партфель, жадаў нам добрага дня і сыходзіў. 
І так з дня ў дзень. 

Што прамаўляў дон Педра, калі садзіў-
ся і ўставаў, з такім сур’ёзным выглядам і 
цвёрдым позіркам? А гаварыў ён вось што: 
«Каб ты здох».

Дон Педра паўтараў гэта многа разоў на 
дзень. Калі ўставаў, калі даядаў свой сняда-
нак, калі ўваходзіў або выходзіў з дому — а 
восьмай, а першай, а палове трэцяй, у чвэрць  
на восьмую — у кафэ, на працы, перад і 
пасля сілкаванняў, кожны вечар кладучыся 
спаць. Паўтараў ён гэта скрозь зубы або 
ўголас, адзін або ў кампаніі. Падчас толькі 
вачыма. Заўжды з усёй душою. 

Ніхто не ведаў, каму былі скіраваны гэ-
тыя словы. Ніхто не ведаў прычыну гэтай 
нянавісці. Калі некаму хацелася аб гэтым 
даведацца, дон Педра пагардліва круціў га-
лавою і сціпла замаўкаў. Відаць, гэта была 
нянавісць без прычыны, проста нянавісць. 
Аднак тое пачуццё яго сілкавала, прыдавала 
сур’ёзнасць яго жыццю, саліднасць яго га-
дам. Яго вопратка чорнага колеру, здавалася, 
азначала заўчасную жалобу па яго ахвяры. 

Аднойчы дон Педра прыйшоў у больш 
пахмурным, чым звычайна, стане. Ён па-
вольна прысеў і пасярод цішыні, што запа-
навала пасля яго з’яўлення, спакойна пра-
мовіў наступныя словы:

— Я нарэшце яго прыкончыў. 
Каго і як? Нехта засмяяўся, успрымаю-

чы ўсё за жарт. Аднак позірк дона Педра яго 
абарваў. Усе мы адчувалі сябе няёмка. Адна-
значна адчувалася бездань смерці. Кампанія 
паціху рассеялася. Дон Педра застаўся адзін, 
больш сур’ёзны чым заўжды, крыху змарне-
лы, бы патухлая зорка, аднак спакойны, без 
згрызот сумлення. 

На наступны дзень ён не прыйшоў. 
Больш ніколі не прыходіў. Ён памёр? Ці 
яму не хапіла той жыватворнай нянавісці? 
Пэўна ён усё яшчэ жывы і зараз ненавідзіць 
некага іншага. Я пераглядаю свае ўчынкі. 
І табе раю зрабіць тое ж са сваімі, каб не 
здарылася, што ты падвергнуўся ўпартаму 
пасіўнаму гневу такіх маленькіх блізарукіх 
вачэй. Ці не задумваўся ты калі-небудзь, 
колькі тых — можа, нават блізкіх табе,— 
што глядзяць на цябе вачыма дона Педра?

Спешнасць

Нягледзячы на маю марудлівасць, мае 
лупатыя вочы, мой дзікаваты выгляд, я 
ніколі не затрымліваюся. Я спяшаюся. Я 
заўжды спяшаўся. Удзень і ўначы ў маёй 

Актавіё ПАС
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Крануць душу чытача

Даяна Лазаравіч — маладая сербская 
пісьменніца і перакладчыца, лаўрэат шмат-
лікіх літаратурных прэмій. Даяна шмат 
робіць для папулярызацыі твораў беларускіх 
класікаў у Сербіі. У 2017 годзе пераклала 
зборнік вершаў Максіма Багдановіча «Вянок» 
на сербскую мову, у 2020-м «Спадчыну» Янкі 
Купалы, пазней — анталогію беларускай 
хрысціянскай паэзіі (2019) і зборнік бела-
рускіх народных казак (2020).

У 2018 годзе за ўклад ва ўмацаванне 
літаратурных сувязей паміж Беларуссю 
і Сербіяй Даяна атрымала грамату імя 
Францыска Скарыны ад Міністэрства ін-
фармацыі Рэспублікі Беларусь, а таксама 
Дыплом супрацоўніка Дзяржаўнага літа-
ратурнага музея Янкі Купалы ў Мінску, 
стала лаўрэатам прэміі імя Чынгіза Айт- 
матава. 

У нашай размове — яе погляд на бягучы 
літаратурны працэс Сербіі.

 — Спадарыня Даяна, нам цікавы 
ваш погляд на традыцыі і сучасны стан 
сербскай літаратуры. Якія творы скла-
даюць яе «залаты фонд»? Каго сербскія 
чытачы называюць класікамі? 

