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Вёс ку Аль ма ны на зы ва юць кра-

ем зям лі бе ла рус кай, бо з па се лі шча 

вя дзе толь кі ад на да ро га ў знеш ні 

свет: з паўд нё ва-ўсход ня га бо ку па-

ды хо дзіць па меж ная зо на з Укра і най, 

а з паў ноч на га ўсхо ду і ўсхо ду — 

бяс край нія ба ло ты. Ба лот ны бія топ 

з'яў ля ўся не ад' ем най част кай жыц-

ця вяс коў цаў, на дзей ным срод кам 

вы жы ван ня па ле шу коў ва ўсе ча сы. 

Сён ня так са ма. За чар ні цы ў гэ тым 

го дзе да ва лі да во лі вя лі кія гро шы — 

ча ты ры пяць дзя сят за кі ло. Як толь кі 

пай шлі пер шыя яга ды, да рос лае на-

сель ніц тва па тра ды цыі па да ло ся ў 

ля сы ся род ба лот. У жніў ні — не вя-

лі кая пе рад ыш ка пе рад ін шым ягад-

ным бу мам: жу ра ві ны яшчэ не па спе-

лі. Больш спрыт ныя збі раль ні кі ў гэ ты 

час хо дзяць па ба ло це, вы гляд ва юць 

са мыя ўра джай ныя мяс ці ны, пла ва-

юць на ват за За са мі нае во зе ра. Жу-

ра ві ны для аль ман цаў — са праўд ны 

клан дайк. Та му ў свет лы час су так у 

вёс цы мож на ўба чыць толь кі пен сі я-

не раў і дзя цей — як мяс цо вых, так і 

пры ез джых.

Не ка лі ме лі я ра та ры ад ва я ва лі ў ба-

ло та вя лі кую пло шчу і за Аль ма на мі 

ва ўро чы шчы Га чы з'я ві ла ся шчод рае 

хлеб нае по ле. На гэ тым жні ве пра-

ца ваў і кі роў ца МА За Ры гор Агла-

шэ віч — адзін з най леп шых кі роў цаў 

КСУП «Стру га», яко га я «за спеў» 

у ку за ве з на ма ло ча ным тры ці ка ле. 

На по лі су стрэў га лоў на га аг ра но-

ма гас па дар кі Ма рыю За вя ла ву з яе 

двай ня та мі (на фо та). Сы нок Са ша і 

да чуш ка Ксе нія так ха це лі ўба чыць 

ма ту лю, што пры бег лі за ва ко лі цу на 

«ма мі на» по ле.

Ця пер у вёс цы пра жы вае 

150 сем'яў, у якіх га ду юц ца 287 дзя-

цей. За апош ні год у ста лі цы Аль-

ман скіх ба лот на ра дзі ла ся 7 дзя цей. 

А ў 1971 го дзе ў Аль ма нах з'я ві лі ся на 

свет сем дзе сят (!!!) не маў лят. Але гэ та 

быў пік на ра джаль нас ці... У ня спеш-

най эк скур сіі па аль ман скіх ву лі цах 

гэ тым ра зам мне су стрэ лі ся лю дзі з 

па зі тыў ны мі і на стра ё вы мі тва ра мі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Сто лін скі ра ён.

Больш здым каў гля дзі це 

на сай це www.zviazda.by.

Гэ ты род шмат ча го зра біў для Асі по-

віц кай зям лі. Дзя ку ю чы Во сі пу і Мац-

вею Да ра га нам у кан цы XІX ста год дзя 

тут бы ла па бу да ва на ўні каль ная чы-

гу нач ная вет ка ад Асі по віч да Ста рых 

Да рог, во пыт па бу до вы якой по тым 

рас паў сю дзі лі па ўсёй Ра сій скай ім-

пе рыі. 

