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Прадстаўлены матэрыялы па наступных праблемах: гісторыя і эканоміка ўсходніх і заходніх славян;
культуралогія, літаратура і мовазнаўства ўсходніх і заходніх славян; этнаканфесійныя адносіны на
беларуска-польскім памежжы. Зборнік адрасуецца навуковым супрацоўнікам, выкладчыкам сярэдніх
і вышэйшых навучальных устаноў, студэнтам, шырокай грамадскасці.
Do zbioru niniejszego weszіy materiaіy XV Miкdzynarodowej Konferencji Naukowej «Droga ku
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pracownikуw naukowych, wykіadowcуw њrednich i wyїszych instytucji edukacji, studentуw oraz szerokiej
publicznoњci.
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городской застройки, органично вписали в неё новые элементы и приумножили тем самым неповторимый облик древнего города над Неманом.
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СВЯТЛАНА КУЛЬ-СЯЛЬВЕРСТАВА
Гродна
ТАДЭВУШ ГАРЭЦКІ: ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ
Лёс аднаго з найбольш знакамітых мастакоў беларуска-літоўскіх земляў, якім, безумоўна, з’яўляецца Тадэвуш Гарэцкі, надзвычай яскрава адлюстроўвае не толькі стан і ўзровень
выяўленчага мастацтва першай паловы ХІХ ст., але можа служыць сваеасаблівай энцыклапедыяй палітычнага жыцця нашай зямлі, нораваў, звычаяў, разумення годнасці шляхціца і чалавека, уласцівым нашым продкам. Архіўныя і мемуарныя крыніцы, якія часткова апублікаваныя, а часткова яшчэ чакаюць публікацыі ў сховішчах Пецярбурга, Гродна, Варшавы, захавалі шмат матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці гэтага чалавека, гісторыі сям’і Гарэцкіх. Важнай
крыніцай з’яўляюцца і работы яго пэндзля, якія зберагаюцца ў лепшых музеях Еўропы.
Род Гарэцкіх быў вельмі разгалінаваным і старажытным. Гарэцкія здавён карысталіся гербам «Даленга» і мелі маёнткі і ў Кароне, і ў Княстве. Прапрадзед Тадэвуша
Міхал быў у канцы XVII ст. суддзёй у Хэлме, дзед мастака Валенцій жыў на Віленшчыне, у 1778 г. пазначаны ў дакументах як падстараста і скарбнік лідскі. У той час пад
Вільняй Гарэцкія мелі маёнтак Саленікі і некалькі фальваркаў. У 1770 г. Валенцій Гарэцкі набыў у леннае трыманне маёнтак Біскупцы, ці, інакш, Гаўе на беразе р.Гаўя на
Лідчыне. Да гэтага часу Гаўе належала біскупу Масальскаму, адкуль і з’явілася новая
назва паселішча, якая захавалася да нашых дзён. Дзед мастака быў вядомым масонам,
прымаў актыўны ўдзел у паўстанні пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Ён блізка сябраваў з
Якубам Ясінскім, уваходзіў у склад найвышэйшай Рады ВКЛ, быў сябрам камісіі для
разбора спраў падазроных асобаў. У пачатку ХІХ ст. Валенцій Гарэцкі, жывучы ў Вільні,
славіўся як мецэнат, быў блізка знаёмы з Ю.Нямцэвічам. Не менш вядома была і бабка
мастака, Марыя Гарэцкая. Палкая патрыётка, яна была адной з натхніцелек маральнага
адпору расійскім уладам, які прадпрынялі мясцовыя шляхцянкі ў першыя гады пасля
далучэння гэтых земляў да Расійскай імперыі. Аб Марыі Гарэцкай шмат згадак пакінулі ў сваіх мемуарах С.Мараўскі і Г.Пузыня.
Валенцій і Марыя Гарэцкія мелі двух сыноў – Восіпа і Антонія – і дзвюх дачок, адна
з якіх, Схаластыка, выйшла замуж за Мельхіёра Ваньковіча і нарадзіла сына, названага ў
гонар дзеда Валенціем. Валенцій Ваньковіч – знакаміты мастак, гонар беларускай зямлі,
прыходзіцца, такім чынам, стрыечным братам Тадэвушу Гарэцкаму.
