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Яны са бра лі ся ў Ві цеб ску, бо 
амаль усе тут і жы вуць, да ча ка лі ся 
не каль кіх гас цей з Мін ска, па гру зі лі 
ўсе рэ чы ў за фрах та ва ны аў то бус — 
што было  да во лі скла да най — і ўзя лі 
курс на Се ва сто паль, дзе іх ча ка лі.

Як бы ні чо га дзіў на га. Ле там з на-
ша га краю мно гія імк нуц ца на мо ра, за 
ня бліз кі свет.

Гэ тыя ча тыр нац цаць бе ла ру саў, што 
слу жы лі ў свой час ва ен ны мі ма ра ка мі, 
даў но рых та ва лі ся да па езд кі.

Гра мад скі рух «Мар ское брац тва — 
не па руш на», які аб' яд ноў вае ве тэ ра наў 
ва ен на-мар ско га фло ту, вя до мы раз-
на стай ны мі ме ра пры ем ства мі ва ен на-
па тры я тыч най скі ра ва нас ці. Маг чы ма, 
у мно гім дзя ку ю чы іх па мкнен ням гра-
мад ства змаг ло да ве дац ца, якая сла-
ву тая мар ская гіс то рыя ў су ха пут най 
Бе ла ру сі! Толь кі за пас ля ва ен ны час 
сот ні ты сяч зем ля коў зве да лі служ бу 
на са вец кім ва ен ным фло це. Слу жы лі 
доб ра сум лен на, не ка то рыя па-ге рой-
ску, а 70 бе ла ру саў на ват да слу жы лі ся 
да вы со кіх ад мі ра льскіх зван няў. Не ка-
то рыя слу жаць і да гэ тай па ры, праў да, 
ужо на ра сій скіх ці ўкра ін скіх ба я вых 
ка раб лях.

Вось та кая на ша са мая све жая мар-
ская гіс то рыя.

А ёсць і больш даў няя. Звя за ная з 
па дзея мі Крым скай вай ны, дзе наш 
след так са ма ад мет ны. Аж но 8 імян-
ных бе ла рус кіх пал коў зма га лі ся та ды 
за Се ва сто паль. Мін скі полк, які па лёг 
амаль поў нас цю, Ві цеб скі, По лац кі, 
Брэсц кі... Пра іх подз ві гі ў го ра дзе-ге-
роі не за бы ва юць, наз вы пал коў вы-
бі ты на га на ро вых шыль дах у са мым 
цэнт ры.

Бе ла рус кія ве тэ ра ны фло ту даў но 
вы нош ва лі за дум ку ўша на ваць па-
мяць зем ля коў, па лег лых у час ге ра-
іч най аба ро ны Се ва сто па ля, зна кам 
з род най зям лі. Ад за ду мак пе рай шлі 
да кан крэт ных дзе ян няў. У ся бе на ра-
дзі ме вы ра бі лі стаў ны крыж з са сны і 
ме та лу, аздо бі лі, ахрыс ці лі — і па вез лі 
ў край, дзе знай шлі веч ны спа кой сал-
да ты і ма ра кі бе ла рус кіх пал коў.

Пра тое, як вы раб ля лі гэ ты крыж, 
мож на рас каз ваць асоб на. Спра ва ня-
прос тая, ды і ня тан ная.

Як яго рых та ва лі да транс пар та-
ван ня, як вез лі — ця жэ раз ны, ве ліч-

ны, амаль у во сем мет раў вы шы нёй, 
ды праз жорст кія дзяр жаў ныя ме жы, 
што пра ляг лі сён ня па між брац кі мі Бе-
ла рус сю і Укра і най з іх стро гі мі мыт ня мі 
— так са ма мож на ўспа мі наць доў га.

Пра тое, як да маў ля лі ся аб уста ноў-
цы з се ва сто паль скай ула дай і з кі раў-
ніц твам фло таў дзвюх дзяр жаў — тры-
ма ба ка мі, дзе ў кож на га свая праў да, 
— і тут мож на цэ лы ра ман пі саць.

Але ўсё вы ра шы лі на шы лю дзі. 
І спра ву да вя лі да кан ца.

Мо жа, та му, што флот доб ра за гар-
тоў вае лю дзей і іх ха рак тары, та му, што 
спра ва ў іх та кая, хрыс ці ян ская, і, на 
жаль, вель мі рэд кая для на ша га пра-
за іч на га ча су.

