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DA 100-LEĆCIA GAZET Y “LIT WA”

posznim czasam “litwiński” temat
nabyŭ aktualnaść u intelektualnych
grupoŭkach świadomych Biełarusaŭ.
Faktyczna niwodny z aposznich numeroŭ
znanaha czasopisa Arche nie adbywaje sia
bez zhadki ab Litwinach, za szto my szczyra ŭdziacznyja. Dziela prykładu prywiadu
niekatory ź ich: numer 10/2007: “Polemiczny
projekcyi Wialikaha Kniastwa Litoŭskaha”
(A.Bieły, W.Nasiewicz, Z.Zinkevičius,
A.Baciukoŭ); numer 12/2007 “Doŭha śmierć
sławiańskaj Litwy” (A.Bieły, A.Baciukoŭ).
U toj ża czas my musim razhledzić usiu
hetu tendencyju z chałodnym rozumam, bez
upadańnia ŭ euforyju. Piersz za ŭsio treba
adznaczyć adczuwańnie peŭnaj wyczarpanaści “biełaruskaj tematyki”. Niecikawa czytaci
pra wyrwany z kontekstu losy świadomych,
jakija dziejniczali ŭ mory nieświadomych, i ŭ
tym mory adbywali sia peŭny inszy padziei,
jakija biełaruska dumka nie zakranaje. Na tle
hetaha adczuwańnia zwarot da litwińskaha
praciah na s.3

Krynicy myśli litoŭskaj
My

wiadziem swoj radawod ad litoŭskaj gazety “Litwa”, szto wychodziła pa polsku ad 1908 pa 1911 rr. U hetym roku abychodzim
100-letni jubilejusz zasnawańnia gazety “Litwa”, czamu buduć pryświeczany szerah artykułaŭ z pierszaŭzoru, ad jakoha liczym swajo istnawańnie. Niahledziaczy na zusim roznu sytuacyju ciapieraszniaha czasu
i minuŭszczyny, da siońnia my możam znajści szmat supolnaha pamiż
“Litwoj” taho czasu i siońniaszniaj. Dla paćwiardżeńnia prywiadziem
słowy kn. Stanisława Radziwiła z N 13(19) “Litwu” ad 1909 roku, jaki
ŭ swaim “Prykładzie dla ziamianstwa, hodnym dziela naśledwańnia”
haworyć “...nasza doktryna - heta dabro naszaj Ajczyny Litwy i Biełajrusi, nasza doktryna - heta pryznańnie jazykoŭ i praŭ nacyjonalnych karennaha naszaha nasielnictwa Litwinaŭ i Biełarusinaŭ, nasza
“doktryna” - heta pryznańnie dla nas, karennych abywatelaŭ Litwy
i Biełajrusi, prynależnych praŭ naszaha jazyka i naszaj religii”.
Praz 84 hady u adnoŭlenaj “Litwie” N 1 ad 28 lutaha 1995 roku,
u redakcyjnym zwarocie czytajem: “A adzinaj idejaj, zdolnaj abjadnaci znacznu czastku naszaha szmatkonfesyjnaha dy razdroblenaha
pa politycznych pierakanańniach narodu, moża stać, na nasz pohlad, tolki Dziarżaŭna ideja. Dziela raspracoŭki adnaho z pohladaŭ
na jaje realizacyju i było zadumana wydańnie “Litwa”. Czamu
mienawita “Litwa”? Tamu szto my pierakananyja: pakul naszy
spradwieczny nazowy nia zojmuć swajo miesca, pakul żychary
siońniaszniaje Respubliki Biełaruś nie ŭświadomiać, szto ŭ ich
żyłach ciacze kroŭ prodkaŭ - Litwinaŭ - da taho czasu nie mahczyma wieści surjoznu razmowu pra adbudowu Dziarżawy. Karystańnie nazowami, jakija nawiazany nam
zachopnikami jest praciaham duchoŭnaha rabstwa i maŭkliwaju zhodaju na dalejszu okupacyju.”
Pierszym artykułam, jaki źmiaszczajema jest toj, u jakim haworyć sia, szto Litwinam, jakija haworać
naszaj mowaj patrebnaje asobnaje wydańnie. Praz sto hod, ad taje prośby Pan Boh paczuŭ hołas swajho
słuhi ks. Jana Żylińskaha, i nareszcie majema gazetu “Litwa” u hetaj mowie, ab jaku prasiŭ ksiondz.
A.J. Stralcoŭ-Karwacki
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I LITWINAM,

szto haworać pa biełarusku treba mieć asobnaje wydańnie
Pad hetaj nazwaj u N 48 „Viltis”-a
źmieszczany artykuł ksiandza Jana
Żylińskaha z Ameryki, jaki kidaje nowu
dumku, katoru my niżej padajema całkam.

“T

olki zaraz udało sia mnie sustreć sia z pierszymi numerami “Litwu”. Wyhlad i źmiest
robiać pryjemnaje ŭrażańnie. Widawoczna
gazecie nie brakuje ani materyjałaŭ, ani
korespandentaŭ. Moża i nie budzie brakawaci
czytaczoŭ. “Litwa” wychodzić raz na dwa
tydni. Majma nadzieju, szto nazapasiŭszy sił
piarojdzie na sztotydniowy rytm.

Jest szmat Litwinaŭ, jakija, czasam nie zy swajoj winy, pa litoŭsku nie ŭmiejuczy, haworać
pa polsku. Szmat adnak z ich pawodle duchu,
hetak jak i my źjaŭlajuć sia Litwinami i choczuć imi być. U “Litwie” jany majuć pryhoży
i karysny organ.
Szmat jest taksama Biełarusaŭ litoŭskaha
pachodżańnia. Żyćcio i wierawyznańnie
źwiazwaje ich bolsz z Litwinami, czym z Bie-

łarusami. Jest szmat
Biełarusaŭ, jakija prosta nazywajuć siabie
Litwinami i choczuć
imi być, hetak ża, jak
Litwiny, szto haworać
pa polsku. Dobra było
b, kali b i jany mieli
swoj organ u biełaruskim jazyku. U naszaj
Aj czynie, dzie
zdaŭna sutykajuć
sia ŭpływy roznych
nacyjonalnaściaŭ,
ludzi haworać
pa roznamu.
Hledziaczy z adnaho boku, było
b pażadanym, kab u Litwie
panawała adna mowa, ale hledziaczy z inszaha boku niakiepska dziei sia ŭ krainach,
dzie panujuć niekalki mowaŭ (naprykład
Szwajcaryja). Tamtejszym życharam z maleństwa prosta nawuczyci sia zamieżnych mowaŭ,
szto ŭ praktycznym żyćci wielmi pażadana.
Nas, życharoŭ Bałckaha Pamorja, albo bałtaŭ,
grupuje i źwiazwaje nia stolki mowa, kolki
supolna dola, patreby żyćcia, geograficzna
stanowiszcza, polityczna i ekonomiczna buduczynia kraju, ureszcie historyczny tradycyi.
My ŭ swajoj Ajczynie nia możam stwaraci stolki krain, kolki suć narodaŭ, kolki mowaŭ; tolki
ludzi, szto haworać pa roznamu pawinny stwa-

ryci adzin
Narod. Usie Litwiny, szto
haworać pa biełarusku heta katoliki. Żywuć
jany ŭ gubernii Wileńskaj, czastcy Mieńskaj
i Hrodzieńskaj. Wyznawana imi katolicka wiera pakazwaje, szto jany pryniali chryścijanstwa
razam z inszymi Litwinami, i sławianizawali
sia tolki ŭ paźniejszy peryjod. Szmat z naszych
ksiandzoŭ wileńskaj i mahyleŭskaj dyjecezyi
ŭmieje razmaŭlaci pa biełarusku. Jak ża było
b dobra i karysna, kali b jany paczali wydawaci
organ litoŭski ŭ biełaruskaj mowie.
pawodle: “Litwa”/ miesięcznik illustrowany
litewski w języku polskim/ 8 (14), 1909 r.

AK TUALII
Na paczatku 2008 r. u Mieńsku-Litoŭskim adbyła sia ważna padzieja,
a mienawita zasnawańnie Hramadzkaha
Orgkomitetu Adznaczeńnia 1000-letniaha Jubilejuszu nazwy Litwa. Jak
wiadoma nazwa “Litua” pierszy raz była
zhadana ŭ Kwedlinburskim letapisie
ŭ 1009 r., u katorym źmiaszczała sia pawiedamleńnie ab losie katolickaha mesyjanaryjusza św. Brunona, jaki byŭ zabity
na miaży “Litwy i Rusi”.

J

ak wiadoma padobny komitet, tolki na
dziarżaŭnym uzroŭni ŭżo ad 5 let isnuje
ŭ Litoŭskaj Respublicy. Utwareńnie komitetu dziela dziejnaści na terytoryi Respubliki
Biełaruś jest sprawaj wielmi ważnaj, bo dawodzić ideowaje i duchowaje adzinstwa ziemlaŭ
byłoha WKL. Rupnaść ab naszu supolnu
spadczynu - heta nasz światy abawiazak.
Starszyniom orgkomitetu abrany profesor
Anatol Hryckiewicz, namieśnikami starszyni
stali pp. Mikoła Kupawa, Alaksiej Maraczkin
i Alaksandar Stralcoŭ-Karwacki.
U ciahu niadaŭnich pasiadżeńniaŭ czalcy ko-

1000-letni
JUBILEJUSZ
LITWY
mitetu abmierkawali mahczymy mierapryjemstwy i ahulny plan dziejańniaŭ. Siarod
zaplanawanych mierapryjemstwaŭ jest pamiż
inszym:
- pastaŭleńnie pamiatnych znakaŭ, pryświeczanych Jubilejuszawi;
- konkurs mastackich tworaŭ i prawiadzieńnie wystawaŭ;
- prawiadzieńnie nawukowaj konferencyi
wiasnoj 2009 r.;
- wypusk pasztowych znaczkaŭ, pasztowak
i inszaj pradukcyi, źwiazanaj z jubilejuszam;
- udzieł u Nawahradzkim siaredniawiecznym
feście ŭ lipieni 2009 r.;
- udzieł u ahulnalitoŭskich światkawańniach
u Wilni, u lipieni 2009 r.;

- organizacyja uraczystaha zaklucznaha koncertu ŭ wieraśni 2009 r.
Profesor Anatol Hryckiewicz zaznaczyŭ:
“Niekatory liczać historycznu nazwu “Litwa”
tojesnaj naźwie “Biełaruś”, liczu, szto heta
niaprawilna jak z historycznaha, hetak i z dyplomatycznaha punktu hledżańnia. Ureszcie
litoŭskija i biełaruskija historyki ŭ mieżach
nawukowych konferencyj, szto prawodzili sia
na paczatku 90-ch let XX st. pahadzili sia
nazywaci WKL litoŭska-biełaruskaj, albo biełaruska-litoŭskaj dziarżawaj”.
My taksama liczym dumku profesara
A.Hryckiewicza słusznaj. Sapraŭdy nia czas
uzhadwaci stary spreczki, tady kali treba pracawać. Tym bolsz, szto peryjod plonnaj, supolnaj pracy ŭsich etnicznych grupaŭ u mieżach WKL znaczna bolsz praciahły, czym
peryjod konfliktu. A dla siońniaszniaha nasielnictwa Respubliki Biełaruś pieraważnaje
znaczeńnie maje nie wyjaśnieńnie adnosinaŭ
z susiedziami i siabrami, ale wiartańnie da
swajoj ahulnalitoŭskaj spadczyny. Dziela hetaj
wysokaj mety i byŭ utworany orgkomitet.
I tak nam dapamaży Boh!
A.J. Stralcoŭ-Karwacki

3

I(XXII) 2008r.
PADZIEI
28 sakawika 2008 r. upierszyniu na terytoryi byłoha ZSSR (Mieńsk, Respublika
Biełaruś) adbyła sia prezentacyja knihi
wiadomaha katolickaha filozafa i aktywista Dr. Plinio Correa de Oliveira’y
“Rewolucyja i Kontrrewolucyja”.
Prezentacyja była organizawana ŭ siadzibie Biełaruskaha Narodnaha
Frontu redakcyjaj gazety “Litwa”.
Wioŭ prezentacyju redaktor pamianionaha wydańnia, pierakładczyk
knihi - Alaksandar Stralcoŭ-Karwacki.