Бацька Тадэвуша, Антоній Гарэцкі (1787 – 1861 гг.) пакінуў адметны след у палітычным і асабліва літаратурным жыцці і Польшчы, і Беларусі. Ён вучыўся ў Віленскім універсітэце, рана пазначыўся як таленавіты паэт. У 1812 г. Антоній далучыўся да польска-ліцвінскіх
частак, якія ваявалі на баку Напалеона. Пасля амністыі жыў у Вільні, блізка сябраваў з
філаматамі, добра ведаў А.Міцкевіча, уваходзіў у таварыства шубраўцаў і быў адным з
аўтараў «Wiadomoњci brukowаne». Антоній валодаў несамавітым пачуццём гумару, ягоныя
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байкі, жарты, вострыя слоўкі паўтарала ўся Вільня. У час паўстання 1830 – 1931 гг. ён быў
адным з ягоных кіраўнікоў і таму пасля задушэння супраціву не меў права на амністыю.
Паводле царскага ўказу ён быў аднесены да першай катэгорыі ўдзельнікаў паўстання, што
цягнула за сабой канфіскацыю маёнткаў, пазбаўленне ўсіх правоў і катаргу. Антоній выехаў за мяжу і больш на радзіму не вярнуўся. Жыццё і творчасць бацькі мастака можа стаць
тэмай для асобнай работы. Для нас жа важным з’яўляецца тое, што актыўны ўдзел Антонія
Гарэцкага ў паўстанні, фактычна, абумовіў лёс яго сыноў, ды і ўсёй сям’і Гарэцкіх.
Вераніка, жонка Антонія Гарэцкага і маці мастака, была, па сведчаннях сучаснікаў,
вельмі прывабнай і разумнай жанчынай. У сям’і Антонія было двое сыноў: старэйшы
Людвіг і малодшы Тадэвуш.
Тадэвуш Гарэцкі нарадзіўся ў 1825 г. у маёнтку Дусеняты непадалёк ад Вільні. Па
іншых зветках, месцам яго нараджэння была Вільня. З маленства хлопчык паказваў здольнасці ў прыгожым мастацтве, пэўна, першыя ўрокі жывапісу даў яму яго стрыечны брат
Валенці Ваньковіч. Малады Гарэцкі мог таксама наведваць і майстэрню Дмахоўскага,
які ў той час жыў у Вільні.
Пасля ад’езду бацькі за мяжу і канфіскацыі маёнткаў Вераніка Гарэцкая з дзяцьмі
засталася фактычна без сродкаў існавання. Працэс канфіскацыі цягнуўся даволі доўга,
бо належала вызначыць долю Антонія ў сямейнай маёмасці. Брат яго, Восіп Гарэцкі,
памёр вельмі рана: злоўжываючы гульнёй у карты, праводзячы жыццё ў марнаванні
часу, скончыў жыццё самагубствам. Пасля яго смерці Антонію перайшоў маёнтак Біскупцы, паколькі па праву леннага трымання ім павінен быў валодаць старэйшы мужчына ў
сям’і Гарэцкіх. Вераніка, спасылаючыся на гэтую акалічнасць, спрабавала вывесці Біскупцы з-пад канфіскацыі. Яе ліст да ўлад, якім яна імкнецца заснаваць недатыкальнасць леннага ўладання, выклікае сапраўднае спачуванне лёсу абяздоленай кабеты. «Муж мой, Антон Горецкий, – піша Вераніка, – яко удалившийся за границу не может быть считаем
иначе в настоящее время, как только (в отношении служивших ему гражданских прав)
умершим». Яна піша, што ў гэтых абставінах права на трыманне Біскупцаў перайшло
старэйшаму сыну Антонія Гарэцкага – Людвігу, таму маёнтак ужо не можа быць канфіскаваны. Але, пэўна, яна не ведала, што напярэдадні паўстання ленныя маёнткі былі прыроўнены да спадчынных, што дазваляла ўладам праводзіць секвестр і канфіскацыю.
Біскупцы былі канфіскаваны. У 1840 г. сям’я Гарэцкіх мела толькі двух прыгонных і
невялікі кавалак зямлі, дадзены ўладамі Вераніцы ў пажыццёвае ўладанне. Між іншым,
яшчэ на працягу многіх гадоў сяляне з Біскупцаў памяталі аб былых гаспадарах і звярталіся па дапамогу да Веранікі Гарэцкай ў час пошасці і ў галодныя гады, а сама іх былая
пані хадайнічала перад уладамі аб грашовых субсідыях і іншай падтрымцы для сялян.