А яшчэ так скла ла ся, што абод ву ма 
фло та мі на Чор ным мо ры — што ра сій-
скім Чар на мор скім, што Ва ен на-мар скі-
мі сі ла мі Укра і ны, — ка ман ду юць сён ня 
на шы зем ля кі-бе ла ру сы. Ура джэ нец Ві-
цеб ска Аляк сандр Віт ко і Юрый Іль ін, які 
па сту паў ву чыц ца ў мар ское ву чы лі шча 
з Ра га чо ва. Падчас на ша га пры ез ду 
ад мі рал Іль ін быў не тое што за ня ты... 
Як раз су пра ва джаў сваё са мае вы со-
кае на чаль ства — мі ніст ра аба ро ны і 
прэ зі дэн та кра і ны. Вы ра зу ме е це, які ў 
ка ман ду ю ча га фло ту быў дэ фі цыт ча-
су. Але, ня гле дзя чы ні на што, ад мі рал 

ада рваў ся на хві лі ну ад вы со кіх гас цей, 
каб па ціс нуць ру кі на шым ма ра кам і 
сфа та гра фа вац ца ра зам. Вель мі моц-
ны по ціск ру кі ў яго, да рэ чы, — як-ні як, 
у мар ской пя хо це слу жыў.

— Я заў сё ды па мя таю, ад куль я. Я ж 
з Ра га чо ва, хлоп цы.

Усе двое су так, якія мы пра вя лі ў Се-
ва сто па лі, цёп лае лас ка вае мо ра ва бі ла 
во ка. Але аку нуц ца ў яго хва лі так і не 
да вя ло ся. Пад рых тоў ка мес ца пад крыж 
на стром кім ска ліс тым бе ра зе ў цэнт ры 
го ра да — а ме на ві та там на шы да бі лі ся 
мес ца пад па мят ны знак — ака за ла ся 
спра вай ня прос тай у ін жы нер ным сэн се. 
І спа чат ку пай шла кры ху не так, як ба чы-
ла ся ў су ха пут ным Мін ску. Да вя ло ся па-
па цець. Ні я кія спе цы яль ныя ма шы ны на 
да па мо гу не маг лі да брац ца, на ват прос-
тыя рыш та ван ні не бы ло ку ды ўціс нуць 
— усё ра бі лі на ру ках. Вы ру чаў і Чар на-
мор скі флот, ма ла дыя ру кі яго мат ро саў 
да па ма га лі на шым ве тэ ра нам пад няць і 
за ма ца ваць крыж на ска ле.

Аса біс та спры яў спра ве яшчэ адзін 
наш зям ляк — на мес нік ка ман ду ю ча га 
Чар на мор скім фло там ка пі тан пер ша-
га ран гу Юрый Арэ хоў скі: ён ро дам з 
Бя лы ніч.

Здзейс не нае бе ла ру са мі ме ра пры-
ем ства бы ло ўклю ча на ў пра гра му свят-

ка ван ня Дня Ва ен на-мар ско га фло ту ў 
Се ва сто па лі. На яго сыш лі ся як вы со кія 
чы ноў ні кі, так і прос тыя лю дзі.

— Я спе цы яль на пры ехаў сю ды, ка лі 
да ве даў ся, што са бра лі ся зра біць бе-
ла ру сы, — ска заў нам бы лы ве тэ ран 
Паў ноч на га фло ту з Пе цяр бур га Мі ка-
лай Ані саў. — Над та ж гэ та па дзея не-
звы чай ная.

Што ідэя з та кім вось пом ні кам, 
здзейс не ная на гра мад скіх па чат ках, 
— вель мі не звы чай ная для на ша га ча-
су, на ўра чыс тас цях га ва ры лі мно гія: 
прос тыя се ва сто паль цы. Афі цэ ры шта-
боў абод вух фло таў. Га рад скія ўла ды. І 
прад стаў ні кі бе ла рус кай ды яс па ры, якія 
жы вуць у гэ тым го ра дзе.

— Мы ра ды кож най су стрэ чы са 
сва і мі зем ля ка мі, — ска за ла Ала Га-
рэ лі ка ва, стар шы ня се ва сто паль ска га 
аб' яд нан ня бе ла ру саў. — А тым больш 
з ма ра ка мі. Бо яны для на ша га го ра да 
— асаб лі выя лю дзі. Мы вель мі га на-
рым ся гэ тай спра вай. І, вяр нуў шы ся на 
Ра дзі му, бе ла рус кія ма ра кі хай бу дуць 
спа кой ны я за здзейс не нае. Мы бу дзем 
пры гляд ваць за гэ тым кры жам, за гэ-
тым свя тым мес цам.