«Залаты фонд» сербскай літаратуры 
складаюць класікі, вялікія імёны — Ба-
рыслаў Станкавіч (раман «Нячыстая кроў 
/ Нечиста крв»), Ісідора Секуліч («Лісты з 
Нарвегіі / Писма из Норвешке»), Лаза Ла-
заравіч («Апавяданні / Приповетке»),  Іва 
Андрыч (раман «Мост на Дрыне / На Дри-
ни ћуприја»), Мілаш Црнянскі («Раман пра 
Лондан / Роман о Лондону»), Даніла Кіш 
(«Раныя беды / Рани јади»), Міларад Павіч 
(«Хазарскі слоўнік / Хазарски речник»), 
Меша Селімавіч («Крэпасць / Тврђава»), 
Барыслаў Пекіч («Час цуд / Време чуда»), 
Растка Петравіч («Дзень шосты / Дан ше-
сти»), Мома Капор («Уна / Уна»), Драга-
слаў Міхаiлавіч («Калі квітнелі гарбузы / 
Кад су цветале тикве»). Усе яны паўплывалі 
на свядомасць людзей і развіццё культуры 
па-свойму. 

Рэкамендую пашукаць гэтыя і іншыя 
кнігі ў перакладзе прафесара Івана Чароты.

 — Як развіваецца сербская літара-
тура сёння? Хто з сучасных пісьменнікаў 
найбольш папулярны ў Сербіі?

Я не люблю гаварыць пра тых, хто най-
больш папулярны (бо часта выходзіць, што 
гэта пустазелле). Мяне цікавяць толькі най-
лепшыя з іх (збожжа). З сучасных аўта-
раў рэкамендую пачытаць творы Горана 
Петравіча, Драгана Лакічавіча, Давіда Аль-
бахары, Уладзіміра Кецманавіча, Слабадана 
Станішыча, Ясмінкi Петравіч, Слаўкi Пе-
травіч Груічыч, Весны Відоевіч Гайовіч, Не-
вены Вітошавіч Чэкліч, Ліляны Хаб’янавіч 
Джуравіч. 

 — Маладыя беларускія літарата-
ры ўсё часцей захапляюцца новымі літа-
ратурнымі формамі і накірункамі. Ці ад-
бываецца гэткае ж у Сербіі? Па-вашаму, 
які ўплыў гэта аказвае на літаратуру?

Сербскія маладыя літаратары таксама 
захапляюцца новымі літаратурнымі фор-
мамі і стылямі. Гэта нармальна, маладыя 
людзі шукаюць сябе. Але ўсё залежыць ад 
таго, у якім кірунку яны павярнулі. 

 — Ці карыстаюцца попытам элек-
тронныя кнігі?

Канешне, карыстаюцца. Электронныя 
кнігі становяцца ўсё больш папулярнымі. 
І ў гэтым ёсць свая логіка. Электронныя 

Сёння ў сербскай  
літаратуры, як кажуць мае  
суайчыннікі-сербы, «ёсць  
і збожжа, і пустазелле». 

Якасны літаратурны твор 
відаць адразу, і наўрад ці яго 
можа неяк сапсаваць форма.

С у с в е т н а я  л і т а р а т у р а
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кнігі таннейшыя, больш даступныя, і лю- 
дзі прывыклі чытаць з экрана. Я таксама 
карыстаюся электроннымі кнігамі, асабліва 
калі чытаю творы замежных аўтараў, якія 
не магу знайсці ў сербскіх бібліятэках.

 — Апошнія дзесяцігоддзі ў еўра-
пейскай літаратуры назіраецца адыход 
ад класічнага вершаскладання. А як сёння 
гэта  выкарыстоўваюць паэты Сербіі?

Сучасныя паэты Сербіі шмат карыста-
юцца верлібрамі. Часам гэта іх натуральны 
спосаб самавыяўлення, часам — лянота і 
адсутнасць адэкватнага выказвання. На мой 
погляд, дрэннага стылю пісьма няма. Ёсць 
толькі злоўжыванне ім.

 — Даяна, раскажыце крыху пра 
сербскія літаратурныя часопісы. Склад 
іх рэдакцый, працэс падбору матэрыялаў, 

тыражы. Ці лёгка там апублікавацца ма-
ладым?

Літаратурных часопісаў у Сербіі шмат, 
але падыход да працы ў іх не заўсёды якас-
ны. Ёсць 10—15 часопісаў-«доўгажыхароў» 
з прафесійнай рэдакцыяй і высокімі ты-
ражамі. Высокім называю тыраж у 200 і 
больш экзэмпляраў. Самыя якасныя выдан-
ні фінансуюцца з бюджэту Рэспублікі Сер-
бія.

Ці лёгка там апублікавацца маладым? 
Гэта залежыць ад многіх рэчаў, але якасць 
іх твораў на першым плане. Адны рэдак-
цыі адразу адмаўляюць пачаткоўцам. Іншыя 
ствараюць спецыяльную рубрыку для мала-
дых аўтараў.