Пазбаўленая магчымасці ўтрымліваць сям’ю, Вераніка Гарэцкая адважваецца на
крок, які мог бы выклікаць абурэнне патрыятычна настаўленых суайчыннікаў – звяртаецца па дапамогу да душыцеляў паўстання. Яна піша ліст графу А.Х.Бенкендорфу – начальніку ІІІ аддзялення і шэфу корпуса жандараў, у якім перадае сваю сям’ю пад апеку
цара. Бенкендорф у рапарце Мікалаю І ад 30 красавіка 1841 г. хадайнічаў аб прыняцці
Тадэвуша Гарэцкага ў Пецярбургскую акадэмію прыгожых мастацтваў і прызначэнні яму
стыпендыі ад урада, тлумачачы сваю просьбу наступным чынам: «принимая во внимание, что мать, отдающая в руки правительства своего сына, заслуживает полного уважения, и желая доказать, что оно всегда изъявляет благосклонность к тем из них, которые
вручают оному детей своих..». Цар напісаў на рапарце «згодны», і лёс сына паўстанца
быў вырашаны. Стыпендыя ў 350 рублёў, якая была прызначана Тадэвушу царом, удвая
пераўзыходзіла звычайныя выплаты вучням Акадэміі. Людвігу Гарэцкаму была наканавана вайсковая кар’ера, таксама пры падтрымцы Бенкендорфа.
Між іншым, паручыцелем і апекуном маладога Гарэцкага А.Бенкендорф назваў
палкоўніка Яна Гячэвіча. Пэўна, палкоўнік быў нейкім крэўным Гарэцкіх ці знаёмым
бацькі Тадэвуша. Ва ўсякім выпадку, Гячэвіч быў цесна звязаны з віленскім універсітэтам – мы сустракаем яго імя ў спісе заснавальнікаў Таварыства маламаёмасных студэнтаў, ініцыяванага філаматамі.
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Паступіўшы ў Акадэмію ў 1841 г. у якасці вольнага слухача, Тадэвуш Гарэцкі стаў
вучнем Карла Брулова. Здольнасці юнака ў хуткім часе зрабілі яго лепшым сярод іншых
у класе знакамітага майстра-партрэтыста. Ужо праз год Гарэцкі выставіў на штогадовай
выставе ў Акадэміі дзве работы, якія звярнулі на сябе ўвагу знаўцаў прыгожага мастацтва, а яшчэ праз год за карціну «Сляпы з павадыром» ён атрымаў сярэбраны медаль ІІ
класа. У час вучобы ў Пецярбургу Гарэцкі прыняў удзел у аздабленні Ісаакіеўскага збору,
дзе разам з мэтрамі працавалі найбольш здольныя вучні Акадэміі. Штогод поспехі маладога мастака адзначаліся медалямі і іншымі ўзнагародамі Акадэміі. У 1844 г. некалькі яго
палотнаў у якасці ўзорных былі адпраўлены ў Маскоўскую школу жывапісу і дойлідства
для капіравання маладым мастакам; у 1845 г. за карціну «Споведзь маладой дзяўчыны ў
каталіцкага святара» Тадэвушу Гарэцкаму быў прызначаны медаль «за экспрэсію». «Эта
последняя награда, – пісаў у 1850 г. канферэнц-сакратару акадэміі графу Авлову граф
Ф.Талстой, –дается весьма немногим и весьма редко, так что получили ее течение последних двадцати лет только четыре художника.».