Да рэ чы, раз маў ля ла яна з на мі на 
чыс цют кай бе ла рус кай мо ве. Хоць даў-
ным-даў но, ма ла дой дзяў чы най, з'е ха ла 

сю ды з род на га По лац ка.
На огул, Се ва сто паль лі та раль-

на цес ны ад бе ла ру саў. Ка лі на шы 
ў дзень фло ту, пе ра апра нуў шы ся ў 
ва ен ную фор му ды з на цы я наль ны мі 
сця га мі прай шлі па го ра дзе, ім там 
мяс цо выя жы ха ры ды і на шы ту рыс ты 
лі та раль на пра хо ду не да ва лі.

Па ся лі лі гас цей на флоц кім суд не 
«Ені сей». Ка пі тан яко га — што тут ужо 
дзі віц ца — так са ма ака заў ся пін ча-
ні нам.

А бе ла рус кая дэ ле га цыя, да рэ чы, 
да во лі не звы чай най. Хоць даў но ўсе 
сваё ад слу жы лі — але дзе і як? Ка-
ман дзір экі па жа, пад вод нік, глы ба-
ка вод ны ва да лаз, ка ман дзір атра да 
па гра ніч ных ка раб лёў, мар скія дэ-
сант ні кі — вось ску пы пе ра лік іх па-
сад на фло це... І ва ўсіх да гэ тай па ры 
— вер насць той служ бе. У дэ ле га цыі 
быў толь кі адзін «не ма рак» — афі цэр 
за па су Аляк сандр Га лу бо віч з фон ду 
«Па мяць Аф га на» — бы лыя во і ны-
«аф ган цы», як мо гуць, пад трым лі ва-

юць спра ву «Мар ско га бра тэр ства», не 
лі чаць яе «не  сва ёй».

За пля чы ма лідара і ка ар ды на та ра гэ-
та га ру ху Ар се нія Крыц ка га раз вед валь-
ны ба таль ён ды ві зіі мар ской пя хо ты на Ці-
хім акі я не. Той, хто вы нес на сва іх пля чах 
прак тыч ную рэа лі за цыю ідэі, — Юрый 
Ку жа леў (тэр мі но вую служ бу ад слу жыў 
на Паў ноч ным фло це). Ця пер у яго свая 
спра ва ў Ві цеб ску. Ве даю мно гіх біз нес-
ме наў, якія шмат га во раць пра не аб ход-
насць доб рых спраў, але хоць ка пей ку 
да стаць на гэ та з улас най кі шэ ні — ру ка 
ў іх не па ды ма ец ца. Юрый не з та кіх. Не 
толь кі пад ста віў пля чо пра ек ту, але і па-
ехаў ста віць крыж улас на руч на. Сам ба-
чыў, як ён збі раў ся, як ня прос та бы ло яму 
ада рвац ца ад пра цы на гэ тыя га ра чыя 
лет нія дні. Але ўсё кі нуў і па ехаў.

Цы ры мо нія ад крыц ця пом ні ка ад бе-
ла ру саў атры ма ла ся пры го жай і шчым-
лі вай. Па клон ны крыж паў стаў як раз на 
тым пя тач ку, дзе ка лісь ці кі пе лі жорст кія 
баі. Што ў ча сы Крым скай вай ны, што ў 
па ру Вя лі кай Ай чын най. На мар скім бе-
ра зе вы стра і лі ся ро ты га на ро вай вар ты і 
ар кест ры ад абод вух фло таў — ра сій ска-
га і ўкра ін ска га. Са бра ла ся шмат вы со кіх 
га на ро вых гас цей і ду хоў ных са ноў ні каў. 
Прый шлі звы чай ныя се ва сто паль цы, у 
тым лі ку прад стаў ні кі на шай ту тэй шай 
ды яс па ры ў тра ды цый ных кас цю мах.

Хва лі Чор на га мо ра ці ха бі лі ся аб 
уз бя рэж ныя ка мя ні. Над мо рам гу ча лі 
вы со кія сло вы пра той да лё кі подз віг. І 
ма літ ва за ду шы тых бе ла рус кіх сы ноў, 
хто па ха ва ны ў гэ тай зям лі.

Бу дзе це ў Се ва сто па лі — уба чы це 
гэ ты крыж. Яго доб ра ві даць праз за ліў 
на су праць Граф скай пры ста ні, бо ста іць 
у ма ляў ні чым кут ку Паў лоў ска га мы са, 
кры ху ні жэй флоц ка га шпі та ля. Ві даць 
і ўна чы, бо зра бі лі пад свет ку. По бач на 
флагш то ках лу на юць дзяр жаў ныя сця гі 
Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны.