PREZENTACYJA KNIHI “REWOLUCYJA I KONTRREWOLUCYJA”
za 5 młn. podpisaŭ u padtrymku niezależnaści Litoŭskaj Respubliki ŭ 1990 roku. Hety
podpisy byli pieradany ŭ formie mikrofilmaŭ
Michału Harbaczowu i Witaŭtu
Landsbergu. Da hetaha momentu
ta akcyja źjaŭlaje sia najbolszaj
akcyjaj pa zbory podpisaŭ

REWOLUCYJA I
KONTRREWOLUCYJA
Na prezentacyi i prysutniczała kala 20 asobaŭ,
siarod jakich byŭ zaŭważany namieśnik starszyni partyi BNF - w.p. Aleksy Janukiewicz.
Prezentacyja knihi była dadatkowa azdoblena bijograficznym filmam ab dziejnaści dr.
Plinijo. autor knihi wiadomy taksama zasnawańniem najbolsz dziejsnaj antykomunistycznaj sietki organizacyj Łacińskaj Ameryki i Europy pad ahulnaj nazwaj “Tradycyja, siamja, ułasnaść”, pa angielsku - TFP (Tradition,
Family, Property”. Asabliwu ŭwahu prysutnych
wyklikaŭ fakt zboru atkywistami TFP bolsz
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praciah z s.1

tematu ci tematu prysutnaści WKL u siońniaszniaj biełaruskaj świadomaści źjaŭlaje sia
swajho rodu wychadam z tupika, kali ŭwaha
źwiartaje sia na źjawiszcza, chacia i nia całkam
biełaruskaje, ale rodnasnaje geograficzna. Pry
hetym biełaruskich naziralnikaŭ szokawaŭ
toj fakt, szto akazwaje sia ŭ hetaj litwińskaj
prastory adbywajuć sia niejkija padziei, niejkaje raźwićcio, szto “pacyjent chutczej żywy,
czym miortwy”. Ale najbolszy szok wyjaŭlaje
sia wa ŭświedamleńni faktu, szto Litwiny
i litwiństwa siońnia nia tojesny Biełarusam
i biełaruskaści.
Szto ż Litwiny pawinny wyciahnuci z wyszejskazanaha. Pierszaje: treba akreślić, szto
my sami razumiejema pad litwiństwam i kim
my siabie ŭświedamlajem. Dla nas litwiństwa
heta adczućcio i ŭświedamleńnie pierajemnaści ad politycznych kołaŭ WKL (szlachty, duchawieństwa, miaszczanaŭ) u siońniasznim
czasie. Pakolki my nia możam u hety moment

i zaniesiena ŭ knihu rekordaŭ Guiness’a.
Asnoŭnaj idejaj knihi dr.Plinio źjaŭlaje sia
apisańnie rewolucyjnaha procesu, historycznymi etapami jakoha źjaŭlajuć sia:
I.protestancki
II.Francuska Rewolucyja
III.komunistyczny

dumaci ab politycznym adradżeńni naszaj
Ajczyny, my możam dumaci jak spadkajemcy
ab zachawańni usiemażliwaj duchowaj i materyjalnaj spadczyny, a taksama ab pieratrywańni naszaj idei da lepszych czasoŭ, kali jana
z Bożaj woli takoje politycznaje ŭwasableńnie
znajści zmoża.
Druhoje: my suzirajema daŭhaletni idejny
kryzys biełaruskaści, na jaki było lakarstwa
ŭ wyhladzie zwarotu da litwińskaj idei, szto
było prademonstrawana niekatorymi liderami biełaruskaha ruchu na paczatku 90-ch
let XX st. Mienawita tady lozungi ab naszaj
dałuczanaści da spadczyny WKL, u tym liku
i religijnaj (katolicyzm, Unija) zmobilizawała Litwinaŭ na padtrymku ŭsiebiełaruskaha
ruchu. Nażal ź ciaham czasu wiaduczy biełaruskija dziejaczy wiarnuli sia da tradycyjnaha
ŭżo da ich prasłaŭleńnia ista biełaruskich
“tolerancyi”, “cichamirnaści”, “sialańskaści” i r.
d., u czym jany nie adroźniwajuć sia ad suczasnych im reprezentantaŭ ułady Respubliki
Biełaruś. Karotka spyniajuczy sia na tym,
czamu tak adbyło sia mahu prywieści adzin
wielmi ważny argument: z pryczyny cywilizacyjnaj czużaści. Mienawita cywilizacyjna
“czużyna” litwińskaj idei nie dazwoliła bolszaści biełaruskich dziejaczoŭ jaje ŭspryniaci

IV.antymoralny (seksualna rewolucyja)
A.Stralcoŭ-Karwacki daŭ acenku siońniasznim politycznym siłam Biełarusi zhodna
z koncepcyjaj dr.Plinio. Było adznaczana, szto
“Pan Boh maje z Biełaruśiaj wialiki problem,
pakolki nia moża spryjaci ani tym, szto ŭ joj
uładu majuć, ani tym, jakija jaje choczuć zdabyć”. Problem palahaje na tym, szto ŭ naszym
krai zmahajuć sia pamiż saboj dźwie rewolucyjny siły III-j i IV-j rewolucyjaŭ. Ułada
reprezentuje treci - komunistyczny etap rewolucyi, a opozycyja jaje bolsz “progresyŭnu”
formu - czaćwiertu rewolucyju.
Sustrecza pakazała, szto znaczna czastka szarahowych czalcoŭ opozycyi zarażana elementami
treciaj rewolucyi, szto prajaŭlaje sia ŭ socyjalnych
stereotypach, nianawiści da ziemleŭłaśnikaŭ
i szlachty, uchwaleńnie wynikaŭ kastrycznickaha pierawarotu 1917 r., jaki wyklikaŭ konfiskacyju majontkaŭ litwińskaj szlachty. Mnohija
ŭdzielniki wyrazili pohlad ab niemahczymaści
restytucyi ŭ naszym krai. Na szczaście mnohija
ŭsio ż wystupili za restytucyju.
Pawodle A.Stralcowa-Karwackaha adzinym
wyjściem dla opozycyi było b nawiartańnie
na praŭdziwu katolicku wieru, jaka adzina
jest kontrrewolucyjnaj, i jaje adzinu Pan Boh
moża padtrymać.
Andrej Kryżowiec

całkam i zrabić swajoj wiaduczaj idejaj. Tolki
tyja, jakija wyraśli, jak naprykład wiadomy
Zianon Paźniak, na gruńcie łacińskaj cywilizacyi byli zdolny hetu ideju zrazumieć
i pryniać, szto i świedczyć ab ich niepasrednaj
litwińskaści.
Z prywiedzienaha razważańnia dla Litwinaŭ
wynikajuć nastupny wysnowy. Pa pierszaje,
my musim skarystaci z kryzysu ŭ biełaruskim
ruchu, i zaniaci tu idejnu pustku, jaka ŭ im
zapanawała. Pa druhoje, my pawinny zrazumieć, szto zaraz paniaćci Litwin i Biełarus
nia suć tojesnymi. Biełarusu staci Litwinam
można, ale tolki paśla energicznaj pracy nad
saboj, usprymajuczy ŭwieś darobak łacińskaj
cywilizacyi, a nia niejku jaje wyrwanu z kontekstu czastku, jak heta nieadnakroć robiać
świadomy Biełarusy, kombinujuczy swajo minułaje, jak im sia chocza. Pryniaci usiu naszu
elitu, ź jaje katolickaściu, jaje łacińskaściu,
jaje kulturowaj polskaściu. Liczyci naszymi
poetami nia tolki Adama Mickiewicza i Frańciszka Bahuszewicza, ale taksama Wincenta
Pola i Henryka Sieńkiewicza, tolki tady my
zmożam zrazumieć idejny stan naszych
papiarednikaŭ - litoŭskaj elity XIX - XX stst.
Alaksandar J. Stralcoŭ-Karwacki
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PRAJAWY CYWILIZACYI

Czasam procesy ŭ mieżach politycznych
subjektaŭ Kraju dajuć adbitak starych
praŭdaŭ. Hetak i XI Źjezd najstarejszaj
opozycyjnaj partyi - Partyi BNF , jaki
adbyŭ sia na paczatku śnieżnia 2007 r.,
dawioŭ, szto ŭłada ŭ monarchicznaj systemie nie nadaje sia masami, ale biareć
sia autorytetam uładara, i nawat kali
jon - uładar hetaha nie pryznaje, to my
wierym, szto z Bożaj woli.

WIALIKI KNIAŹ

BNFu

Bo

jak jaszcze patłumaczyć, wychad
na scenu, u hałoŭnaj roli - czaławieka, jaki starszyniom partyi
da źjezdu byci nie chacieŭ, kali ŭżo razważała
sia mahczymaść prawiadzieńnia paŭtornaha
hałasawańnia z papiarednimi kandydaturami
- pp. W.Wiaczorkam i A.Michalewiczam, szto
adnaznaczna wiało ŭ szcze ślapiejszy zawułak,
tut cudam wyrynuła postać, jaka swaim nieasprecznym autorytetam źniała ŭsie pytańni
i zachawała organizacyju ad raskołu.

Ale dziakawać Bohu mechanizm monarchicznaha pieraniaćcia ŭłady irża nia źjeła.
Chaj sabie jon prajawiŭ sia i ŭ mieżach adnoj
asobna ŭziataj organizacyi. Usio adno, heta
daje nadzieju. Nadzieju na toje, szto nasz Kraj
jaszcze nie prajhrany, szto nasz Uładar jaszcze
wiernie sia. Wiernie sia tak, jak wiarnuŭ sia na
Tron starszyni partyi pan Lawon Barszczeŭski.
Dziakuj Wam Panie Lawonie za toje, szto Wy
paćwierdzili zdolnaść adnaho Czaławieka pieramahczy “masy” i “grupoŭki”, dziakujema za
heta Panu Bohu! Żywie Litwa!

