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ЯКОЙ 
ТА БЕ 

БА ЧЫЦ ЦА 
ЕЎ РО ПА-

2050?
Па дзя ліц ца сва ім 

мер ка ван нем на конт 

та го, якой мо жа быць 

Еў ро па праз тры дзя сят кі 

га доў, за пра ша юць 

усіх еў ра пей цаў. Як 

мі ні мум пяць удзель ні каў 

вый гра юць 500 еў ра і 

бу дуць за про ша ны на 

між на род ны се мі нар з 

еў ра пей скі мі лі да ра мі 

мер ка ван няў з апла тай 

усіх вы дат каў. Іmagіne 

Europe — гэ та кон курс 

ідэй, які пад трым лі ва ец ца 

не каль кімі еў ра пей скі мі 

парт нё ра мі і зай меў 

фі нан са вую пад трым ку 

ў рам ках пра гра мы 

Еў ра пей ска га са ю за 

Erasmus+.

Мож на як прэ зен та ваць 

агуль нае ба чан не Еў ро пы 

ў 2050 го дзе, так і вы браць 

кан крэт ную сфе ру для больш 

глы бо ка га ана лі зу: гэ та мо-

жа быць ка му ні ка цыя па між 

людзь мі, змя нен не клі ма ту, 

ахо ва на ва коль на га ася род-

дзя, аду ка цыя, зда роўе, дэ ма-

кра тыя, міг ра цыя, са цы яль ная 

па лі ты ка, штуч ны ін тэ лект, 

ген ная ін жы не рыя і г. д.

Мэ та — пад штурх нуць лю-

дзей па ду маць над ра шэн нем 

важ ных су свет ных і еў ра пей-

скіх праб лем, на тхніць іх на 

ак тыў насць у еў ра пей скай 

гра мад скай пра сто ры, даць 

мо ла дзі маг чы масць па прак-

ты ка ваць свае пісь мо выя, 

пра моў ніц кія і прэ зен та цый-

ныя на вы кі.

Кон курс ныя ра бо ты пры-

ма юц ца ў фар ма це ка рот ка га 

тэкс ту (да 500 слоў) і ві дэа. Вы 

мо жа це за чы таць свой тэкст 

на ві дэа са мі або па пра сіць 

зра біць гэ та за вас ін ша га ча-

ла ве ка. У кон курс ных ра бо тах 

да пус ка ец ца лю бая мо ва, але 

з ад ным важ ным ню ан сам: 

ка лі гэ та бу дзе не анг лій ская, 

трэ ба бу дзе зра біць на ёй суб-

ціт ры да ві дэа. Ві дэа ро лік па-

ві нен доў жыц ца мак сі мум тры 

хві лі ны. Тэкст і ві дэа трэ ба ад-

пра віць на інтэрнэт-ста рон ку 

http://www.іmagіneeurope.eu/

partіcіpate.

Тэр мі ны па да чы ма тэ ры я-

лаў — да 28 лю та га 2019 го да. 

Ан лайн-га ла са ван не за най-

леп шыя ро лі кі бу дзе ад кры та 

да 25 са ка ві ка. Так са ма сваё 

мер ка ван не агу чыць жу ры. 

Прэ зен та цыі фі на ліс таў бу-

дуць вы не се ны на фі наль нае 

пуб ліч нае га ла са ван не, якое 

прой дзе ў роз ных кра і нах Еў-

ро пы з кра са ві ка па чэр вень 

2019 го да. «Ва га» га ла соў 

бу дзе па дзе ле на на ступ ным 

чы нам: ан лайн-га ла са ван-

не — 20 %, гра мад скае га ла-

са ван не — 40 % і мер ка ван не 

жу ры — 40 %. Пе ра мож цы 

бу дуць аб ве шча ны ў кан цы 

чэр ве ня на ступ на га го да.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Гэ та шанц!Гэ та шанц!

7720 12 2018 г.

НАТХНЕННЕ І ПЛЁН

П
АД цём най на віс-

сю бро ваў ажы лі 

на рэш це во чы. 