Як раз паўз гэ тае мес ца вы хо дзяць 
ба я выя ка раб лі нес ці служ бу ў Су свет-
ны акі ян. Ве ліч ны крыж з ве ка вой бе ла-
рус кай са сны — гэ та на па мін і сён няш-
нім ма ра кам, што Ра дзі ма па мя тае пра 
ўсіх сва іх сы ноў, хто муж на зма гаў ся, 
аба ра ня ю чы гэ ты ку ток ад во ра гаў, 
і на заў сё ды за стаў ся тут.

Ві кен цій КЛЮЧ НІК.
Мінск — Ві цебск — Се ва сто паль — 

Ві цебск — Мінск
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У Ві цеб ску па мя та юць пра Се ва сто паль

Ну i ну!Ну i ну!  ��

ГА ЛАН ДЗЕЦ ЗРА БIЎ ЛЯ ТА Ю ЧА ГА 
СТРА У СА

Жы хар Нi дэр лан-
даў Барт Ен сэн рас-
пра ца ваў ля та ю ча га 
стра у са. Для гэ та га 
ён зда быў на фер ме 
мёрт вую птуш ку, ад-
нёс яе да так сi дэр мiс-
та, пас ля ча го за бяс-
пе чыў пу дзi ла ру ха-
вi ка мi i пра пе ле ра мi. 
Па вод ле слоў Ен сэ на, 
яму вель мi ха це ла ся 
зра бiць ля та ю ча га 
стра у са, па коль кi на са мрэч гэ тая птуш ка не ўмее лё таць. Па вет-
ра нае суд на атры ма ла ся ка ля трох мет раў у даў жы ню i ва жыць 
кры ху больш за 46 кi ла гра маў. Пер шы тэс та вы па лёт стра у са ад-
быў ся не каль кi дзён та му, вы пра ба ван не прай шло па спя хо ва. Ра ней 
га ланд скi вы на ход нiк ужо рас пра цоў ваў не звы чай ныя аб' ек ты — у 
2012 го дзе ён пра дэ ман стра ваў ля та ю ча га ка та, яко га вы ра бiў з 
чу ча ла свай го га да ван ца. Як i ў пер шым вы пад ку, Ен сэ ну да па ма гаў 
ажыц ця вiць пра ект iн жы нер Ар' ен Бел тман. Ця пер па ра пра цуе над 
па лi то з во жы каў, што за гi ну лi на аў та ма гiст ра лях
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РА ТА ВАЛЬ НЫ МІ НІ МУМ
Бе ла рус кая муж чын ская збор ная па бас кет бо ле з пе ра мо гі 

стар та ва ла ў ква лі фі ка цыі чэм пі я на ту Еў ро пы-2015. Пер шы мі са-
пер ні ка мі па да печ ных Рус ла на Бай да ко ва бы лі венг ры — яў ныя 
аў тсай да ры ў сва ёй ква лі фі ка цый най гру пе. Тым не менш гос ці, 
зда ец ца, здзі ві лі ўсіх пры сут ных у мін скім Па ла цы спор ту, упэў не на 
па вёў шы ў пер шай па ло ве су стрэ чы. Асаб лі ва атрым лі ва лі ся ў вен-
гер скіх бас кет ба ліс таў трох ач ко выя кід кі. На гэ тым фо не бе ла рус кія 
спарт сме ны вы гля да лі зу сім без да па мож на: у кан цоў цы стар та вай 
чвэр ці хлоп цы па прос ту пе ра ста лі на бі раць ач кі! У дру гой чвэр ці 
па да печ ныя Рус ла на Бай да ко ва кры ху ска ра ці лі ад ста ван не, але 
зра біць лік роў ным атрымалася толь кі ў па чат ку дру гой па ло вы 
мат ча. Зда ва ла ся, гуль ня ў бе ла ру саў на ла дзі ла ся — пад пра ві ла ся 
рэа лі за цыя атак, больш уда ла ста лі дзей ні чаць «вя лі кія» бас кет-
ба ліс ты. Але па-ра ней ша му за ста ва лі ся праб ле мы на пад бо ры і ў 
гуль ні на чу жой па ло ве пля цоў кі.

Апош няя чвэрць су стрэ чы вар тая бас кет боль на га «Ос ка ра» за 
дра ма тызм і інт ры гу. Бе ла ру сы вель мі хут ка вы рва лі ся на пе рад, 
за ра біў шы грун тоў ную пе ра ва гу ў тры нац цаць ач коў. На рэш це 
ста лі атрым лі вац ца трох ач ко выя кід кі, з'я ві лі ся блок шо ты і пе ра хо-
пы, прай шло не каль кі хут кіх атак... Але на апош ніх хві лі нах мат ча 
на шы спарт сме ны стра ці лі кан цэнт ра цыю і да зво лі лі са пер ні кам 
па да брац ца на не бяс печ ны мі ні мум у ча ты ры ач кі. Дзя куй, сі рэ на 
пра гу ча ла як раз свое ча со ва. На таб ло пры ем ны лік — 79:75.