 — Якую функцыю выконвае Саюз 
пісьменнікаў Сербіі? Ці цяжка ў яго ўсту- 
піць? Колькі чалавек у яго ўваходзіць?

Погляд знутры: сербская літаратура

Вокладкі перакладных выданняў Д. Лазаравіч



88

Якая яго рэальная функцыя сёння — 
гэта прадмет шматлікіх дыскусій. Каб стаць 
сябрам Саюза, вы павінны мець прынамсі 
адну выдадзеную кнігу і рэкамендацыю ад-
наго з сяброў Саюза. Гэта ўсё. Колькі там 
маладых людзей — вялікае пытанне. На мой 
погляд, Саюз павінен правесці вялікую пра-
цу, каб прыцягнуць моладзь. А ці будзе так, 
пабачым.

 — Назавіце, калі ласка, сваіх любі-
мых пісьменнікаў. Чаму менавіта яны?

Люблю чытаць творы пісьменнікаў-кла- 
сікаў усіх нацый: і паэтаў, і празаікаў. Нека-
торыя я чытала па некалькі разоў. 

Нялёгка сказаць, каго я люблю больш за 
ўсё. Напрыклад, я зноў і зноў перачытваю 
паэзію Уладзіслава Петкавіча Дыса, Ёвана 
Ёванавіча Змая, Ёвана Дучыча, Міраслава 
Антыча, Мілана Ракіча, Міры Алечкавіч, 
Дэсанкі Максімавіч, Душана Радавіча.

Што да празаікаў, то ў дзяцінстве я па-
любіла горкую іронію Даніла Кіша і па гэты 
дзень цытую яго ў розных сітуацыях. Калі б 
мы былі сучаснікамі, напэўна, пасябравалі б.

Чаму яны?.. Ведаеце, калі ты нешта лю-
біш, то табе не патрэбна асаблівая прычына. 

Штосьці або хтосьці натхняе, дзівіць, напаў-
няе душу. Добры пісьменнік павінен дасяг-
нуць менавіта гэтага, крануць душу чытача, 
а не шакіраваць яго.

 — Даяна, а над чым вы працуеце 
цяпер? Ці чакаць у бліжэйшы час вашы пе-
раклады твораў беларускіх пісьменнікаў?

У кастрычніку чакайце на сербскай мове 
кнігу Адама Багдановіча «Пережитки древ-
него миросозерцания у белорусов», выда-
вецтва «Алма» ў Бялградзе.

Да канца гэтага года з’явіцца зборнік 
беларускіх народных легенд, укладзены пра-
фесарам Іванам Чаротам. Яшчэ мне вель-
мі падабаецца чытаць навуковыя артыкулы 
прафесара Чароты. Час ад часу я перакла-
даю іх і спадзяюся, што з’явіцца такі збор-
нік. Гэта маё вялікае жаданне. 

Таксама публікую пераклады беларускіх 
пісьменнікаў-класікаў, а часам і сучасных 
пісьменнікаў у часопісах Сербіі, Босніі і 
Чарнагорыі.

Калі вы спытаеце мяне пра лічбы, магу 
сказаць наступнае. На дадзены момант у 
мяне 34 перакладныя кнігі, 270 публіцы-
стычных артыкулаў, 360 індывідуальных 
перакладаў вершаў і прозы ў часопісах, а 
таксама 50 навуковых артыкулаў і літара-
турных аглядаў. Калі вы спытаеце мяне пра 
ўзрост — мне 28.

Дзякуй за цікавыя пытанні і ўвагу! 
Сардэчна вітаю рэдакцыю «Маладосці», усіх 
вашых чытачоў і дарагую Беларусь!

Гутарыла Вольга РАЦЭВІЧ

На дадзены момант больш  
за 2000 пісьменнікаў 
з’яўляюцца сябрамі Саюза 
пісьменнікаў Сербіі. 

С у с в е т н а я  л і т а р а т у р а



Беларускі кампазітар Алег Елісеенкаў —  
асоба аўтарытэтная на прасторах 
нацыянальнага музычнага мастацтва. 
Менавіта яго прафесійнае меркаванне 
дапамагае артыстам беларускай эстрады 
выходзіць на высокія ўзроўні, уплывае 
на станаўленне выканаўцаў. Акрамя 
таго, Алег Мікалаевіч яшчэ і выкладае 
ў Беларускім дзяржаўным універсітэце 
культуры і мастацтваў, што сведчыць пра яго 
майстэрства ператвараць тэорыю ў практыку.