Mnie ciażka ŭiawić, szto mohuć skazaci u adkaz prychilniki arytmetycznych schemataŭ
“pradstaŭniczaj demokracyi”... Jany ŭ swajoj
bolszaści nia mohuć sensoŭna wytłumaczyci
taho, szto zdaryła sia i pakidajuć heta bez
komentaroŭ.
Na naszu dumku zrazumieć mechanizm pieradaczy ŭłady ŭ danym wypadku można tolki
z punktu hledżańnia teologicznaha - z punktu
hledżańnia czaławieka, jaki wieryć u Boha
i Jaho Ŭsiemahutnu Wolu. Bo ci ż nia heta
Wola napaczatku nie dała pieramohi aniwodnamu z pretendentaŭ? Mienawita nie dała
nikomu, chacia arytmetyczna taki wynik kali niwodzin z pretendentaŭ nie nabiraje
absalutnaj bolszaści hałasoŭ - źjaŭlaje sia
najmiensz wierahodnym. Mnohija na heta
skażuć: “Nu, znaczyć siły byli roŭnyja, pretendenty roŭna starali sia i nia zdoleli zdabyci
dla siabie bolszaści”. Tut wiernik nia moża
iści za naiŭnaściu tak zwanych “suczasnych
ludziej”. Jaka praca, jakija pierakanańni?! Kali
wiadoma, szto niekatory delegaty, syjszli pierad druhim turam pierszaha hałasawańnia,
kali wiadoma, szto niekatoryja, jakija zdawała
sia pawinny byli hałasawaci za adnaho, kidali
biuleteń u skryniu z inszym proźwiszczam.
Znaczyć nia praca pretendentaŭ wyraszała,
ale wyraszaŭ los, jak nazywajuć Bożu Wolu
ludzi niawierujuczyja.
I tut, u krytycznaj sytuacyi, kali organizacyi
pahrażaŭ raskoł i delegalizacyja, znajszoŭ sia
Czaławiek, znajszoŭ sia sapraŭdy Dziarżaŭnik
u najszyrejszym znaczeńni hetaha słowa, nie
padparadkawany wuzkapartyjnym interesam
swaich ża prychilnikaŭ, jaki zrabiŭ uczynak - samawyłuczyŭ sia na pasadu starszyni. Mała taho, szto samawyłuczyŭ sia, dyk
i byŭ zaniesieny ŭ śpis dla hałasawańnia jak

bezalternatyŭny kandydat, i padtrymany
ŭ hałasawańni praz 90% delegataŭ! Kaniec
demokracyi! Ja adkażu - “I dziakuj Bohu!”
Bo z hetaj “uładaj abstraktnaha narodu” naszy polityczny siły degradujuć z kosmicznaj
chutkaściu. I szto cikawa, jak uładny elity, tak
i elity opozycyi. Adny stwarajuć pseudalegitymizacyju, zakidwajuczy ŭ skryni miljony
niesapraŭdnych biuleteniaŭ, organizujuczy
pseudawolewyjaŭleńnie ŭ “narodnych referendach”. Druhija biaskonca paklikajuć sia
na pradstaŭnictwa tych ci inszych grup taho
ż “narodu”, zamiest taho, kab rupliwa pracawać na „Niwie Adradżeńnia”. Moża, jana, ta
Niwa tamu i zalahła, szto na joj użo daŭna
nichto nie pracuje?

Jan Bury

MONARCHICZNY ŹJEZD
Cikawaje źjawiszcza mieła miejsca padczas aposzniaha Źjezdu najwialikszaj opozycyjnaj politycznaj partyi - Biełaruskaha Narodnaha Frontu, jaki adbyŭ sia na paczatku śnieżnia 2007 r. Ab inszych aspektach unutrypartyjnaj kankurencyi nia raz pisała
sia na staronkach roznych wydańniaŭ, dla nas ża najbolsz ważnym jest aspekt monarchiczny, jaki na hetym źjeździe wyrazna prajawiŭ sia. Idzie naturalna nie ab tym, szto
BNF raptam staŭ monarchicznaj partyjaj, ale ab mechanizmie pieradaczy ŭłady.

P

ierad źjezdam aż try asoby wykazali żadańnie zmahaci sia za mażliwaść kirawaci hetaj
partyjaj. Ich proźwiszczy nam wiadomyja: panowie Wiaczorka, Iwaszkiewicz i Michalewicz. Paśla pierszaha turu hałasawańnia pry wybarach starszyni partyi niwodzin z nazwanych kandydataŭ bolszaści hałasoŭ nie sabraŭ i zy spabornictwa adpaŭ pan Iwaszkiewicz.
Paśla druhoha turu hałasawańnia iznoŭ niwodzin z kandydataŭ bolszaści nie sabraŭ z pryczyny
taho, szto niekatory delegaty hałasawali suprać abodwuch albo ŭwohule nia brali ŭdziełu ŭ hałasawańni. Roźnica ŭ hałasach pamiż panami Wiaczorkam i Michalewiczam składała miensz
dziesiatka pry kolkaści delegataŭ bolsz za 200 as.
Użo źjaŭlali sia idei ab paŭtornym wyłuczeńni, ab pieranosie druhoj sesyi źjezdu, pużana raskołam BNFu i niepryznańniem źjezdu za legitymny Ministerstwam Justycyi RB. Ale
ŭ krytycznaj sytuacyi znajszoŭ sia muż na mieru dziarżaŭnaha ŭ mieżach organizacyi, jaki ista
monarchicznym czynam uziaŭ uładu. Jest im pan Lawon Barszczeŭski, jaki samawyłuczeńniem
wysunuŭ swaju kandydaturu na pasadu starszyni. Pawodle jaho asabistaha świedczańnia, jon
nia dumaŭ rabić hetaha, ale ŭ abliczczy niebiaśpiecznaj sytuacyi wyraszyŭ achwiarawaci ułasnym spakojem. Wałodajuczy absalutnym asabistym autorytetam siarod usich czalcoŭ organizacyi jon adnym hetym chodam zmusiŭ abodwuch papiarednich kandydataŭ źniaci swaje kandydatury. Bolsz za toje, nichto ŭ jaho prysutnaści nia zdoleŭ wysunuci swaju kandydaturu jak
alternatyŭnuju. U wyniku hałasawańnia pan Barszczeŭski sabraŭ kala 90% hałasoŭ delegataŭ
Źjezdu i atrymaŭ absalutny mandat dawieru partyi.
Mianie czasta pytajuć - jak monarchija moża byci ustalawana ŭ krainie z demokracycznymi
procedurami ci ŭiaŭleńniami ab ich. Na heta można adkazaci prywioŭszy woś hety wypadak:
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Na naszu dumku cikawymi dla Litwinaŭ mohuć byci razważańni nastupnych biełaruskich historykaŭ i dziejaczoŭ-abywatelaŭ, z jakich stanowi sia zrazumieła, nakole my - Litwiny możam spadczynu hetaj respubliki ŭsprymaci i ci heta ŭwohule
mażliwa. Hety karotkija interwiju byli ŭziaty karespandentami “Radyjo Swaboda”
i prahuczali ŭ etery ŭ kastryczniku - listapadzie 2007 r. Naprykancy źmiaszczajema komentar redakcyi. Hetaj temy datyczy taksama artykuł pana Skirhajły
Palaneckaha-Mackiewicza (s.7).

Uładzimier Lachoŭski:

“LEWARADYKALNA
BNR U 1918-M NIA
MIEŁA SZANSAŬ”.
czaćwier, 11 kastrycznika 2007, 14:33
Na naszy pytańni adkazwaje historyk, daślednik historyi BNR Uładzimier Lachoŭski.
Szupa: Kali, pry jakich umowach BNR mahła
b sapraŭdy adbyci sia? Szto ŭ historyi musiła
pawiarnuci sia troszki inszym bokam? Jakija
byli szancy?
Lachoŭski: U 1918 roku biełaruskaj elicie
było wielmi ciażka dasiahnuci hetaj mety z szerahu pryczyn. Padczas Pierszaj
Suświetnaj wajny była zrujnawana ekanomi-

ka. U bieżanstwa trapiła bolsz za 1,5 miljona
czaławiek, 400 tys. ź ich nie wiarnuli sia na
Baćkaŭszczynu. Kala 800 tys. byli mabilizawany ŭ rasiejsku armiju, ź ich 100 tys. zahinuli na frantach Pierszaj Suświetnaj wajny.
Dalej treba zaznaczyć, szto nie sformawaŭ
sia ŭwieś polityczny spektar biełaruskich
partyj - dominawali tolki lewy radykaławie,
heta taksama paŭpływała na realizacyju hetaj idei. I jaszcze - nie było taho lidera, jaki
b moh zhurtawaci wakoł siabie prychilnikaŭ
biełaruskaj niezależnaści. Czytajuczy ciapier
listy Doŭnar-Zapolskaha ja adrazu adznaczaju, szto nawat jon, nieprofesyjanalny polityk, byŭ na haławu wyszejszy za tych maładych dziejaczoŭ, jakija stajali la stwareńnia
Biełaruskaj Narodnaj Respubliki.
Szupa: Wy rastłumaczyli pryczyny, czamu
BNR nia zdoleła realizawaci sia. Ale ci byli
naahuł niejkija szansy? Szto musiła adbyci sia

“Autorytet bje proceduru!” Formalna “arytmetycznaja” procedura
akazała sia tupym instrumentam, jaki moh zabić organizacyju, jak
dareczy ŭżo raz adbyło sia ŭ hetaj partyi ŭ 1999 r. Kali asoba wałodaje
adpawiednymi jakaściami, jakija majuć pryznańnie ŭ inszych, heta nazywaje sia autorytetam, i jon da naszaha czasu nia straciŭ aktualnaści.
Paśla Źjezdu my zapytali sia dwuch namieśnikaŭ starszyni partyi
BNF, szto jany dumajuć ab hetaj sytuacyi:
ALAKSIEJ JANUKIEWICZ
Ja pierakanany i ja wieru, szto takija stary
mechanizmy pierajmańnia ŭłady, majuć buduczyniu, bo “arytmetycznyja” sposaby legitymizacyi ŭłady pracujuć u zwyczajnych, sztodzionnych umowach, ale nie spracoŭwajuć wa
ŭmowach kryzysu, kali siły grupowak nia tolki
roŭnyja, ale kali idzie hutarka ab pryncypowych
dla hetych grupowak reczach. U hetych umowach raźwiazańnie proceduralnych “tupikoŭ”
praz autorytet źjaŭlaje sia waryjantam najlepszym. Bo my ŭ swaim
kole dyskutawali, szto kali b nawat niejka zy staron i nabrała nieabchodnu kolkaść hałasoŭ pry pierszym hałasawańni, to “mechaniczna”
tak by mowić sytuacyja była b wyraszana, ale faktyczna - nie. Chutczej
kryzys by tolki narastaŭ - niewiadoma, jak by siabie pawioŭ bok, jaki
prajhraŭ, niewiadoma, szto rabili b “pieramożcy”. Toj mechanizm, jaki
moża nieczakana, ale spracawaŭ, jon daje nadzwyczaj wysoki ŭzrowień
legitymnaści panu Barszczeŭskamu. Bo ŭ kryzysnych sytuacyjach
pierszasnaj źjaŭlaje sia siła ducha, jaka im była prademonstrawana.
Mianie asabista wielmi cieszyć, szto sytuacyja wyraszyła sia mienawita
takim czynam, i nawat prysutniczaje peŭny honar za partyju, szto my
byli zdolny dziejniczaci takim czynam.