Га лоў ны трэ нер на-
цы я наль най бас кет-
боль най збор най Рус-
лан Бай да коў за явіў, 
што за стаў ся не за да-
во ле ным гуль нёй сва іх 
па да печ ных: «У кан цы 
су стрэ чы мы па він ны 
бы лі па мна жаць пе-
ра ва гу. За мест гэ та га 
вы пус ці лі іні цы я ты ву і 
да зво лі лі са пер ні ку вяр-
нуц ца ў матч. Трэ ба ра-
зу мець, што 4 ач кі пры 
роў най гуль ні — гэ та 
вель мі ма лень кі ад рыў. 
Усё маг ло б быць і не 
на на шу ка рысць. Так 
што ў нас шмат ра бо-
ты!» Так са ма Бай да коў 
пра ка мен та ваў ра шэн-
не не вы клі каць у збор-
ную во пыт ных гуль цоў: 
«Зра зу ме ла, што і Дзя-

ніс Кор шук, і Аляк сей Лаш ке віч маг лі б да па маг чы. Але нам трэ ба 
«ама лодж ваць» збор ную, мы і так спаз ня ем ся ў гэ тым кі рун ку. Гэ та 
быў свя до мы крок па 50-працяжным пе ра асна шчэн ні ка ман ды».

Ві да воч на, цал кам адэ кват ны ход, здоль ны пра ца ваць на перс-
пек ты ву. І ста тыс ты ка мат ча гэ та па цвяр джае: дву ма са мы мі рэ зуль-
та тыў ны мі гуль ца мі ста лі ма ла дыя бас кет ба ліс ты — Ві таль Лю тыч і 
Ар цём Па ра хоў скі, якія на бра лі 17 і 14 ач коў ад па вед на.

На ступ ны матч бе ла рус кая дру жы на пра вя дзе 7 жніў ня су праць 
ка ман ды Сла ва кіі.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
У тым, што наз ва Жан віль мае фран цуз скае па-

хо джан не, ня ма ні я ка га су мне ву. Не, па-фран цуз ску 
з мяс цо вых ні хто не раз маў ляе і з Фран цы яй дып-
ла ма тыч ных і прос та ча ла ве чых зно сін тут не на во -
д зяць. У мяс цо вым СВК не вы раб ля юць фран цуз скіх 
сы роў і не раз вод зяць жаб на да лі ка тэс ныя стра вы. 
Пад ста ву мер ка ваць пра фран цуз скае па хо джан не 
да юць наз вы-цёз кі. А іх на ват не каль кі:

1. Жан віль — ка му на (кан тон) у дэ парт амен це 
Каль ва дос (Ніж няя Нар ман дыя).

2. Жан віль — ка му на ў дэ парт амен це Эр і Лу ар 
(Цэнтр).

3. Жан віль — ка му на ў дэ парт амен це Уаза (Пі-
кар дыя).

4. Жан віль-сюр-Жу ін — ка му на ў дэ парт амен це 
Эсан (Іль-дэ-Франс).

А яшчэ Жан віль — гэ та па лац XVІІ ст. у ка му не 
Па лю эль (Верх няя Нар ман дыя), імя фран цуз скай 
пісь мен ні цы Мар тэль дэ Жан віль і ма дэль е ра Эле-
на Жан ві ля. І на ват бі ё лаг Кох, які ад крыў су хот ную 
па лач ку, на сіў імя Жан віль.

Да ку мен таль на га па цвер джан ня вер сіі «хры шчэн-
ня» Жан ві ля не іс нуе. Але мяс цо ва му на сель ніц тву 
най больш да спа до бы ко ліш няя гіс то рыя, дак лад-
насць якой з ця гам ча су сцер ла ся з па мя ці і пе ра-
тва ры ла ся ў ле ген ду пра ра ман тыч ную гіс то рыю ка-
хан ня. Па ту тэй шых рас по вя дах, у Ай чын ную вай ну 
1812 го да мяс цо вая ся лян ка знай шла па ра не на га 
фран цу за, сха ва ла яго ад пе ра сле ду, вы ха дзі ла і 
ста ла яго жон кай. Не ўза ба ве адзін з ху та роў, які 
паз ней стаў ма ёнт кам, атры маў наз ву Жан віль, што 
ў пе ра кла дзе азна чае «Іва наў го рад». На ват ра сій скі 
па лі тык, дэ пу тат, па эт, ко ліш ні ся бар ген са ка Гар-
ба чо ва Ана толь Лук' я наў (ён па хо дзіць са Сма лен-
шчы ны), пад ура жан нем гэ тай кра наль най ле ген ды 
пры свя ціў Жан ві лю свой верш:

«Ког да дра гун На по ле о на,
Око че нев, упал с сед ла,

Его российская ма дон на
К се бе в де рев ню привела.
Сог ре ла, вы мы ла, оде ла.
Хмель но го под нес ла ста кан.
«Как звать те бя, солдатик сме лый?»
Он, по мол чав, ответил: «Жан».
Метели армию косили,
Бе жа ла без оглядки рать.
А он ос тал ся здесь, в России,
Не стал ко лон ну до го нять.
Катилось за зимою ле то
От родины за тыщу миль. 
Дра гун на звал де рев ню эту
Французским именем — «Жанвиль»...

Маг чы ма, гэ та га на па ле о наў ска га дра гу на са праў-
ды зва лі Жа нам, маг чы ма, ён быў жы ха ром ад на го з 
вы шэй пе ра лі ча ных Жан ві ляў і за сна ваў яшчэ адзін на 
зям лі, якая ў той час ува хо дзі ла ў склад Ма гі лёў скай 
гу бер ні (пас ля Трэ ця га раз дзе лу Рэ чы Па спа лі тай). 
Як не ка лі эміг ран ты за сноў ва лі па сёл кі і вёс кі і да ва-
лі ім наз вы сва іх ай чын ных га ра доў, маг чы ма, гэ так 
з'я ві ла ся на сла вян скіх зем лях па се лі шча з ра ман скай 
наз вай. Не здар ма ў све це іс нуе не каль кі Лон да наў, 
ёсць тры Маск вы, на ват два По лац кі і два Слуц кі.

Ад нак мяс цо выя края знаў цы і жур на ліс ты ра сій скіх 
га зет лю бяць пры во дзіць яшчэ ад ну вер сію па хо джан ня 
наз вы на се ле на га пунк та. Маў ляў, па-бе ла рус ку «еже-
вика» на зы ва ец ца «жа він ка». Маг чы ма, у мяс цо вых 
бе ла рус кіх га вор ках ажы ны так і на зы ва юц ца. Ад нак 
гэ тая вер сія толь кі пад ма цоў вае дум ку пра бе ла рус кія 
ка ра ні Жан ві ля. Тым больш ка лісь ці гэ тыя зем лі ўва-
хо дзі лі ў склад Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, і жы лі там 
прод кі сён няш ніх жан віль цаў.

Пер шае, што мя не зді ві ла, ка лі тра піў у Жан віль, 
— аў та ма біль з дзярж ну ма рам з Мін скай воб лас ці. 
Ад куль, з якой на го ды? Раз гад ка ака за ла ся прос тай: 
на не каль кі дзён з го ра да Жо дзі на да сва ёй ма ці 
ра зам з жон кай і 5-га до вым сы нам пры ехаў ад па-
чыць Ві таль Лу ка шэн каў. Да ро га Жан віль — Жо дзі на 
скла дае 360 кі ла мет раў, та му Ві таль госць тут не 
час ты. Го рад бе ла рус кіх аў та ма бі ле бу даў ні коў стаў 
для ма ла дой сям'і больш пры ваб ным, чым ра сій ская 
ўскра і на на бе ла рус кім па меж жы.

— Маг чы ма, мы б жы лі ў Жан ві лі, але тут ня ма 
ні я кай перс пек ты вы, — ка жа Ві таль. — Шко ла 
за кры ла ся, газ да вёс кі не да вя лі, сель са вет 
лік ві да ва ны. А га лоў нае — ня ма пра цы, ме ха-
ні за та ры і тыя ў па сту хі ідуць.

Пер ша га су стрэч на га жан віль ска га бе ла ру са 

я за спеў за цы руль ніц кай спра вай — Ула дзі мір Кар пен ка 
пад стры гаў свай го ад на вяс коў ца Ва ле рыя Іва но ва.

— У Жан ві лі жы ву больш за 30 га доў, пры ехаў 
з су сед няй бе ла рус кай вёс кі За сож жа, ажа ніў ся, — 
рас па вя дае Ула дзі мір Іль іч. — Ка лі Са юз раз ва ліў ся, 
да вя ло ся ўзяць ра сій скае гра ма дзян ства, каб не лі-
чыц ца не ле га лам.