Ён гля дзіць на ўпрост на 

зон дэр фю ра ра, але сло вы 

раз бі рае толь кі ў паў то рах 

збя ле лай пе ра клад чы цы, 

што не ады хо дзіць ні на 

крок ад свай го ця пе раш-

ня га гас па да ра. Яго ўспом-

ні лі і па зна лі. Ці не лепш 

быць між ліс тоў ня бач ным 

ліс том? Ён ве дае, што 

агонь, які хут ка за га рыц-

ца, бу дзе зні шчаць бяз лі-

тас на і да шчэн ту. Смерць 

па ды шла, каб да мо віц ца 

пра ка нец, пра апош няе 

сло ва, пра кроп ку.

Ён не чуе ва кол ні вод-

на га іме ні, бо ні хто ні ко га 

не аклі кае і ні хто не на-

зы вае ся бе. Яго, печ ні ка 

з імем Пяч нік, па да гна лі 

па за га дзе. З ім га во раць, 

ён спра буе ва ру шыць бяс-

кроў ны мі вуснамі ў ад каз. 

М., чыё імя ве да лі ў Кал хі-

дзе, Ка рын фе, Іол ку, Афі-

нах і ўсю ды, да куль да-

ля це лі пра клё ны Ясо на, 

пе ра рва ла смех бо лем, 

бо смех пах не воб ла кам, 

а боль зня ва гі — пы лам. 

Пяч нік слу хае кры вое па-

да бен ства раз мо вы і гля-

дзіць на бо ты зон дэр фю-

ра ра, якія не мо гуць блі-

шчаць на сон цы.

Ён спра буе слу хаць 

пра па но ву, але збі ва ец ца, 

не мо жа ра за брац ца, хто 

з ім га во рыць. Цяг нік уза-

рва ны, дзя цей, су се дзяў, 

сва я коў больш не на зы-

ва юць дзець мі, су се дзя мі 

і сва я ка мі — на зы ва юць 

бан дай і ад крываюць ува-

ход у агонь. М. раз ві та ла-

ся з до мам, па кі нуў шы на 

ўспа мін за бой ства, па ве-

рыў шы ў жыц цё, дзе пра 

яе па чу юць. Яе зня ва жы-

лі, бо з чу жа зем кай мож на 

жыць, але нель га па мер ці. 

З М. маг лі б па смя яц ца, 

але яна ве да ла, што му-

зы кі на бан ке це не за ўваж-

ныя, што яе ро зум па трэб-

ны не для пе ра мог, а дзе ля 

та го, каб сыс ці пас ля па ра-

жэн ня. Пяч нік на зі рае за 

не бам, сон цам і аб ло ка мі, 

якія хут ка скон чац ца. Сха-

ва ная ў ску ру зброя дае 

пе ра ва гу ў сло вах, моўч кі 

ма лю ю чы мя жу ча су.

Ён умее ра біць пе чы, 

якія ўсе хва ляць за цеп-

лы ню. Ён цу доў на ве дае, 

што хо лад вы га ня ец ца не 

толь кі аг нём, які ба чыць 

кож ны, бо той кі да ец ца 

ў во чы. Пяч нік ста ран-

на аб гладж вае глі ну, каб 

тры ма ла ся, каб не трэс-

ка ла ся, бо не бу дзе ча му 

грэц ца. М. па абя ца лі да-

рун кі, услаў ле на га му жа, 

уз на га ро ды за да па мо гу, 

каб яна маг ла раз во дзіць 

ах вяр ныя вог ні шчы ў са-

мых ба га тых хра мах. Але 

абя цан ні скон чы лі ся, і 

М. зра зу ме ла, што ах вя ры 

пе ра ста лі мець зна чэн не, 

бо яна са ма каш туе менш 

за пад па ле нае яг ня. Ёй 

да лі жыц цё ў аб мен на го-

нар, па кі нуў шы га рэць на 

ад кры тым па вет ры. Пяч нік 

ве дае, што агонь тры ма-

ец ца дзя ку ю чы глі не, што 

глі на ства рае сцен ку, фор-

му, мя жу, якую ён, пяч нік, 

не мае пра ва па ру шыць.