inaksz? Kali nia ŭnutranyja, dyk moża źniesznija faktory?
Lachoŭski: Ja - pesymist. Ja liczu, szto adzina
szansa - heta kali adkrucić czas nie da 1918 roku, a da 1914-ha. Kali b Mikałaj II pasłuchaŭ
Stałypina ci Durnawo i nie ŭciahnuŭ sia
ŭ Pierszu Suświetnu wajnu. Heta byŭ by adzina szansa - waryjant taho, pra szto dumaŭ
Łuckiewicz, kali b Rasieja ewolucyjanawała
da federacyi pawodle miakkaha scenaryjusza.
Tady b da siaredziny 1920-ch let Biełaruś
i Litwa ŭżo mieli b szyroku autonomiju, mieli
b swoj Sojm. Dalej - Piersza Suświetna wajna. Kali b jaje nie było, nie było b i Druhoj
Suświetnaj wajny, nie było b Holokaustu, nie
było b taho, szto biełaruska ekonomika i nasielnictwa tak mocna paciarpieli ad hetych
wojnaŭ i ŭ miżwajenny czas. Tady da paczatku 30-ch była b prawiedziena biełarusyzacyja, sformawała sia b nowa polityczna elita
i naszczadki Iwana i Łukjana Sałaniewiczaŭ
użo b razmaŭlali pa biełarusku i nie wyznawali b tych pohladaŭ, jakija wyznawali hety
dziejaczy.
Szupa: Jakija sujety (siużety) z historyi najbolsz Was zachapili? Szto mahło b staci sia
asnowaj literaturnych tworaŭ?
praciah na s.6

ALEŚ MICHALEWICZ
Kali my razważajem, szto lepsz - autorytarny
system czy system demokracyczny, to ja maju
wielmi prosty adkaz: suć systemy efektyŭny
i nieefektyŭny. Ja nie doktryner, jaki z pryczyny
swajoj ideowaj oryjentacyi wykazwaje sia za
toj ci inszy system, albo śćwiardżaje, szto wa
ŭsie czasy i wa ŭsich sytuacyjach demokracyja
- heta najlepszy system. Jak prykład chacieŭ by
prywieści wojska ŭ czasie wajny. Kali ŭ wojsku
ŭwieści demokracyczny procedury, tady takoje
wojska prajhraje imhnienna, bo czas pryniaćcia raszeńnia ŭ demokracycznym systemie nadzwyczaj wialiki, kali dziejniczaci treba chutka
i raszucza. Toje ż ja moh by skazaci i pra aktualnu sytuacyju ŭ Respublicy Biełaruś, jaka stan wajny, chacia i chałodnaj nahadwaje.
My musim bolsz uwahi źwiartaci na pabudowu hramadziańskaj
supolnaści, jaka maje bolszaje znaczeńnie, czym formalna-praŭny,
mechaniczna-arytmetyczny procedury wyznaczeńnia lideraŭ u demokracyi. Bo ja mahu ŭjawić sabie demokracycznu proceduru, kali
oligarchawie buduć całkam “demokracyczna” dzialili sia ŭładaj, albo
dyrektory kałhaspaŭ buduć zajmaci sia pieraraźmierkawańniem ułady zhodna z kanonami pradstaŭniczaha systemu. Mienawita tamu ja
dumaju, szto najważniejszaj źjaŭlaje sia hramadziańska supolnaść. I ja
ŭpeŭnieny, szto ŭ naszaj partyi heta hramadziańska supolnaść sformawała sia, pakazała swaju żyćciowu siłu, swaje ŭpływy. Bo prywieści da
taho, kab zmusić Wincuka Wiaczorku źniaci swaju kandydaturu na
karyść inszaj - heta ŭżo peŭnaje dasiahnieńnie, chacia ja nie zabywaŭ
by pra charyzmu Lawona Barszczeŭskaha, uździejańnie jakoj prajawiła
sia dosyć mocna. Tamu ja nie mahu admaŭlaci peŭnaj mahczymaści
paŭstańnia ŭ buduczyni systemu na pryncypach autorytetu, jak systemu efektyŭnaha.
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Uładzimier Lachoŭski:

“LEWARADYKALNA BNR U 1918-M
praciah z s.5 NIA MIEŁA SZANSAŬ”.
Lachoŭski: Mianie cikawić postać Romana
Skirmunta. Kali jon mieŭ mahczymaść uznaczalić kabinet ministraŭ - u jaho byŭ wielmi
pragmatyczny program - i ŭ sielskaj haspadarcy, i ŭ edukacyi. Dumaju, szto heta asoba
zasłuhuje na wialiku uwahu.
czaćwier, 22 listapada 2007, 18:20
Aleh Łatyszonak: “Kali b BNR stwarali nie
socyjalisty, było b bolsz szansaŭ”.
Szupa: Nakolki realna było ŭ 1918 roku, kali
b niejkija polityczny padziei pawiarnuli sia
b troszki inaczaj - jakaja była szansa na zachawańnie BNR? - Na naszy pytańni adkazwaje
historyk Aleh Łatyszonak ź Biełastoku.
Łatyszonak: Szansa, dumaju, była - nikoli nie
bywaje, kab historyczny padziei byli niejak
użo akreśleny zahadzia. Ja ŭsio-tki liczu, szto
jest wialika dola wypadkowaści, wialika dola
mahczymaściaŭ, jakija stajać pierad czała-

wiekam, jaki wyraszaje, i takim czynam BNR
mahła adbyci sia, ja razważańniaŭ na hetu
temu nie adkidaju.
Szupa: Kali b Waszmość byŭ piśmieńnikam
i pierad Waszaj stajała zadacza napisaci taki
ŭtopiczny twor - szto b Waszaść tady źmianiła
ŭ chadzie historyi, kab jana mahła pierakluczyci sia na takija rejki?
Łatyszonak: Tut nie było takich wypadkowych zdareńniaŭ... Dumaju, szto kali
b byli inszy ludzi, nie socyjalisty, to było b bolsz szansaŭ na toje, kab stwaryci
dziarżawu. Dla mianie było jasna, szto
HETY LUDZI NIE NACYJONALISTY
I N I E H A S PA D A R Ś Ć W I E Ń N I K I ,
K A L I J A N Y W Y S Z E J S TAW I L I
SOCYJALNU REWOLUCYJU, PRYCZYM
NIEWIADOMA, AD IMIA KAHO JANY
HAWARYLI, TAMU SZTO NAROD BYŬ
B O L S Z A Ś C I U K O N S E RWAT Y Ŭ N Y
I MONARCHICZNY.

Da jubilejuszu Biełaruskaj Narodnaj Respubliki

N

areszcie pryjszoŭ czas “źbiraci
kamiani”. Raskidwali, raskidwali ŭsio XX stalećcie, aż u kancy
pryznali sia: “nie było szans”. Lepsz pozna, czym nikoli! Dla nas Litwinaŭ hety
razważańni majuć wialikaje znaczeńnie.
Abrynuŭ sia mit ab tym, szto dziarżawu
można ŭtwaryci wykluczna na sialańskim
substracie. Czasta prywodziać taki prykład - maŭlaŭ i Czechi i Litoŭcy (suczasny
bałty) - taksama sialańskija nacyi, zabywajuczy sia, szto ruchawikom Czechii stała
drobna burżuazyja, katora wyrasła jaszcze
ŭ austra-Wengerskaj monarchii, a siarod
pierszaha Sojmu - Taryby Litoŭcaŭ adnu
tracinu delegataŭ składali ksiandzy. Moża
najwyszejszy czas paczaci nareszcie hetu
buduczu elitu wychoŭwać, kali ŭżo ŭładu
nia możam uziaci zaraz. Zreszty hetaj ułady nam nichto nia daść, kali nia budziem
hatowy jaje ŭziać. “Uziać” - heta znaczyć
nieści adkaznaść za toje szto my haworym
i za pryniaty raszeńni. Zreszty jest jaszcze
wybar pierad kim hetu adkaznaść nieści - pierad Boham i historyjaj, ci pierad
“elektaratam”? Nażal na taki wybar polity-

Szupa: Jany, moża, dumali inaczaj, usio ż taki asnoŭna masa nasielnictwa byli sialanie,
a esery, jakija panawali ŭ BNR-aŭskich kołach, abapirali sia jakraz na sialanstwa...
Łatyszonak: Ale na prydumanaje rasiejcami
sialanstwa, a nie na biełaruskaje. Jany abapirali sia na ideju sialanstwa, jaku mieli rasiejskija naradawolcy. Usie hety idei Biełaruskaj
Socyjalistycznaj Hramady jaszcze da Pierszaj
Suświetnaj wajny - heta żach! Zabraci u ludziej ziamlu, paśla dawaci jaje ŭ arendu, nijakaj prywatnaj majetnaści - heta koszmar,
da nijakaha biełaruskaha sielanina z takim
programam nia można było iści...
BNR u idealnych mieżach, jak ich ujaŭlali sabie
biełaruskija polityki ŭ 1918-1919 rr., ź Biełastokam, Wilniaj i Smaleńskam, była b wielmi mocnaj dziarżawaj. Heta dziarżawa mieła
b niejkija naprużańni z susiedziami, ale dumaju, szto za taki peryjod u Wilni ciapier by ŭźnik
litoŭski ŭniwersytet, u Hrodni, moża, polski...
Nie było b, bezumoŭna, Druhoj Suświetnaj
wajny, u Europie nie było b takoj politycznaj
konfiguracyi, jaka dazwoliła b agresyju kamu-kolwiek na Zachad ci na Ŭschod, kali b nawat
na Ŭschodzie byŭ komunistyczny Sowiecki
Źwiaz. Dumaju, szto BNR wyhladała b jak siarednia centralnaeurapiejska dziarżawa.

KOMENTAR REDAKCYI

ki opozycyjnaha koła, za wykluczeńniem
Zianona Paźniaka, nia zdolnyja.

swaich hramadztwaŭ na światu baraćbu
z komunizmam.

Z WYSZEJSZAHA WYSNOWY: Litwiny
nia mohuć usprymaci spadczyny BNR
jak dobraj u kulturnym planie. Heta niemahczyma z-za radykalnaha socyjalizmu “ajcoŭ” BNR i ŭ wyniku szkodnych
koncepcyjaŭ u halinie prawa prywatnaj
ŭłasnaści, stasunku da religijaŭ i asabliwa
Religii Katolickaj.

BNR nia zdoleła wykanaci swajoj misyi pa
dźwiuch hałoŭnych pryczynach. Piersza
- ideologiczna - socyjalizm i komunizm
razhladali sia masami naszaha nasielnictwa jak ruchi idejna blizkija, tamu dla
worahaŭ hetych idejaŭ jany byli paprostu
nieŭsprymalnyja, dla prychilnikaŭ ża naszmat bolsz trywałym padawaŭ sia ład
zaprapanawany Sowieckaj Rasiejaj.