Імператарская Пецярбургская Акадэмія мастацтваў была на той час адным з буйнейшых і паважаных у Еўропе цэнтраў падрыхтоўкі мастацкіх кадраў. Яна засноўвалася,
найперш, для навучання прыгожым мастацтвам дзяцей непрывеліяваных саслоўяў – паспяхова скончыўшы Акадэмію, яны набывалі права на асабістае дваранства. Акадэмія не
была універсітэтам у класічным разуменні: усе дысцыпліны, якія вывучалі студэнты,
былі падпарадкаваны іх мастацкай адукацыі. Мастак у разуменні тагачаснай расійскай
грамадскасці быў «рамеснікам», і толькі дзяржаўная служба магла зрабіць яго вартым
набілітацыі. З такімі адносінамі сутыкнуўся і Тадэвуш Гарэцкі. У 1844 г. да яго звярнулася кіраўніцтва лейб-гвардыі Літоўскага палка з прапановай зрабіць тры партрэта манарха
і членаў яго сям’і. Гарэцкі перадаў заказ вучню акадэміі Станкевічу, які ўзяў за работу
задатак 100 рублёў. Партрэты патрэбны былі для прадстаўлення ў час імператарскага
вайсковага агляду і, хаця атрымаліся дрэннымі, спачатку былі прынятыя вайскоўцамі. Калі
ж агляд мінуў, казначэй палка Малахоўскі пачаў рэзка і груба патрабаваць ад Гарэцкага,
каб ён вярнуў грошы, бо партрэты не падобны на арыгіналы. У гэтай спрэчцы, пэўна,
найбольш яскрава праявілася пачуцце чалавечай годнасці, годнасці майстра і шляхціча,
якія былі ўласцівыя сыну паўстанца. У лісце да канферэнц-сакратара Акадэміі, які патрабаваў ад Гарэцкага тлумачэнняў, мастак пісаў: «Вы сами, Василий Иванович, судить можете, моя ли это кисть?...Удивляюсь притязаниям г. Малаховского на вежливый ответ,
верно, он считает художника простым ремесленником, которого все чувства мертвы, и
обругать его ничего не значит». Пад націскам кіраўніцтва Акадэміі Гарэцкі вымушаны
быў перарабіць партрэты, але прабачэння прасіць ў вайскоўцаў адмовіўся.
У час навучання ў Акадэміі Тадэвуш Гарэцкі атрымаў яшчэ адзін сярэбраны і адзін
залаты медалі, а ў 1849 г. пры заканчэнні вучобы – званне мастака 14 класа. Ён спецыялізаваўся ў партрэтным жывапісе, але таксама добра паказаў сябе ў гістарычным жанры і ў пейзажы. У час вучобы Гарэцкі стварыў шмат партрэтаў. Яго мадэлямі былі, у большасці, землякі мастака: палкоўнік Гячэвіч, епіскап Бароўскі, архіепіскап Дмахоўскі, епіскап Валанчэўскі,
граф і графіня Шадурскія, граф і графіня Лапацінскія і іншыя. З Пецярбурга мастак неаднойчы выязджаў на радзіму. Лета і восень 1849 г. ён бавіў у свайго знаёмага Івана Младзяноўскага ў маёнтку Дукштыгай непадалёк ад Рэжыцы ў Віцебскай губерні, адкуль выязджаў і на
Віленшчыну. «Заработался я на провинции, – пісаў ён у лісце да канферэнц-сакратара Акадэміі 26 верасня 1849 г., – и не могу возвратиться в Петербург на обещанный срок. Работы
достал порядочно – и едва ли еще через три месяца успею кончить».
Пасля завяршэння вучобы ў Акадэміі Т.Гарэцкі атрымаў магчымасць паехаць для
ўдасканалення за мяжу. Такое права даваў выпускніку атрыманы залаты медаль і іншыя
ўзнагароды. Такім чынам, Тадэвуш Гарэцкі, атрымаўшы ад Акадэміі бясплатны замежны пашпарт і грошы, выправіўся ў Еўропу. У гэтую паездку Тадэвуш наведаў Італію і
Галандыю, але пакуль што абмінуў Францыю. У той час у Парыжы жыў яго бацька Антоні Гарэцкі. Але, пэўна, пакуль быў жывы Мікалай І, які ўзяў на сябе апеку над сынам
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паўстанца, Тадэвуш быў звязаны ўдзячнасцю, а таксама, і гэта, магчыма, найважнейшае,
увагай палітычнай паліцыі, якая мела за мяжой уласную агентуру.