Зон дэр фю рар пра па нуе 

ра ту нак за доб ра зроб ле-

ную печ. Пяч нік улоў лі вае 

пах воб ла ка. Ён не хо ча 

га ва рыць, не мае над зеі 

на сло вы, бо той, хто ста-

іць са збро яй пад ску рай, 

пры му шае Печ ні ка зваль-

вац ца на вы шы ню бо таў. 

М. пра гну ла помс ты. Клі-

тэм нест ра за пла ці ла за-

бой ствам за за бой ства. 

Ясон не за біў ні ко га з тых, 

за ка го мож на помс ціць, 

Ясон зня ва жыў. Помс та — 

спо саб па мя няц ца воп рат-

кай, дзе ро лі пры дум ляе 

адзін, а пе ра апра нуц ца 

пры му шае ін шы, па крыў-

джа ны. Яна па кля ла ся 

Ге ка тай і, вяр та ю чы го-

нар, за бра ла чу жы. Сло-

вы па між роз ны мі вус на мі 

маг чы мыя, ка лі во чы зна-

хо дзяц ца на ад ноль ка вай 

ад лег лас ці ад пы лу і не ба. 

Зні шчаць, пе ра тво раць у 

ед кі дым. Пяч нік ве дае, 

што глі на жы ве даў жэй за 

агонь.

На сваё жыц цё лёг ка 

па га дзіц ца. Кож ны га то-

вы ска заць «так», але не 

кож на му да юць сло ва. Ён 

ду мае пра тых, ка го вя-

дуць у вя лі кі агонь, каб 

на заў сё ды па зба віць тон-

ка га свят ла ўнут ры. Сла бы 

або мёрт вы. Вы ра та ваць 

жон ку, ада браць у вог ні-

шча іск ру. Дзве іск ры па-

тух нуць без пе чы. Ад та го, 

на што лёг ка па га дзіц ца, 

не так цяж ка і ад мо віц ца, 

ка лі ёсць сэнс у апош нім 

спо ла ху іск ры. М. не ха-

це ла помс ціць на па ло ву, 

бо пры вык ла ад плач ваць 

удвая. Боль му сіў вяр нуц-

ца бо лем, які не маг чы ма 

пе ра маг чы сі лай, ле ка мі, 

сло ва мі. М. ве да ла, што 

са мы страш ны боль — той, 

які не кра на ец ца ску ры, а 

свяр біць унут ры га ла вы і 

вы ля тае ў пыл праз во чы. 

Вы рваць з кор нем Ясо наў 

дом: ён раз бу рыў сям'ю, 

М. пры му сі ла яго згу ляць 

па ро лях. Пяч нік га то вы 

ўзяць жыц цё, за браў шы 

ўсе жы выя іск ры ад агню 

за бой цаў, бо без ма лень-

ка га свят ла не раз гле дзіш 

трэ шчы ны ў сцен цы пе чы. 

Глі на не ўтры ма ец ца на 

зго дзе без па ку ты.

Над не бліс ку чы мі бо-

та мі ня ма стра ху смер ці, 

які пры му шае па мя таць 

пра моц агню. За біць усіх 

мож на без стра ху і ра зу-

мен ня, бо ўсе ні жэй шыя за 

пыл. Пяч нік чап ля ец ца за 

трэ шчы ну люд скас ці, каб 

вы раў няць вы шы ню ва чэй. 

Каб пад няц ца, па трэб ны 

штур шок, па трэб ныя сі-

лы. Пах воб ла ка про сіць 

у вод куп жыц цё. М. не за-

да во лі ла ся пра клё на мі, ёй 

не ха пі ла ўлас на га кры ку. 