Litwiny mohuć usprymaci żadańnie asobnych tahaczasnych abywatelaŭ Kraju zdabyci dziakujuczy BNR politycznu niezależnaść hetych ziemlaŭ ad Rasiei i takim
szlacham żadańnie rukami socyjalistaŭ
wyratawaci sia ad jaszcze bolsz djabalskaj
i radykalnaj komunistycznaj - bolszewickaj nawały. Historyja i doświed naszaha
narodu adnak pakazali, szto ŭ hetym sensie naszmat bolsz trywałymi i abaronazdolnymi akazali sia dziarżawy Polakaŭ
i bałtyjskich nacyjaŭ, jakija dziakujuczy
dakładnamu - niesocyjalistycznamu i antykomunistycznamu kulturnamu kodu,
nabytamu praz szmat wiakoŭ samawychawańnia - zdoleli ŭźniaci bolszu czastku

Druha - prablema kulturnaha kodu.
Biełaruska pa duchu i litary dziarżaŭnaść
moża byci utworana wykluczna na bizantyjskim gruńcie, szto paćwierdziła historyja. Sproby westernizawaci hetu biełarusku
ideju i reczaistnaść zaŭżdy prywodzili da
fijaska. Adzinym szlacham westernizacyi
dla naszaha Kraju jest pastupowa kulturna
asymilacyja biełaruskich masaŭ Litwinami.
Taka asymilacyja tolki tady budzie mażliwaj i paśpiachowaj, kali Litwiny - neofity
adnaznaczna zadeklarujuć swaju prynależnaść da Rymska-Katolickaha Kaścioła.
Adpawiedna religijny faktor maje tut wiaduczaje znaczeńnie.
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U rubrycy hetym razam paznajomima sia z katolickim Mieńskam, jaki
siońnia nażal zbolszaha asocyjajuje
sia ŭżo postsowieckaj spadczynaj, ale
tak było nie zaŭżdy, jak świedczyć
audycyja “Biełaruska Atlantyda”,
prahuczaŭsza ŭ etery “Radyjo
Swaboda”, 28 lipienia 2007 r.
Audycyju wioŭ Wiaczasłaŭ Rakicki,
a ŭ jakaści ŭdzielnika byŭ zaproszany Siarhiej Chareŭski.

KATOLICKI
Mieńsk

dziać, szto Mieńsk da paczatku 19 stalećcia
i nasamrecz paŭstaŭ i sformawaŭ sia jak katolicka stalica kraju. Ci sapraŭdy heta tak?”

Wiaczasłaŭ Rakicki: “Toje, szto Mieńsk,
jak i Rym, staić na siami pahorkach, było wielmi paszyranaj metaforaj u XIX stalećci, ażno
datul, pakul jaje nie paczali wyśmiejwaci wilenczuki i warszawiaki. Adnak u hetaj metafory
byŭ swoj hłybinny sens, jaki taksama hublaje
sia dla suczasnaści. Mnohija daśledczyki ćwier-

Siarhiej Chareŭski: “Tak. U adroźnieńnie
ad Mahylewa ci nawat Wilni ŭpłyŭ tut
prawasłaŭnaj tradycyi byŭ minimalnym.
Jaszcze ŭ 1387 roku Jagajła fundawaŭ pabudowu na Trajeckaj hary Farnaha kaściołu Światoj Trojcy. Ad jaho było nazwanaje
i pradmieście. Faktyczna Mieńsk staŭ adnym

“B

iełaruś” a “Biełarusy” zaŭżdy trywaćmuci karykaturaju na isny
inkarnacyi WKL a Reczypaspalitaj abydwoch narodaŭ: na Letuwu i Polszczu, ale ŭ horszaje stupieni na Letuwu. Nawat
kali Biełaruś stanie sia czalcom NATO i EU
ci prynamsia zdabudzie sia na stasoŭnu
Niezależnaść pierad kacapijaj a pacznie dbaci
na samaistnaść - trywaćmie hetkaj karykaturaju, paŭstaŭszy bo na wynik insynuacyjaŭ a ideowych wyczwareńniaŭ na kształt istnawańnia
“sławianaŭ”, prawasłaŭnaha źwichu a zapadnorusizmu paspola ź imi. Majuczy bałtyckija geny
a szlachocku spadczynu z daŭnaj historyi, ale
ź bizanckaj atrutaju ŭ hłuzdoch, Biełarusi nakanawana byci Cmakom iz uciatym hoławam
a ŭkliblenym zamiż jaho hoławam małpy.
Chłuśnia sparadżaje chłuśniu: złudni a mikry inspirawanych kryŭdaŭ wiaredzićmuci
świedamaść Biełarusoŭ buchtoraczy ich da
adpomnicy Letuwinom z Palakami jak “susiedziam-złodziejam”, jakija “uzurpawaŭszy” historycznych terytoryjaŭ, asobaŭ a wartaściaŭ:
Biełarus zaŭżdy budzia naparnikam, jaki chawaje pad koŭdraj siakieru.
Kab uniknuci niaŭtulnaści, jaka trywaćmie
na lazie i abuszku hetaj siakiery, tre dapamahczy
“Biełarusom” pawiartaci sabie ŭświedamleńnia
sia ŭ swajoj genetycznaj samaistnaści: imia
(imionaŭ), cywilizacyjna kulturowych

Italija. Ciwali. Willa D’Esta (1550-72) . Pabudawana dla dla Kardzinala Ippolito d’Este,
kniazia Ferar y, architektaram Pirro Ligorio.

z apornych punktaŭ “chrostu Litwy”. Uśled
za im byli nawiernuty na katolicyzm niedachryszczany resztki bałckaha nasielnictwa
ŭ wakolicach, pieraważna na ciapieraszniaj
Kojdanaŭszczynie dy Łahojszczynie, dzie
paŭstali rymskija kaścioły”.
Rakicki: “Ale ŭ masztabach nawat tahaczasnaha miesta adzin kaścioł - heta jaszcze nie
padstawa, kab hawaryci pra Mieńsk jak katopraciah na s.8
licku stalicu kraju. Kali

JUBILEJUSZ BNR

Da 90-roczcza BNR

BAŁTYCKASZŁAWIAŃSKA
RUSZCZYNA
ci-tki Litoŭszczyna
ŭ “Biełarusi”.

Paŭnawartasny narody szanujuć swaje a czuży wartaści,
niepaŭnawartasny - wyczwarajuć ich.
spakmieŭnikaŭ (oryjentyraŭ) - skoregawaci
samaŭkanawańnia-samaŭświedamleńniasiapieraz ukanawańnie samaistnaści. Naturalna, uczynici heta tre pa za sztyŭnaściaj a naczepliwaściaj:
rukoma a rozumam samych-tki “Biełarusoŭ”,
jakija ŭżo ewalucyjanawaŭszy, pieraz poszuk
samaistnaści na Krywiczoŭ, a Litwinoŭ - Bałtaŭ.
Pierakształtawaci “Biełarusoŭ” sprostu na
Letuwinoŭ ci Palakoŭ wyhrażaje paŭstańniem
szcze horszych szarżaŭ, jakija rasczyniacimuci atrutu pawiarchoŭnaści i prymityŭnaści

ŭ sapraŭdnych Palakoch ci Letuwinoch ad
ichnaha-tki imia! Nanoŭkształtawańnie Nacyi
jest sprawaju gruntoŭnaha raspaŭsiudu edukacyi, prykładam praz padziemny nawuczalny
ŭstanowy na kształt Litoŭskaha Kolegijumu.
Użyćciaŭleńnie hetkich konceptaŭ wymahaje nie
tykiela stałaha fundawańnia, ale j ustalunku hramadzianstwa WKL a Reczypaspalitaj Abydwoch
Narodaŭ, jakoje ŭstaluje bezwizawy ruch a abaronu prawoŭ jak hramadzianaŭ roŭnaż Letuwy
j RP dziela Litwinoŭ-Krywiczoŭ u “Biełarusi”,
jakija raspaŭsiudżwajuć Bałtycku Świedamaść
pieraz hetkija instytucyi ci paasobna.
Pan Śkirhajła Palanecki-Mackiewicz
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praciah z s.7
ż adbyli sia surjozny zruchi ŭ bok tatalnaha
skatoliczwańnia?”
Chareŭski: “Padczas wojnaŭ z Maskoŭskaj
dziarżawaj ad 1648 da 1667 roku Mieńsk szmatkroć byŭ mocna razburany i wypaleny. Heta
była sapraŭdna katastrofa. Nasielnictwa miesta
ŭ 1667 roku składała ŭsiaho kala 2000 asobaŭ.
Tym nia miensz, jon chutka razbudoŭwaŭ
sia. Naturalna, niesupynny demagraficzny
straty kompensawali sia kosztam unutranaj
migracyi ŭ mieżach Reczypaspalitaj. Mieńsk
musiŭ źmianici sia niepaznawalna i pawodle
zwyczajaŭ, i pawodle mowy, a taksama wiery.
Takim czynam, da skatoliczwańnia i polonizawańnia Mieńsku niepasrednym czynam
spryczyniła sia Maskoŭszczyna. Dziwa szto
ŭ 1960-ja lety XIX stalećcia Adam Hanory
Kirkor pisaŭ pra Mieńsk u “Żiwopisnoj
Rossii”: “W Mińskie... obszczij narodnyj charaktier horoda czisto-polskij. Razhowornyj,
obszczieupotriebimyj wo wsiech słojach obszcziestwa jazyk - polskij”.
Rakicki: “Nia budziem winawacić Kirkora
ŭ nieobjektyŭnaści, tym bolsz niekompetentnaści. Kamu-kamu, a jamu sytuacyja była daskanała wiadomaja. Pra polsku mowu ŭ dwarach nawat pieradwajennaha Mieńsku pisza
ŭ swaich uspaminach i Walańcin Taras. To
bok, tradycyja mieńskaj polszczyzny datrywała
faktyczna da naszych dzion. Ale ci warta atajesamlaci tutejszy katolicyzm tolki s polskaściu?”
Chareŭski: “Nia tolki. Siarod prybyszoŭ-mnichaŭ i świataroŭ było bahata i niemcaŭ,
i italjańcaŭ. Paśla szmatrazowaha źniszczeńnia Mieńsk kanczatkowa pieramiaściŭ sia na
haru Wysokaha rynku i staŭ miestam. Tutaka,
nie raŭnujuczy jak hryby paśla dażdżu,
paŭstali szmatlikija katolickija i ŭnijackija
klasztary z kaściołami: bernardynaŭ i bernardynak, bazylijanaŭ i bazylijanak, benedyktynak, dominikanaŭ, banifrataŭ, franciszkanaŭ,
jezuitaŭ dy inszyja. Wobraz miesta stwarali ŭżo szmatlikija kamianicy. U 1604 roku
ŭ Mieńsku źjawili sia pierszy dominikany.
Mury kaściołu i klasztara patrochu raśli, a pierasieleny ź Wilni dominikany ŭ zbudawanaj
na chutku ruku draŭlanaj kaplicy adpraŭlali
Bożu służbu. U 1605 roku mieńska szlachta
ŭ honar pieramohi nad maskoŭskim wojskam
sabrała achwiarawańni, szto atrymali nazwu
“kapytkowy zbor” (pawodle inszych źwiestak, miascowa szlachta organizawała zbor
funduszaŭ na pabudowu klasztara - padatak,
jaki nazwali “kapytkowym”, pakolki płata brała sia za prawod kożnaha kania praz haradzku
bramu). Na hety srodki byŭ zasnawany dominikański klasztar”.
Rakicki: “Uładzimier Dzianisaŭ cytuje dokument 1623 roku, dzie dominikański kaścioł
wyznaczaje sia jak “niadaŭna zakładzieny”,
a taksama daniasieńnie siaredziny 17 stalećcia ź Mieńsku maskoŭskaha wajawody Wasila
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Jakaŭlewa, szto “kostieł... dobrie wiełik, kamiennoj i wysok”, i szto ź jaho można wieści
“połkowoj, podoszwienny i muszkietnyj boj”.
Czym jaszcze zajmali sia dominikany?”
Chareŭski: “Jak i paŭsiul, dominikany zajmali sia edukacyjaj nasielnictwa, tamu i pry
ich mieńskim asiarodku dziejniczała szkoła.
Da 1610 roku rymskija katoliki mieli dwa
kaścioły: parafijalny na Trajeckaj hary i dominikański na Wysokim rynku. Uśled za dominikanami literalna praź jakich dwadziesiać
hadoŭ u mieście źjawiŭ sia ceły tuzin katolickich klasztaraŭ z kaściołami”.
Rakicki: “My czasta paŭtarajem, szto za
czasam Reczypaspalitaje na biełaruskich ziemlach kwitnieła tolerancyja. Niaŭżo taki chutki rost upływu Rymska-Katolickaha Kaścioła
adbywaŭ sia demokracyczna i łahodna? Jon
byŭ bezbalesnym tady ŭ Mieńsku?”
Chareŭski: “Szto praŭda, nie. Hetak, z inicyjatywy jezuitaŭ z miesta litaralna wykurwali protestantaŭ. Dwojczy spalwali sia zbor
kalwinistaŭ i dom pastara. A kala 1680 roku,
kali orden jezuitaŭ staŭ jaszcze macniejszy,
kalwiński światar, jaki pryjażdżaŭ z Kojdanawa, użo ź ciażkaściu adpraŭlaŭ nabażenstwy ŭ prywatnym domie, bajuczy sia napadu jezuickich szkalaroŭ. Niedzie z tych
czasoŭ źwiestki pra ewangelicznu abszczynu
ŭ Mieńsku hublajuć sia. Toje samaje było
i z prawasłaŭnymi, kolkaść jakich na miaży
XVII i XVIII stalećciaŭ u Mieńsku stała sia
zusim mizerna. Zastało sia apisańnie napadu
szlachty na carkwu Piatra i Paŭła na Niamizie.
Jany ŭwarwali sia tudy na koniach i stralali pa
abrazach. Baranić światyniu nie było kamu.
Prykra, ale heta fakty”.
Rakicki: “Atrymliwaje sia, szto proces, każuczy siońniasznim terminam, “westernizacyi”
Mieńsku nia byŭ biaskryŭdnym. A ci byli niejkija pozytyŭny momenty z taho, szto miesta
było pryłuczana da katolickaha świetu?”
Chareŭski: “Ja ŭżo zhadwaŭ szkolnictwa,
aświetu, jakoj aktyŭna zajmali sia najpiersz
dominikany i jezuity. Prymali sia na wuczobu za płatu dzieci bahatych miaszczanaŭ,
adnak rychtawali sia tut zadarma i biedny
wuczni. Pry klasztarach stwarali sia biblijateki, najlepszaj ź jakich była biblijateka mieńskich bernardynaŭ. Wielizarnu rolu adyhraŭ
Katolicki Kaścioł u stanaŭleńni systemu achowy zdaroŭja. Amal pry kożnym klasztary byli
szpitali. Banifraty i rochity zajmali sia lekawańniem i dahladam chworych admysłowa.
Byli taksama prytułki dla sirotaŭ i starych”.
Rakicki: “A jaku rolu adyhraŭ katolicyzm
u raźwićci dojlidztwa i mastactwa?”
Chareŭski: “Mieńsk naprykancy 18 stalećcia wyhladaŭ całkam zachodnim miestam,
pasiaredzinie jakoha hruwaścili sia hmachi
kaściołaŭ, balszynia ź jakich byli sapraŭdnymi