Акра мя гэ та га тут з'я ві лі ся дзве стан цыі, 

мас ты і шмат ча го су час на га на той пе ры яд, 

што зра бі ла Да ра га на ва вель мі перс пек-

тыў най вёс кай. Пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва-

лю цыі гэ ты род пе ра ехаў за мя жу і су вязь 

на доў га аба рва ла ся. Не каль кі га доў та му 

яна бы ла ад ноў ле на, і ў ра ён пры ехаў са 

Швецыі праў нук Во сі па Да ра га на Анд рэй 

ра зам са сва ёй жон кай Ла най. Дзя ку ю чы ім, 

ра ён ны му зей атры маў ба га тую ка лек цыю 

прад ме таў і да ку мен таў сла ву та га ро ду. Для 

іх раз мя шчэн ня бы лі вы дзе ле ны пяць за лаў 

у шмат про філь ным ма ла дзёж на-пад лет ка-

вым цэнт ры «Ра вес нік». Ня даў на су жэн цы 

зноў на ве да лі ра ён, у вы ні ку ча го ка лек цыя 

му зея па поў ні ла ся яшчэ больш чым сот няй 

но вых экс па на таў, а Свя та-Пан це ляй мо наў-

ская царк ва ў вёс цы Да ра га на ва — фа міль-

ны мі аб ра за мі ся мей ства.

— Гэ та бы ла па-са праўд на му цёп лая су-

стрэ ча, — ад зна чы ла ды рэк тар ра ён на га 

гіс то ры ка-края знаў ча га му зея Ан та ні-

на СЦЯ ПА НА ВА. — Пры яз джа лі так са ма 

баць кі Ла ны Да ра ган, якія жы вуць у Та лі-

не, гос ці з му зея фло ту Санкт-Пе цяр бур га. 

Част ку экс па на таў Анд рэй у свой час пе ра-

даў і туды. За раз ён з жон кай пры вёз шмат 

да ку мен таў і ся мей ных фо та, не ка то рыя 

прад ме ты бы ту, жа но чыя ак се су а ры. У го-

нар гэ тай су стрэ чы ў за лах экс па зі цыі ро ду 

Да ра га наў ад быў ся свя точ ны баль. Анд рэй 

пры знаў ся, што ад чу вае ся бе на ра дзі ме 

прод каў як до ма. І га то вы сю ды вяр тац ца 

яшчэ не раз.

Ра ён ар га ні за ваў для Анд рэя і Ла ны 

экскур сію па мяс ці нах, звя за ных з жыц цём 

і дзей нас цю Да ра га наў. Яны на ве да лі храм і 

свя тую кры ні цу ў Про шчы, школь ны му зей у 

аг ра га рад ку Да ра га на ва, вёс ку Крын ка, дзе 

ра ней зна хо дзіў ся ма ён так Во сі па Да ра га на. 

Але асаб лі ва су жэн цы ра да ва лі ся су стрэ чы 

з ты мі людзь мі, якія за га ды зна ём ства ста лі 

ім амаль род ны мі. Шмат ча го для вяр тан-

ня гіс та рыч ных каш тоў нас цяў на ра дзі му 

зра бі ла бы лая ды рэк тар школь ная му зея 

ў Да ра га на ве Жан на Ка ра ле ня. Гэ та ме на-

ві та дзя ку ю чы ёй бы ла ад ноў ле на су вязь з 

на шчад ка мі зна ка мі та га ро ду і за вя за ла ся 

доў га тэр мі но вае плён нае су пра цоў ніц тва. 

Анд рэй і Ла на вель мі цёп ла ад но сі лі ся да 

Жан ны Ся мё наў ны. На жаль, гэ тым ра зам 

су стрэц ца ў яе з гас ця мі не атры ма ла ся. 

Вяс ной та ле на ві тай на стаў ні цы і шчы рай 

жыц ця люб кі не ста ла — яна заў час на пай-

шла з жыц ця пас ля пра цяг лай хва ро бы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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