Смерць не прый шла на по-

кліч, та му му сі ла ад гук нуц-

ца на за гад. Зня ва жа ны 

го нар раз дзі раў знут ры, 

шу ка ю чы вый сця. Помс та 

для ўтай ма ван ня. Помс це 

па трэб ныя вы ка наль ні кі 

ро ляў, якія пе ра тва ра юць 

скар гі ў боль, чу жы боль 

пад чу жой ску рай. Пяч нік 

унюх ва ец ца ў сло вы смер-

ці. Агонь па тух не для кож-

на га во ка, ка лі трэ шчы на 

ра зы дзец ца ўшчэнт.

Кож на га за біць скла-

да на. Зон дэр фю рар не-

пры ем на мор шчыц ца ад 

кры каў і стог наў. Пяч нік 

маў чан нем вы цяг вае з яго 

сло вы, якія праз пе ра клад 

збя ле лай пад на ча ле най 

скла да юц ца ў па гард лі-

выя да ад ка заў пра па но-

вы. Пяч нік ча кае, па куль 

стог ны атры ма юць імя, 

па куль ля мант усіх пе ра-

тво рыц ца ў крык кож на га, 

і та ды ён зро біць тое, што 

на га дае пра іск ры. М. не 

ме ла зброі, не ме ла вой-

ска і ка раб лёў, каб ад ка-

заць на крыў ду. Муж чы ны 

за бра лі са бе цвёр дыя і 

за ўваж ныя пры ла ды для 

за бой ства і пры свя ці лі іх 

свай му бо гу. М. да ла клят-

ву. У вай не за шмат стрэ-

лаў, ёй ха пі ла ча ты рох, 

М. ра зу ме ла, што пе ра ва гу 

дае дак лад на па стаў ле ная 

кроп ка. Без сце нак з глі ны 

ма лень кі агонь вы рас тае 

да ма гут на га вог ні шча. 

Але ве цер. Але дождж. 

Але ні чый насць. Пяч нік 

за хоў вае цеп лы ню іск ры 

ва ўваж лі ва за гла джа най 

глі не.

Сва ёй смер ці ма ла, 

каб зні шчыць пах воб ла-

ка. Трэ шчы ну не ўтры-

мае ад маў лен не ад ад на-

го жыц ця. Пяч нік му сіць 

за біць кож на га, чыё імя 

мог ці не мог ура та ваць 

ад пы лу. Пяч нік ума цоў-

вае глі ну, кі да ю чы іск ры ў 

агонь. М. апры кра ла жыц-

цё, але смерць не маг ла 

да па маг чы ў пе ра апра на-

нні. Смерць за ста ла ся б 

смер цю, за быц цём па мя ці, 

вы зва лен нем ад бу ду чы ні. 

М. аб ра ла ба гі ню для пры-

ня сен ня ах вя ры. Помс та 

ча ка ла за кла дан ня жыц ця, 

сха ваў шы ся род ста рой 

воп рат кі го нар, за бра ны 

ад ным з га лоў ных ге ро яў 

гуль ні. Дзе ля пе ра апра на-

ння му сі ла за гі нуць жыц цё, 

якое ні чо га не ве да ла пра 

пра ві лы зме ны ро ляў. По-

зірк цвяр дзее ра зам з глі-

най, ка лі Пяч нік ад чу вае, 

як во чы над бо та мі спаў-

за юць з-пад воб ла ка ўніз, 

блі жэй да кры каў, ед ка га 

ды му, ажы лых ва чэй.

Ён раз ва роч ва ец ца і 

ідзе прэч з боль шай упэў-

не нас цю, чым ішоў да за-

пы ле ных бо таў. Ён вы ра-

кае на смерць тых, ка му 

не да лі сло ва, бо сло вы 

не ма юць зна чэн ня, ка лі 

скла да юц ца ў бяз глуз дыя 

пы тан ні. Ён раз драж няе 

зброю пад ску рай. Ча ла век 

з імем Ча ла век. М. за бі ла 

ўла да ра го ра да і яго дач-

ку, але гэ та га бы ло ма ла. 

М. пра кля ла Ясо на і па-

ча ла гуль ню дзе ля яго. 