У 1852 г. памёр настаўнік Гарэцкага Карл Брулоў, які апошнія гады жыцця правёў за
межамі Расійскай імперыі. Няскончанымі засталіся некалькі карцін. Менавіта Гарэцкаму
ён даверыў іх закончыць. Такім чынам, замежная камандзіроўка Гарэцкага атрымала працяг. Закончыўшы за два гады работы, пакінутыя Бруловым, найперш копію з карціны
Рафаэля «Святая Цэцылія», Гарэцкі папрасіў аб падоўжанні тэрміну замежнай камандзіроўкі. Цар дазволіў застацца яшчэ на адзін год і прызначыў стыпендыю – 300 рублёў
золатам. Працы, якія Гарэцкі прывёз у Пецярбург пасля замежнай вандроўкі, спаткалі
прызнане акадэмікаў. Да таго ж Тадэвуш далучыў сведчанні прафесароў Балонскай акадэміі мастацтваў аб вернасці копіі і яе высокім мастацкім узроўні. У Пецярбургу Тадэвуш звярнуўся з хадайніцтвам да кіраўніцтва Акадэміі мастацтваў з просьбай прызначыць яму іспыт на званне акадэміка. Праграмнай работай ён выбраў партрэт акадэміка
Клота. Гэты партрэт знаходзіцца сёння ў Траццякоўскай галерэі. У лістападзе 1854 г.
яму было надазена званне акадэміка і адпаведны дыплом. У гэты ж час яму давялося
ўладкоўваць фінансавыя справы свайго брата. Людвіг Гарэцкі служыў на Каўказе і ў Прычарнамор’і, меў чын капітана. У 1855 г. ён памёр. Высветлілася, што за гады службы
Людвіг не толькі не зарабіў капітал, але і крыху завініў крэдыторам. Людвігу ў спадчыну
павінен быў перайсці маёнтак паўстанца Казакевіча на Віленшчыне, які быў крэўным
Веранікі Гарэцкай, але на яго прэтэндавала і цётка Гарэцкіх Роза Замбржэцкая. Тадэвуш
меў права на маёнтак як спадкаемца брата і абавязаўся выплаціць пазыку з даходаў ад
гэтай уласнасці. Між іншым, у польскіх працах аб мастаку часам Розу Замбржэцкую называюць апякункай братоў Гарэцкіх, але па архіўных дакументах гэта не прасочваецца.
У 1855 г. памёр Мікалай І. Цяпер мастак быў вольны ад слова, дадзенага яго маці
цару пятнаццаць гадоў перад тым. Гарэцкі мог наведаць Парыж і нарэшце ўбачыць бацьку, а таксама пазнаёміцца з шэдэўрамі Лувра. Такі прыезд быў тым больш неабходны,
што мастак рыхтаваўся да шлюбу. Яго абранніцай стала дачка Адама Міцкевіча Марыя, з
якой малады мастак пазнаёміўся ў час вандроўкі па Італіі. У лісце да дзядзькі Францішка
Міцкевіча Марыя так характарызавала свайго мужа: «Mуj przyszіy jest to Pan Tadeusz
Gorecki, syn pуіkownika Antoniego Goreckiego. Pan Tadeusz w kraju i zagranic№ ma juї imк
znane reputacjк ustalon№; odznaczyl siк jako wyїszy artysta malarz, a ci, co go bliїej znaj№,
ceni№ w nim wiele innych zalet. Ojciec mуj znaі go od lat kilku i czкsto o nim mile wspominaі.
Mam w Bogu nadziejк, iї przyszіoњж usprawiedliwi mуj wybуr». Шлюб адбыўся 7 лістапада
1857 г. Але сям’я Міцкевічаў, найперш, Уладыслаў і Аляксандр Міцкевічы, не прыняла
новага родзіча. Марыя Міцкевіч была на дваццаць гадоў малодшая за свайго мужа, яна
сама вырашыла пайсці замуж насуперак жаданню радні. Справа была яшчэ і ў тым, што
рукі Марыі дабіваўся сакратар паэта Анры Ляры, які блізка сябраваў з дзядзькамі маладой. У лістах да Францішка Міцкевіча і ў пазнейшых успамінах Марыя скардзілася на
дрэннае стаўленне да сябе і мужа з боку Уладзіслава і Аляксандра, а сучаснікі ўспамінаюць, што напярэдадні шлюбу паміж Ляры і Гарэцкім ледзь не дайшло да дуэлі.