szedeŭrami architektury eurapejskaha
ŭzroŭniu. U 1692 roku, bolsz za 300 hadoŭ
tamu, pry jezuickim kolegijumie byŭ stworany szkolny teatar. Historyja daniesła da
nas nazwy niekatorych spektaklaŭ, szto byli
pastaŭleny na jezuickaj scenie: “Ustupleńnie
na tron rymskaha imperatora Sewera”, “Pra
Barysa i Hleba”, “Uładzisłaŭ Jagajła, karol polski, i razhrom im kryżakoŭ pad Grunwaldam”.
Niczoha padobnaha nie było na ŭschod ad
naszaha kraju”.
Rakicki: “Wyhladaje, szto jezuity ŭ Mieńsku
byli wydatnymi aświetnikami. Jany nasamrecz
byli mahutnym ordenam?”
Chareŭski: “Tak. Pra heta świedczyć i toje,
ź jakoj raskoszaju jany lubili ładzić uszanawańnie patronaŭ swajho bractwa. Kali ŭ 1728
roku Benedykt XIII abwiaściŭ kanonizacyju
światych Stanisława Kostki i Alojza Gonzagi,
adbyli sia najpyszniejszy ŭraczystaści wa ŭsich
jezuickich kolegijach. Prachodziła świata i ŭ
Mieńsku. Prywiadziem jaho apisańnie z rukapisnaha letapisu jezuitaŭ, pawodle Syrakomli:
“Pierad wialikim pastom, za kolki dzion da
zapustaŭ, pad huki razmaitaj muzyki i streły
harmat, jakija dziela hetaha prywieźli z Słucku, u parafijalnym kaściele raspaczaŭ nieszpar wileński biskup. Ksiondz z Worszy mieŭ
kazańnie, u jakim uschwalaŭ jezuickich światych. Nazaŭtra, paśla imszy i kazańnia ŭ parafijalnym kaściele, byli ŭskładzieny na tryjumfalnu pawozku statui nowakanonizawanych
światych i praz usio miesta adpraŭleny da
jezuitaŭ. Hety korteż byŭ upryhożany żywymi ahniami, prysłanymi ad haradzkich
ustanoŭ, jaho suprawadżała konna i piesza szkolna moładź z zapalenymi pachodniami. Za wuczniami iszło duchawieństwa
i wileński biskup, wyłuczany ad kanonikaŭ
i prałataŭ. Za biskupam kroczyła trybunalska
rota, a taksama szmat senataraŭ i sanoŭnikaŭ,
czynoŭnikaŭ i szlachty mieńskaha wajawodztwa, a za imi płyŭ taki ahromnisty natoŭp,
szto jaho ledźwie mahli źmiaścić haradzkija
wulicy. Dastaŭlenych takim czynam światych prywitaŭ u kaściele ksiondz Żabroŭski,
a biskup Brastoŭski imszoju raspaczaŭ szerah
uraczystaściaŭ, szto praciahwali sia try dni,
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Ad lewaha boku: sw. Alojzi Gonzaga i sw. Stanisłaŭ Kostka. Patrony Tawar ystwa Ezusa.

z kazańniami i procesyjami z ranicy i paśla
abieda. Usie hety try dni kaścioł byŭ jarka
aświetleny i ŭpryhożany, a na rynku ŭwieś
czas hrymieli harmaty i ruczna zbroja, bez
anijakaj szkody dla miesta i bez niebiaśpieki
pażaru”.
Da 1750 roku było zawierszana budaŭnictwa
wialikaha ansamblu kolegijumu i klasztara z kaściołam jezuitaŭ. Siudy z Rymu była
pierawieziena raka z moszczami Światoha
Felicyjana, jaki staŭ niabiesnym patronam
Mieńsku. U lewaj czastcy kaściołu była ŭźwiedziena admysłowa kaplica światoha Felicyjana, rycara i pakutnika, ź ciełam
hetaha światoha, jakoje padarawaŭ mieński
wajawoda Krysztof Zawisza. U autary byŭ
wialiki raźbiany kryż z Chrystowym raśpiaćciem; pad im srebna truna z relikwijami,
na joj - pazałoczany szałom, abwity laŭram
i palmaju - atrybuty światoha. Zaŭważym,
szto ŭ hetaj kaplicy bolsz, czym u inszych
miescach kaściołu, źbiraje sia wiernikaŭ na
madlitwu. Światy Felicyjan staŭ słynnym na
ŭsiu Biełaruś i Litwu. U Mieńsk paciahnuli sia
szmatlikija piligrymy”.
Rakicki: “Zwyczajna piligrymy skiroŭwajuć
sia da cudadziejnych abrazoŭ. Ci byli takija
ŭ mieńskich katolickich chramach?”
Chareŭski: “Byli. U kaściole bernardynak
(ciapieraszni prawasłaŭny Świata - Duchaŭ
sabor) ich witaŭ abraz Maci Bożaje Mieńskaje
(szto i da siońnia tamsama). U kaściole benedyktynak byŭ szanawany abraz światoha
Wojciecha, patrona kaściołu, a taksama cudatworny abraz Panny Maryi ź Dziciem, azdobleny srebnaj szataj. Siarod astatnich abrazoŭ
suczaśniki wyłuczali tut asabliwaj paszanaju abrazy Światych Benedykta i Scholastyki.
Swaje cudadziejny abrazy byli ŭ kaściołach
banifrataŭ, karmelitaŭ, dominikanaŭ...”
Rakicki: “Dyk kolki ż katolickich światyniaŭ było ŭ Mieńsku da padziełaŭ Reczypaspalitaj?”
Chareŭski: “Można prywieści statystyku.
A jana świedczyć pra toje, szto naprykańcy
18 stalećcia (pierad dałuczeńniem da Rasiei)

u mieście mieli sia 11 katolickich klasztaraŭ
(a ŭ mieżach suczasnaha Mieńsku - 14), farny
kaścioł na Trajeckaj hary, Światoha Rocha na
Załatoj horcy, Uźniasieńnia Światoha Kryża
na Kalwaryi (ahułam u siońniasznich mieżach
miesta - 7), 4 unijackija carkwy i 3 unijackija
manastyry i tolki adzin prawasłaŭny. Warta
dadać, szto byli jaszcze lutarańskija, musulmańskija i asabliwa szmatlikija judejskija bażnicy. Pawodle pierapisu, u Mieńsku ŭ 1797
roku prażywała 5797 czaławiek. Kali padzialić kolkaść życharoŭ na kolkaść światyniaŭ,
to Mieńsk, bez sumniewu, apiaredżwaŭ sam
Rym!”
Rakicki: “Jak źmianiła sia stanowiszcza
Katolickaha Kaścioła ŭ Mieńsku i wakolicach
paśla dałuczeńnia da Rasiei?”
Chareŭski: “Napaczatku jano tut nawat
palepszyła sia. U 1772 roku imperatryca
Kataryna II ustalawała Biełaruskaje biskupstwa, da jakoha, u swaju czarhu, u 1793 roku
było dałuczana aneksawanaje Mieńskaje wajawodztwa. Adnak, Biełaruskaje biskupstwa
jaszcze ŭ kancy 1783 roku było pierajmienawana ŭ Mahyleŭsku archidyjecezyju, a ŭ
żniŭni 1798 roku, pawodle rasparadżeńnia
imperatora Paŭła, nuncyjusz Łaŭryniec Lita
organizawaŭ Mieńsku dyjecezyju, szto jana była abwieszczana 15 listapada 1798 roku bulaj światoha ajca Piusa VI u mieżach
Mieńskaj guberni. Terytoryja dyjecezyi zajmała tady 78 tysiacz kwadratnych wiorstaŭ
u 93 parafijach. Pry hetych parafijach mieli
sia, apracza taho, 48 filijalnych kaściołaŭ i 174
kaplicy. Mużczyńskich klasztaraŭ na moment
zasnawańnia dyjecezyi było 50. Żanoczych
klasztaraŭ było 10. Ahułam ordeńskaha
światarstwa - 425 czaławiek, mniszak - 777.
Pierszym mieńskim biskupam staŭ wiadomy paźniej Jakub Daderka, kanonik wileński,
“udastojeny miłaści” imperatora Paŭła. Jon
wielmi energiczna ŭziaŭ sia za organizacyju
kaścielnaha żyćcia. Tolki ŭ adnym 1798 roku
tut była ŭtworana Mieńska rymska-katolicka
archikatedra, adczyniena duchoŭna seminaryja, pabudawany kaścioły na Kalwaryi i Załatoj horcy”.