М. вы ра шы ла рас ся чы 

кож ную вя роў ку, па якой ён 

мог уця чы ад па жа ру смя-

рот на га бо лю. Зні шчыць 

усё, што на гад ва ла пра па-

мыл ку, зні шчыць пад ман, 

зні шчыць ашу ка ную част-

ку ся бе. М. за бі ла тых, ка-

му ад да ла ка лісь ці сон ца, 

і па мер ла са ма, ад даў шы 

сон ца но ва му ча ла ве ку ў 

но вым го ра дзе. Ча ла ве ка 

за кід ва юць у вя лі кі агонь 

мёрт вым, яго іск ра па тух-

ла, але па спе ла вы су шыць 

за леп ле ную трэ шчы ну. Ён 

гі не іна чай, не так, як тыя, 

ка го ён мог ура та ваць, гі-

не не так, бо па цвя ліў пах 

воб ла ка ды мам, раз зла ваў 

зброю ўва гай да глі ны і па-

гар дай да кво ла га агню.

І ён жы ве, за гла дзіў шы 

трэс ну тую сцен ку пе чы, 

М. пры му сі ла пе ра апра-

нуц ца, му зы каў слу ха лі б 

на апош ніх пе ра мо вах, 

за бі ла ма ці сва іх дзя цей, 

агонь па глы нае тон кае 

свят ло, ча ла век з імем 

Ча ла век, сло вы без тол ку, 

па мя тай пра глі ну ў апош-

няй кроп цы.

«Між кніж жа» — гэ та но вая руб ры ка ў «Ма ла до сці», спро ба на пі саць 

адзін твор, узяў шы за асно ву ідэі, воб ра зы, сю жэт, а ча сам і сты ліс ты ку 

двух вя до мых тво раў: адзін са скарб ні цы су свет най лі та ра ту ры, 

дру гі — з бе ла рус кай. Не на зва ныя тво ры кож ны раз но выя. Та му 

«Між кніж жа» — гэ та сва е а саб лі вы іс пыт, гуль ня, ла бі рынт, дзе Каф ка 

спля та ец ца з Ку па лам, Страль цоў — са Сто пар дам, але ні хто не ка жа 

чы та чу, што тут ад Каф кі, а што — ад Сто пар да. Да во дзіц ца шу каць 

са мо му, зна хо дзіць апор ныя сло вы, ім ёны, цы та ты. Ці не зна хо дзіць. 

Ка лі зной дзеш, то атры ма еш да дат ко вае за да валь нен не і здзіў лен не 

ад та го, што гэ та мож на су мя шчаць, што сце ны па коя Грэ га ра 

За мзы — гэ та ад сут насць сцен сям'і Зяб лі каў. Што... не бу дзем да лей 

тлу ма чыць, каб не пе ра шка джаць чы та чу атрым лі ваць сваю аса ло ду. 

Лепш ска жам яшчэ, што «Між кніж жа» — гэ та са ма стой ныя тво ры. 

На ват ка лі ў чы та ча не атры ма ец ца па да браць ключ і па гля дзець, што 

там унут ры, ад куль усе гэ тыя склад ні кі, ён 

не за ста нец ца з пус ты мі ру ка мі. Тэкс ты ў 

руб ры цы са ма да стат ко выя, не аба вяз ко ва 

ста віц ца да іх як да дзіў на га экс пе ры мен та. 

Гэ та лі та ра ту ра, ство ра ная з лі та ра ту ры, 

што ад кры вае но выя слаі, но выя ра зу мен ні. 

Ча со піс «Ма ла досць» заў сё ды спра буе 

быць све жым і яр кім. Та кія пра ек ты, як 

«Між кніж жа», — сцвяр джэн не, што ўсё 

атрым лі ва ец ца. Аў тар ідэі «Між кніж жа» і 

яго тэкс таў — Ма ры на Яром ка. Пра па ну ем 

чы та чам «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» адзін 

з узо раў яе твор час ці.

Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»Дру ку ец ца ў «Ма ла до сці»

Ма ры на ЯРОМ КА.

ГО НАР У ГЛІ НЕ 
З АГНЮ