У 1858 г. Тадэвуш Гарэцкі, надоўга наведаўшы Пецярбург, зноў выехаў за мяжу, каб
ужо больш не вярнуцца ў імперыю. Аднак ён падтрымліваў сталыя кантакты з Акадэміяй, прадстаўляючы на суд найбольш знакамітых яе членаў свае працы. Выдатны талент і
заслужанае імя мастака еўрапейскага ўзроўню дазвалялі Тадэвушу жыць за кошт свайго
пэндзля. Работы нашага земляка з ахвотай пакупаліся для лепшых збораў, прычым за
вялікія грошы. Так, за копію з карціны Рафаэля Акадэмія заплаціла 1500 рублёў, а за
пейзаж «Від Альгамбры», які Гарэцкі стварыў у час побыту ў Гішпаніі, – 800 рублёў.
Мастак жыў у Парыжы разам з сям’ёй. Першая дачка Гелена, якая нарадзілася неўзабаве
пасля шлюбу, памерла ў 1860 г., але пасля лёс даў Гарэцкім яшчэ чатырох дзяцей – Цэліну, Гелену, Людвіга і Адама. Людвіг, названы ў гонар старэйшага брата мастака, у далейшым стаў вядомым доктарам-акулістам, многа зрабіў для развіцця медыцынскай навукі.
У 1861 г. памёр Антоні Гарэцкі, бацька мастака. Ён быў пахаваны на могілках Манмарансі ў Парыжы. Тадэвуш Гарэцкі ў 1867 г. выправіў для сябе і жонкі бестэрміновы
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пашпарт для побыту за мяжой, такім чынам прыняўшы рашэнне больш не вяртацца ў
Расію. Ён не толькі маляваў, але і даваў урокі малюнку, але толькі абраным вучням. Так,
яго выхаванцамі былі чатыры іранцы (персы, як іх тады называлі), якіх Гарэцкі вучыў
жывапісу па просьбе персідскага шаха. За гэтую вучобу, якая дала выдатныя вынікі, мастак быў узнагароджаны персідскім ордэнам Льва і Сонца.
Мастаку не было наканавана доўгае жыццё. Тадэвуш Гарэцкі памёр у Парыжы 30 студзеня 1868 г. У беларускіх выданнях датай смерці мастака называюць часам 1867 г. Але ў дакументах Акадэміі ў Пецярбургу, з якой Тадэвуш Гарэцкі падтрымліваў сувязь да канца жыцця, гэтай
даты няма, вядома толькі, што ў 1867 г. ён звяртаўся ў Акадэмію з хадайніцтвам аб выдачы
пашпарта, і яго фармулярны спіс, які вёўся на кожнага акадэміка, заканчываецца менавіта гэтым годам. Пахавалі Тадэвуша Гарэцкага на могілках Манмарансі, побач з бацькам.
Марыя Гарэцкая перажыла мужа на 45 гадоў. Яна больш не выйшла замуж, стала
жыла ў Парыжы, пазначылася ў прыгожым пісьменстве як філантропка, публіцыстка,
перакладчыца і аўтарка ўспамінаў.
Імя Тадэвуша Гарэцкага менш вядома на Беларусі, чым імя яго стрыечнага брата
Валенція Ваньковіча. Але і па ўзроўню таленту, і па значнасці мастацкага даробку Тадэвуш нічым не саступае Валенцію. Хацелася б, каб і на беларускай зямлі імя знакамітага
мастака было пазначана музеем ці хаця б помнікам або шыльдай. Гэта тым больш пажадана, што на Гродзеншчыне ёсць куточак, які многа значыў для самога мастака і яго
крэўных – вёска Біскупцы на беразе рэчкі Гаўя.
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МАРЫЯ ЯРАШУК
Гродна
ПОЛЬСКАМОЎНАЯ МЕМУАРНАЯ ЛІТАРАТУРА ЯК КРЫНІЦА
ПА ГІСТОРЫІ ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ
ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ ХІХ СТ. (СПРОБА АНАЛІЗУ)
Першая палова ХІХ ст. была складаным часам, насычаным значнымі гістарычнымі
падзеямі для беларускіх зямель, далучаных да Расійскай імперыі. Свае асаблівасці разнастайныя пераўтварэнні ў палітычнай, эканамічнай і духоўнай сферах мелі менавіта на
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