Rakicki: “Dziwa, ale wyhladaje, szto katolicyzm u Mieńsku ad paczatku padtrymliwali
i rasiejskija cary…”
Chareŭski: “Tak, istotnu dapamohu katolickim kaściołam u Mieńsku akazwali i Kataryna
II, jejny syn Pawał I i Alaksandar I, achwiarujuczy na światyni i mieńskaje seminaryjum
hroszy. Recz u tym, szto Mieńska gubernia
ŭsprymała sia imi jak “litoŭskaja”, to bok, nie
prawasłaŭnaja, biełaruskaja. I pawodle swaich
ujaŭleńniaŭ jany i dziejali tut. Biskup Daderka
byŭ pamiławany nawat paśla adkrytaha
supracoŭnictwa z francuzami ŭ 1812 roku.
Tady Mieńsk sapraŭdy ŭżo nahadwaŭ Rym.
Na ŭsich samych wysokich pahorkach, ad
Kalwaryi, szto symbalizawała Golgotu, na jaku
wiała admysłowa daroha, absadżana biarozami, da Załatoje horki j Trajeckaj hary ŭznosili
sia katolickija światyni. Nawat uroczyszczy
Mieńsku - hetkaje, jak Ciwali (Tivoli), atrymliwali rymskija nazwy. Hetak nazywała sia
zaharadna rezydencyja rymskich papieżaŭ.
I ŭ tym nie było anijakaje ironii. Hetaje miesta byŭ homogennym katolickim asiarodkam.
Zreszty, katolickija światyni sapraŭdnym rużańcam ataczali i wakolicy Mieńsku: Zasłaŭje,
Anopal, Woŭczkawiczy, Jurewiczy, Kozyrawa,
Karaliszczawiczy i bahata-bahata jaszcze.
U siaredzinie XIX stalećcia nowy źmieny
ŭ duchoŭnym żyćci Mieńsku byli jaszcze
bolsz katastraficznymi za paczatak 17 stalećcia. Bolszaść unijackich chramaŭ byli zaczynieny i pieriedany prawasłaŭnaj carkwie
jaszcze ŭ kancy 18 stalećcia. Paśla zduszeńnia
paŭstańnia 1831 roku ŭłady likwidawali 7
katolickich klasztaraŭ, resztu zaczynili paśla
paŭstańnia Kalinoŭskaha (1863 r.). Mieński
klasztar benedyktynak byŭ aposznim, szto
carskija ŭłady źlikwidawali ŭ mieście”.
Rakicki: “Siońnia ŭ Mieńsku zachawali
sia tolki kompleksy klasztaraŭ bernardynak
i bernardyncaŭ, unijackich manastyroŭ bazylijanak i czastkowa bazylijanaŭ, klasztar
maryjawitak, u jakim ciapier Suworaŭska
wuczelnia, a taksama były kaścioł jezuitaŭ
- katedra”.
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Na

praciahu aposznich paru hod
znaczna paszyryła sia litwinskaja i monarchicznaja prysutnaść
u web-prastory. Jak kożny srodak informacyi i komunikacyi web-prastora moża być
konserwatyŭnaj, litwinskaj i monarchicznaj.
Adzinym na siońniaszni dzień monarchicznym resursam źjaŭlaje sia:
HTTP://WWW.MANARCHIJA.
ORG/ i źwiazany ź im żywy czasopis monarchiczna myślaczych:
HTTP://COMMUNITY.LIVEJOURNAL.COM/BY_MONARCHIST. Supołka maje na mecie
jadnańnie asobaŭ wakoł idei adradżeńnia monarchicznaha ładu na
Baćkaŭszczynie:
„My budziem abmiarkoŭwać:

HTTP://WWW.MANARCHIJA.ORG/

•

HTTP://LITUA.LIVEJOURNAL.COM.

•
•
•
•

• czyńniki roskwitu j zaniapadu
monarchii ŭ Wialikim Kniastwie
Litoŭskim;
perspektywy j mażliwaści restaŭracyi monarchii ŭ buduczaj Biełarusi;
historycznyja szlachi roznych monarchijaŭ;
pohlady wiadomych filozofaŭ na monarchiju;
minułaje, suczasnaść i buduczyniu monarchicznaha ruchu;
- postsowieckija mity i stereotypy nakont
monarchii i insz. U ŻCZ można znajści

cikawyja dyskusyi na tyja tematy, szto cikawiać monarchistaŭ i tradycyjanalistaŭ
Wialikaj Litwy siońnia. Na sajcie http://
www.manarchija.org/ istnuje komplekt archiwalnych numeroŭ gazety „Litwa”.
Hodnaje adznaczeńnie Milleniumu Litwy
(1000-lećcia pierszaje zhadki Litwy ŭ Quedlinburskich anałach), czyja cywilizacyjnaja
j kulturnaja tradycyja należyć taksama litwinam Respubliki Biełaruś, pradstaŭlaje żywy
czasopis: http://community.livejournal.com/
litviny2009/
Suczasny stan litwinskaha regijonalizmu
ŭ abszarach Wialikaj Litwy (Krywii, Paleśsia,
Panizoŭia i inszych) reprezentuje http://community.livejournal.com/lithuaniae2009/.
U padobnym kirunku idzie Braslavia –
Nalibocia – Novogardia - regijanalistyczny
ŻCZ uschodniaj i paŭdniowaj Wilenszczyny:
HTTP://LITUA.LIVEJOURNAL.COM.
U pierszym poście czytajem:
„Witajem usich u naszym żywym dziońniku.
Metaj naszaha dziejańnia źjaŭlaje sia samaorganizacyja kraju. Kraju, jaki można nazwać
Brasłaŭska-Puszczańska-Nawahradzkim. Jość
z nami waziory, Nalibockaja Puszcza i nasza
starażytnaja stalica - Nawahradak, ci jak chto
chocza Nowogródek ci Naugardukas. Tamu
nazywajem sia Litua, hetak, jak nas nazwana
ŭ Quedlinburskim letapisie 1000 let tamu.”
Raznastajnuju pa źmieście informacyju - ad
polityki da kultury proponuje portal Wialikaje
Kniastwa: http://www.3force.info.
Wiadoma nas cieszyć, szto ŭ stoletni jubilejusz gazety „Litwa”, Litwiny, szto razmaŭlajuć
biełaruskim jazykom majuć użo stolki web
- resursaŭ, a napeŭna ich jość bolej, bo ŭsich
my naturalna nia wiedajem.
Internauta
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REALNY
INTERES
i perspektywy WKL

Udzielniki litouska-bielaruskaj ekspedycyi “Wilija-Neris: 1857-2007”.

Za aposzni rok rezka ŭzrasła intensyŭnaść litoŭska-biełaruskich kontaktaŭ. Mahczyma heta było źwiazana z tym, szto
Litoŭska Respublika paczała realizacyju polityki “pragmatycznaha supracoŭnictwa”, ale ŭźniknieńnie nazwanaj źnieszniepolitycznaj linii źwiazana piersz za ŭsio z objektyŭnymi interesam abiedźwiuch czastak historycznaj Litwy.

N

ie ad siońnia wiadoma, szto geoekonomiczna Litwa i Biełaruś stwarajuć adzinu prastoru. Mieli heta na
ŭwazie “krajoŭcy” XIX – XX stst., mieŭ heta
na ŭwazie J.Piłsudski wydajuczy adozwu da
abywatelaŭ byłoha WKL, i nawat bolszewiki
byli zmuszany heta pryznać, na paczatku
realizujuczy koncepcyju Lit-Biełu, a potym
stwaryŭszy ŭ mieżach ZSSR ahulny ekonomiczna-haspadarczy rejon z respublik bałtyckich i Biełaruskaj SSR, choć heta zusim nie
adpawiadała ich etnicznaj koncepcyi. Padajeć
sia, szto i siońnia supraca pamiż RB i LR idzie
dziakujuczy hetamu naturalnamu pamknieńniu, niahledziaczy na rozny polityczny procesy, jakija toczać sia ŭ abiedźwiuch krainach,
a chutczej nasupierak im.
2007 r. staŭ najbolsz plonnym u planie hetaha supracoŭnictwa, bo pa kolkaści oficyjalnych spatkańniaŭ pa heta i pa toj bok miaży,
pierawysiŭ chiba ŭsie papiarednija ad momentu abwiaszczeńnia niezależnaści naszymi
krainami. Padajema chronologiju padziej:

25 maja 2007 r. u Miednikach (Medininkai)
adbyła sia sustrecza ministra zamieżnych
spraŭ LR P.Vaitekuna z ministram zamieżnych spraŭ RB S.Martynawym.
21-22 czerwienia 2007 r. u Nawahradku adbyli
sia sztohadowy polityczny konsultacyi pamiż
Ministerstwami zamieżnych spraŭ Litoŭskaj
Respubliki i Respubliki Biełaruś.
3-6 kastrycznika 2007 r. u Wilni adbyła sia wystawa biełaruskaj pramysłowaści
BiełaruśEXPO 2007, jaku adkryŭ premier-minister RB S.Sidorski. U czasie wystawy
adbyli sia sustreczy premier-ministra z premier-ministram LR R.Kirkłam i starszyniom
Sojmu LR W.Munteanam.
11 kastrycznika 2007 r. namieśnik ministra MZS
RB W.Waraniecki pryniaŭ udzieł u Wileńskaj
konferencyi pa biaśpiecy ŭ halinie energetyki
“Adkazna energetyka - dla adkaznych patrneraŭ”.
Adbyła sia sustrecza namieśnika ministra z sakratarom MZS LR L.Tałat-Kiałpszaj.