Па куль бе ла рус Кар пен ка зма гаў ся на пра цоў ным 
фрон це жан віль ска га СВК «Звяз да» ў якас ці трак та-
рыс та, яго ад на вяс ко вец Іва ноў нёс во ін скую служ бу 
ў Яра слаў лі, Бел га ра дзе, Ры бін ску. Спра чац ца, чыя 
ра дзі ма леп шая, сэн су ім ця пер ну ні я ка га ня ма, бо да 
ско ну ве ку за ста нуц ца жан віль ца мі і вы ру чаць адзін 
ад на го ў роз ных жыц цё вых аб ста ві нах. А мо ладзь 
з'я зджае — хто ў не да лё кі рай цэнтр Хіс ла ві чы, хто ў 
аб лас ны Сма ленск. Нех та і на Маск ву цэ ліць.

— У Жан ві лі 204 жы ха ры. Асноў ны ста тус на сель-
ніц тва мож на вы зна чыць па на звах пад піс ных вы дан-
няў, якія раз во зіць па вёс цы паш таль ён Ва лян ці на 
Кар пен ка (да рэ чы, жон ка бе ла ру са Ула дзі мі ра Кар-
пен кі). Най боль шым по пы там ка рыс та юц ца га зе ты 
«Пенсионер Смоленщины» і «Смо лен ская де шё вая». 
Ле там, як звы чай на, вяс ко вае на сель ніц тва па вя ліч-
ва ец ца за кошт га рад скіх дзя цей на ка ні ку лах. Па 
вёс цы мя не су пра ва джа юць тры сяб ру кі на ве ла сі-
пе дах. Адзін з іх, 9-га до вы Сяр гей Ра ту еў, пры ехаў 
да ба бу лі са Сма лен ска, не без го на ру ка жа, што яго 
дзед — бе ла рус. У 16-га до вай Ка ця ры ны Гур чан кі, 

якая ўлет ку ах вот на да па ма гае сва ёй ба бу лі па гас-
па дар цы, баць ка на ра дзіў ся ў Па ра дзі не, та му яна 
так са ма бе ла рус ка.

Вёс ка Па ра дзі на зна хо дзіц ца за Со жам. Да ро га 
да яе, са мая ка рот кая з Жан ві ля ў Бе ла русь — 7 кі ла-
мет раў. Але да ехаць да мос та праз ра ку мож на толь кі 
ў су хое на двор'е на ма та цык ле, трак та ры аль бо ка ні. 
Па ра дзін скіх хлоп цаў гэ та не над та бян тэ жыць, і яны 
га то выя на ват на ве ла сі пе дах да бі рац ца да сва іх жан-
віль скіх сяб ро вак і ня вест. Не ехаць жа ўкру га ля праз 
Мсці слаў і Хіс ла ві чы за доб рых 70 кі ла мет раў?! А яшчэ 
пра сцей — па зва ніць, та му што ма біль ная су вязь у 
рус кім Жан ві лі цал кам бе ла рус кая. Тут і Вэл ком, і МТС 
пра цу юць на поў ную ан тэ ну. Праў да жан віль цам гэ та 
не вель мі зруч на, бо зва ніць па Ра сіі трэ ба з да па мо гай 
роў мін гу, аль бо мя ня ю чы сім-карт ку.

На ват та кія дроб ныя ня зруч нас ці, як да ро га і су-
вязь, час та да юць пад ста ву ста рэй шым жы ха рам 
для на сталь гіі па ра ней шым жыц ці, ка лі ме жы бы лі 
ўмоў ны мі, а гра ма дзян ства ні ко га не ці ка ві ла. Ка лі 
рус кія і бе ла ру сы ка сі лі се на на ад ным по лі, ку па лі ся 
ў ад ной ра цэ і спя ва лі ад ны і тыя ж пес ні.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
Хіс ла віц кі ра ён,  Сма лен ская воб ласць.

ЖАН ВІЛЬ СКІЯ БЕ ЛА РУ СЫЖАН ВІЛЬ СКІЯ БЕ ЛА РУ СЫ Фут болФут бол  ��

ТУ РЭЦ КАЯ ПАД НОЖ КА
Бе ла рус кiя ка ман ды з ад ноль ка вым лi кам (0:1) са сту пi лi 
ў пер шых мат чах 3-га ква лi фi ка цый на га раў нда Лi гi Еў-
ро пы.