«Я заўсёды імкнуся навучанне
наблізіць да рэальнай практыкі»

Алег
ЕЛІСЕЕНКАЎ:
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 — Алег Мікалаевіч, у чым асаблі- 
васць вашай работы з моладдзю? Вы пра-
цуеце выкладчыкам шмат гадоў і, безу-
моўна, сутыкаецеся з такім працэсам, як 
трансфармацыя ўспрымання музыкі. У 
чым гэта выяўляецца?

Цяперашні час, пачынаючы з 2020 года 
(час пандэміі), успрымаецца як нешта не- 
звычайнае. Тут ужо складана казаць пра 
тэндэнцыі пакалення, а хутчэй варта раз-
глядаць трансфармацыю як агульную сі- 
туацыю, калі форма ўзаемаадносін з люд-
зьмі, незалежна ад узросту, стала абсалют-
на іншай. Цяпер мы ў большасці выпадкаў 
узаемадзейнічаем у інтэрнэце, і небяспечная 
хвароба паспрыяла ўкараненню гэтыга пра-
цэсу. Асабістых кантактаў становіцца менш. 
Інтэрнэт стаў найважнейшай крыніцай ка-
мунікацыі і атрымання інфармацыі.

Калі мне было 17 гадоў (1970-ыя), мы са 
скепсісам успрымалі музыку 40-х гадоў. Яна 
не чапляла нас, а калі і чапляла — гэта быў 
нонсэнс. 

Зараз я назіраю новую рэальнасць. Мая 
жонка працуе куратарам у архітэктур-
на-будаўнічым каледжы. Нядаўна калек-
тыў каледжа арганізоўваў для навучэнцаў 
дыскатэку. Калі я яе забраў з працы, яна 
спытала: «Як думаеш, якую музыку часцей 
за ўсё заказвалі падлеткі? Ніколі не адга-
даеш». Аказваецца, Юрыя Антонава. Я зд-
зівіўся: калі мне было 17 гадоў, для нас ён 
быў топавым выканаўцам. Памятаю, як сам 
граў танцавальныя вечары ў групе, тады мы 
захапляліся кампазіцыямі Антонава. Гэта 
было модна. А цяпер удумайцеся: як можа 
пакаленне, якое знаходзіцца на абсалютна 
іншым узроўні развіцця, вяртацца да яго 
песень?

Быў і другі такі выпадак на маёй памяці. 
Некалькі гадоў таму на юбілей горада Ма-
ладзечна прыехалі дэлегацыі з гарадоў-па-
брацімаў — з Польшчы, Расіі, Германіі... 
Пасля ўрачыстай цырымоніі мы сабраліся 
на банкеце, кожная дэлегацыя падрыхтава-
ла музычнае віншаванне. Надта паказаль-
ным і цікавым было выступленне Польшчы. 
Прадстаўніца краіны — жанчына гадоў са-
рака — адзначыла: «Я хачу падарыць вам 
кампазіцыю, якая з'яўляецца гімнам для на-
шага маладога пакалення, і дакладна ведаю: 
у Беларусі таксама любяць гэтую песню». Я 
пачаў гадаць: «што за кампазіцыя?», і пачуў 
песню «Белыя ружы» гурта «Ласкавы май». 
Вам не выказаць маё здзіўленне! 

Я як музыкант звяртаю ўвагу на такія 
павевы ў сучасным свеце. Лічу, што яны 
дапамагаюць аналізаваць і ацэньваць струк-
туру сучаснага музычнага працэсу. 

 — У наш час моладзь заўважна 
цікавіцца рознымі відамі мастацтва, у 
тым ліку — музыкай. Як зрабіць так, каб 
цікавасць з хобі перарастала ў прафесій-
нае рэчышча?

— Прафесійны асяродак — асобная 
тэма. Калі мы гаворым пра прафесійнае 
арыентаванне, то для гэтага існуюць спе-
цыялізаваныя ўстановы. Неабходная такса-
ма і матывацыя выкладчыка. Калі ён хоча, 
каб студэнт быў усебакова адукаваны, то 
абавязкова возьме за мэту выхаваць пра-
фесіянала. Амаль у кожнага студэнта напа-
чатку вузкі вугал успрыняцця. Наша зада- 
ча — паказаць, што музыка значна шырэй 
за яго ўяўленні. Я заўсёды імкнуся навучан-
не наблізіць да рэальнай практыкі, выкары-
стоўваючы асабісты досвед і досвед сваіх  
калег.

Калі раней я часта сутыкаўся 
з густаўшчынай пакалення, 
то сёння ўзроставыя групы 
спажываюць усе стылі. 
Галоўнае — якасць музыкі, а 
стыль — ужо другасны фактар. 

Калі канкрэтна казаць 
пра музычнае жыццё, яно 
кардынальна змянілася 
за апошнія некалькі 
дзесяцігоддзяў. 

Алег ЕЛІСЕЕНКАЎ