15 listapada 2007 r. u Druskienikach
(Druskininkai) adbyŭ sia miżnarodny forum
“Durskieniki i Hrodna. Poszuk szlachoŭ uzajemawyhodnaha supracoŭnictwa”, u jakim
pryniała ŭdzieł delegacyja MZS RB.
12 lutaha 2008 r. adbyła sia wizyta Ambasadara
RB u LR U.Drażyna ŭ Świanciany (Švenčionys)
i Świanciański pawiet Litoŭskaj Respubliki
z metaj aznajamleńnia z ciepłaelektrastancyjami fińskaj firmy Fortum. U czasie wizyty adbyła sia sustrecza zy starszyniom
Świanciańskaha samaŭradu W.Wigielam, byli
abmierkawany pytańni aktywizacyi miżregijonalnaha supracoŭnictwa.
Adbyła sia taksama niatuzinkowa impreza,
zorganizawana z dołu, chacia i pry dapamozie dziarżaŭnych organaŭ abiedźwiuch krain.
Da 150-lećcia wiadomaj wyprawy pa Wialli
(Wilii / Neris) historyka, archeologa, etnografa - hrabia Konstantaha Tyszkiewicza, grupa
biełaruskich i litoŭskich krajaznaŭcaŭ u kolkaści kala 30 asobaŭ ciaham usiaho lipienia
i paczatku żniŭnia 2007 r. prajszła szlacham
Tyszkiewicza. Ekspedycyja nazywała sia
“Wilija-Neris: 1857-2007”.
A niadaŭna z nahody Dnia Niezależnaści Litwy
ŭ Mieńskaj Filharmonii adbyŭ sia koncert, zorganizawany Litoŭskaj Ambasadaj. Pierad koncertam wystupiŭ Jaho Ekscelencyja Ambasadar
Edminas Bagdonas. U swajoj pramowie Pan
Ambasadar pamiż inszym śćwierdziŭ:
“My nia prosta susiedzi. My szmat stalećciaŭ
żyli ŭ adnoj dziarżawie, baranili adnu radzimu, budawali nasz ahulny dom - Wialikaje
Kniastwa Litoŭskaje. Litwinami nazywali
abywatelaŭ naszaj ahulnaj Ajczyny. Zakony
pisali i Bibliju czytali na starabiełaruskaj mowie. Siońnia pamiż nami dziarżaŭny mieży.
Ale Wilnia, Litwa aszczadna zachoŭwaje kożny kutoczak biełaruszczyny jak swoj rodny. Za
nasza szczyraje siabroŭstwa i dobrasusiedztwa! Za naszu i waszu swabodu!”
Jakija ż wysnowy można zrabić z faktu takoj aktywizacyi adnosinaŭ. Najpiersz treba

adznaczyć toje, szto geograficznaje stanowiszcza ŭsio ż paczynaje ŭździejniczaci na
abodwa baki. Geopolityczna racyja heta jak
raz toje, szto paspryjała ŭżo raz pry stwareńni
Wialikaha Kniastwa. Pahrozy z uschodu i zachadu prymusili asobny plamiony złuczyci sia
ŭ ścisły źwiaz. Padobna sytuacyja naziraje sia
i siońnia. Litoŭska Respublika chiba zanadta
chutka integrujuczy sia ŭ zachodniu prastoru,
aprocz pierawahaŭ sutyknuła sia i z wialikaj
kolkaściu problemaŭ, jakija prymuszajuć jaje
szukaci dadatkowy resursy. Takim niawykarystanym pakul na poŭnicu resursam źjaŭlajuć
sia dla jaje stasunki z najbliżejszym susiedam
- Respublikaj Biełaruś. U wyniku, kab nia byci
asudżanymi Europaj, litoŭskija dastojniki wynajszli chitru farmuloŭku - “pragmatycznaje
supracoŭnictwa”. Pierakładajuczy na prostu
mowu - supracoŭnictwa wa ŭsich żyćciowa
ważnych dla Litwy aspektach.
Z boku Respubliki Biełaruś addaŭna baczyć
sia żadańnie prałamaci zachodniu blokadu.
Blokadu, jaku kraina czastkowa zbudawała
sama, ale jaka czastkowa wynikaje z peŭnaj
organicznaj niesumiaszczalnaści suczasnaj
biełaruskaj elity z suczasnaj elitaj eurapejskaj. Nia maju na ŭwazie, szto heta absalutna
kiepska, bo nia ŭsio adno tolki dobraje pływie
da nas siońnia z Europy, tym nia mieniej
szmat kali hety stasunki psawali sia dadatkowa pa zwyczajnaj nabytaj za doŭhija hady
ZSSRu sławiańska-turańskaj bezadkaznaści,
nieachajnaści i h.d. Ale zaraz hetaj pseuda-elicie chiba nie da żartaŭ, treba wykarystoŭwaci
usie resursy, szto majuć sia ŭ rasparadżeńni.
Czamu b nie paczaci tady zbliżeńnie kali nie
z zachadam, to chacia b z poŭnaczczu?
Pa dobraj woli, ci z wonkawaha prymusu,
prastora Wialikaha Kniastwa iznoŭ nabywaje
realny kształt. Zaraz my znachodzim sia tolki
ŭ paczatku hetaj tendencyi, ale z historycznaha i geopolitycznaha punktu hledżańnia jana
źjaŭlaje sia dla nas słusznaj i adzina mażliwaj.
Litwin z poŭdnia
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DZIKAJE
PALAWAŃNIE
Ŭładzimiera
Karatkiewicza
Cikawaje razważańnie znajszło sia
na żywym dyjaryjuszu http://tulyaha.livejournal.com . Pan Tulaha
razważaje nad znanaj knihaj, adnaho z „apostałaŭ” biełaruskaj idei
sowieckaha czasu, Uładzimiera
Karatkiewicza „Dzikaje palawańnie
karala Stacha”.

U

knizie Karatkiewicza ŭzbrojeny końnik - heta zło. Koliszni abaronca
pieraŭtwaryŭ sia ŭ fantomnu paczwaru, jaka ŭ chaŭrusie z inszymi, pieraśleduje i zabiwaje ludziej. Jakija tajamniczy
i niepradkazalny mutacyi da hetaha prywiali?
“U toj czas jakraz padychodziŭ da kanca
doŭhi i baluczy proces wymirańnia naszaj
szlachty, - sprabuje daci adkaz Karatkiewicz
- Heta było pamirańnie bajbakoŭ, jakija zanuryli sia ŭ swaje nory, pamirańnie żabrakoŭ,
prodki jakich byli admieczany ŭ Haradzielskim prywilei, a sami jany, choć i żyli ŭ bahatych, napaŭrazburanych pałacach, nasili ledź
nie każuchi, choć honar ich byŭ niazmierny.
Heta było adziczańnie bez praświatleńnia:
brydkija, czasam krywawy ŭczynki, pryczynu
jakich można było szukaci tolki na dnie ich,
blizka abo zanadta daloka adzin ad adna-

L I T WA

ho pasadżanych waczej, waczej wyludkaŭ,
degenerataŭ.”
Wyczwarny kolery, groteska, niepryjaznaść
da szlachty… I sprawa nia tolki ŭ gotycznym
żanry, dla jakoha “degeneractwa”, praklony
i “wyradżeńnie” - abawiazkowy asortyment.
Czamu piśmieńnik uchwaliŭ szlachcica
Zahorskaha, jaki zmahaŭ sia za wyzwaleńnie sialan u “Kałasach pad siarpom twaim”
- i żorstka abyszoŭ sia z herojami “Dzikaha
palawańnia”? I chiba Edward Woyniłowicz,
Magdalena Radziwił, Roman Skirmunt, jakija
żyli ŭżo ŭ XX stalećci - nia jest biełaruska
szlachta? Hodna swaich prodkaŭ? Niaŭżo
Karatkiewicz nia wiedaŭ hetaha? Wiedaŭ.
Ale piśmieńnik byŭ natchnionym prapawiednikam adradżeńskaj idei, jaka patrabawała
zusim inszaha adkazu - i inszych siużetaŭ.
Dziejańnie ŭ apowiesci niewypadkowa prypadaje na 80-y hady XIX stalećcia. Mienawita
ŭ hety czas paczaŭ sia razbor duchoŭnaj spadczyny Reczypaspalitaj. Ukraina pryhladała sia
da kazactwa, Litwa ciahnuła sia da pahanstwa i karaloŭ, Polszcza abirała szlachectwa,
a Biełaruś, jak wiaskowa idyjotka, z radaściu
nakinuła sia na kaŭtun, łapci i hniłu chatku.
Kali polskaje hramadstwa na czale z Henrykam Sieńkiewiczam szukała ŭ minułaj wieliczy natchnieńnie i ŭzory dla pierajmańnia, to
biełaruska szlachta, zaczarawana niebiaśpiecznymi ŭtopijami pryszłaha, pnuła sia ŭ hurtki
narodnikaŭ i marksistaŭ i, jak personaż apowieści Świeciłowicz - maryła wypuścić z ułasnych żyłaŭ resztki szlacheckaj krywi. Heta
byŭ fatalny wybar - i szlach u nikudy.
Nieŭzabawie szlachcic Bahuszewicz
prykinieć sia Maciejem Buraczkom, “dur-

nym mużykom, jak warona”, a szlachcic
Łucewicz - Janka Kupała - abwieści siabie
hałodnym i “ciomnym” “panam sachi i kasy”. U Kupałaŭskaj “Bandaroŭnie” jest scena
pahoni, kali niaszczasnu heroiniu pieraśledujuć uzbrojeny wierszniki złoha pana. (Sam
Kupała, dareczy, taksama byŭ panam, tolki
zbiadniełym!) “Nalacieła, adszukała dzika
pahonia, - pałochaje piaśniar. - Noczka ciomna hladzieła dy ciamniejsza stała, adna zorka
mihacieła - i ta prapała.” I mienawita taka
zorka budzie zichcieć nad dzikim palawańniem “mużyckaha” karala Stacha, “samotnaja,
wostraja, jak ihołka”.
I nawat u miaszczańskaha Maksyma
Bahdanowicza, jaki nia mieŭ stałaj zwyczki paciraci cybulaju woczy, kab wyci nad
żabraczaj dolaju, huczać niebiaśpieczny noty. U jahonaj kanonicznaj “Pahoni” (jaku
nawat prapanoŭwali na dziarżaŭny hymn!)
jest schaładnieła niedahaworanasć, zlakana
i wuściszna zatrymka. “Bijcie ŭ serca ich bijcie miaczami! Nie dawajcie czużyncami
być! - zaklikaje paet wiersznikaŭ-msciŭcaŭ.
I zachlipwaje sia, zwiartajuczy sia da Ajczyny.
- Ty prabacz. Ty prymi swajho syna”…
Prabaczyci - za szto? Za zdradu?...
Szlachta zdradziła “Pahoni”. Jana nia zdolna wybawić “zabrany kraj” ad niaprawilnaj
- okupacyjnaj - ułady. Ale jest narod, chawalnik praŭdy i zababonaŭ - i jest inteligent
(poczastu koliszni szlachcic), jaki prawilna
praczytwaje starażytny legendy i mity i damahaje sia wyzwaleńnia. Na hetym schemacie trymaje sia ŭsio biełaruskaje Adradżeńnie.
I jahony kanoniczny siużety, pierszy ź jakich
- apowiesć Uładzimira Karatkiewicza...”

Gazeta «LITWA». Adnoŭlena ŭ 1995 r. Redaktar : Alaksandar-Jan Stralcov-Karwacki Posztawaja skrynka:
p/s 26, 220050 Miensk-Litouski Recz Paspalitaja Litwa – Res Publica Lithvania e-mail: pol_lit@interia.pl