На га дзiн нi ку аў стрый ска га рэ фе ры Рэ нэ Ай снэ ра ўжо бег лi да-
дат ко выя хвi лi ны, ка лi з тры бу ны брэсц ка га ста ды ё на «Брэсцкі» 
на по ле па ля це лi бу тэль кi з ко лай i мi не рал кай. Во ка мгнен на на 
зя лё ным пля цы ўтва рыў ся гар мi дар з фут ба лiс таў i ар бiт раў. Нех та 
штур хаў ся, кры чаў, па каз ваў чыр во ныя карт кi, ля жаў на тра ве, а 
нех та з тур каў па чаў да па ма гаць суд дзi збi раць з га зо на плас ты ка-
вую та ру: маў ляў, гля дзi це, якiя ў Бе ла ру сi гас цiн ныя ба лель шчы кi! 
Матч мiнск ага «Ды на ма» з ту рэц кiм «Траб занс по рам», якi з-за 
ад сут нас цi год на га ста ды ё на ў ста лi цы пра во дзi лi ў го ра дзе над Бу-
гам, упэў не ны, ба лель шчы кам спа да баў ся, але пад стаў для ра дас цi 
пас ля яго ў хлоп цаў Ро бер та Ма ас кан та са праў ды ня шмат.

Гуль ня скон чы ла ся так, як гэ та га жа даў трэ нер скi штаб «Траб занс-
по ра». Не, я не маю на ўва зе тую бой ку на апош нiх хвi лi нах, ад нак, 
зда ец ца, i гэ ты кам па нент су стрэ чы тур кi мо гуць раз гля даць цал кам 
па зi тыў на. Па-пер шае, бой за ма ру дзiў ата ку ю чы рытм гас па да роў, 
за цяг ну ла час, па-дру гое, з по ля быў вы да ле ны асноў ны фор вард 
«бла кiт на-бе лых» Ла зар Ве ся лi на вiч. I ка лi вы да лен не, ад сут насць 
у паў тор ным мат чы ар ген цiн ца Гус та ва Кол ма на яны пе ра жы вуць, 
знай сцi ды на маў цам год ную за ме ну свай му Ла за ру бу дзе вель мi 
цяж ка. Ме на вi та ён ства рыў для «Ды на ма» са мы вост ры мо мант у 
гэ тай су стрэ чы. У мет рах трыц ца цi ад ула дан няў гас цей Ве ся лi на вiч 
па спра ба ваў ада рвац ца ад на зой лi ва га аба рон цы — не атры ма ла ся. 
Ад нак бал ка нец пра цяг нуў яго на са бе яшчэ кры ху, i ўжо на штраф ной 
пля цоў цы нi зам стрэ лiў па ва ро тах — штан га! У ад роз нен не ад бе ла ру-
саў, «чар на мор скiя штор мы», як ахрыс цi лi па да печ ных Мус та фы Акчая 
род ныя ба лель шчы кi, сва ёй маг чы мас цю ска рыс та лi ся. Па сут нас цi, 
гу ля ла гэ тая ка ман да, за якую вы сту пае фран цуз ская «зор ка» Фла ран 
Ма лу да, не як не па спеш лi ва. Быц цам ад штур хоў ва лi ся ад та го, што 
пер шын ство Тур цыi яшчэ не стар та ва ла, а та му ця гац ца ўвесь матч 
на роў ных хут ка сцях з доб ра пад рых та ва ны мi бе ла ру са мi iм бу дзе 
яшчэ скла да на. У дру гой па ло ве тур кi на огул ад кры та цяг ну лi час, 
а трым лi ва лi жоў тыя карт кi, але пра цяг ва лi гнуць сваю лi нiю. Праў да, 
«Траб занс пор» — гэ та не толь кi фут боль ны ар тыс тызм, ад нак i доб рая 
ту рэц кая ка ман да, гу ляць з якой у гас цях бу дзе вель мi скла да на. Толь-
кi ды на маў скi коўч ап ты мiз му не губ ляе. «Лi чу, у нас доб рыя шан цы 
ў Траб зо не, каб пе ра маг чы, — пры знаў ся пас ля су стрэ чы Ма ас кант. 
— Тым больш у гас цях мы гу ля ем лепш, чым до ма».

У па доб ную сi ту а цыю тра пiў i «Мiнск», якi ў Грод не мi нi маль на 
са сту пiў трэ цяй ка ман дзе Шат лан дыi «Сэнт-Джон ста ну». Роз нi ца 
толь кi ў тым, што «Траб занс пор» — са пер нiк больш вя до мы, чым 
сцiп лыя хлоп цы з 50-ты сяч на га га рад ка Перт. Мат чы ў ад каз ад-
бу дуц ца 8 жнiў ня. Шан цы, каб прай сцi да лей, без умоў на, на шы 
су ай чын нi кi ма юць, але неш та пад каз вае: каб ма тэ ры я лi за ва лi ся iх 
ма ры, хлоп цам трэ ба згу ляць удвая лепш, чым ра бi лi гэ та до ма.

Та рас ШЧЫ РЫ
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