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Дарагія сябры! 

 

Часопіс “САКАВІК” заснаваны як незалежнае перыядычнае выданьне, прызначанае 

для абмеркаваньня праблем беларускай культуры і развіцьця беларускасьці. 

Часопіс змяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама абгрунтаваныя 

дыскусіі і каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, традыцыях і іншых 

пытаньнях, маючых дачыненьне да развіцьця беларускай нацыі. 

Беларуская Мова – асноўная мова часопіса, але магчымы публікацыі і на іншых 

мовах. 

Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх зацікаўленых. 

Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com  

 

 

 

   Рэдакцыя часопіса «САКАВІК»: 

   Заснавальнік і рэдактар Пётра Мурзёнак 

   Сябры рэдакцыі: Наталія Баркар 

                                 Вікторыя Казлова 

                                 Галіна Туміловіч 

 

 

 

 

 

Аттава, Канада 
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ПЁТРА МУРЗЁНАК:  ПРАДМОВА ДА ПЯТАГА НУМАРА ЧАСОПІСА   

 

Дарагія сябры! 

Роўна год прайшоў з часу публікацыі першага нумара вэб-часопіса “САКАВІК”. 

Часопіс выходзіць раз у тры месяцы. Рады паведаміць, што за год наш часопіс 

наведалі больш за 2200 чытачоў (каля 6300 праглядаў). Прыемна таксама адзначыць, 

што асноўную частку нашай аўдыторыі складаюць наведвальнікі з Беларусі (57%). 

Нас чыталі ў 38 краінах, сярод самых нядаўніх - да нас далучыліся чытачы з Бразіліі, 

Новай Зеландыі, Інданэзіі. 

На старонках часопіса “САКАВІК” у пяці нумарах апублікаваны 23 артыкулы 

дзесяці аўтараў (пяць аўтараў з Беларусі, чатыры аўтары з Канады, і адзін аўтар з 

ЗША). Агульны аб'ём друкаваных матэрыялаў у пяці нумарах часопіса склаў 270 

старонак. Часопіс прымае для публікацыі артыкулы пераважна на беларускай мове, 

аднак, публікацыі на іншых мовах таксама вітаюцца: з 23 апублікаваных артыкулаў, 

18 - на беларускай мове, тры - на англійскай, і два - на рускай. Асноўны напрамак 

часопіса - падтрымка і развіцьцё беларускасьці: у адпаведнасьці з гэтым у артыкулах 

даецца аналіз сітуацыі ў Беларусі і шляхоў рэалізацыі нацыянальнай ідэі (V. Kozlova, 

№1, 2, 5; П. Мурзёнак, №1, 4, 5), разглядаюцца пытаньні самаідэнтыфікацыі і 

сьвядомасьці беларусаў (В. Воранаў, №1; Г. Туміловіч, №1; І. Хадарэнка, №3; А. 

Згерскі, №4), развіцьця грамадства з пункту гледжаньня тэарэтычнай культуралогіі 

(М. Крукоўскі, №4), выказана і абгрунтавана гіпотэза аб існаваньні 

усходнеславянскай беларуска-украінскай цывілізацыі (П. Мурзёнак, №2, 3), пра 

хараство краіны і любоў да Беларусі вы можаце пачытаць у эсэ П. Севярынца (№3), 

арыгінальная інфармацыя пра абразы Прасьвятой Багародзіцы ў Беларусі падаецца 

архіяпіскапам Сьвятаславам Логінам, Першаярархам Беларускай Аўтакефальнай 

Праваслаўнай Царквы (№5),  інфармацыя аб арганізацыі фестываляў арганнай 

музыкі на Пастаўшчыне і Глыбоччыне ў артыкуле Т. Стружэцкага (№4), зьмешчаны 

пераклады на беларускую мову Л. Рыда (В. Воранаў, №1) і прамовы Н. Мандэлы (П. 

Мурзёнак, №4), а таксама эсэ Г. Туміловіч пра творчасьць і намінацыю кнігі С. 

Алексіевіч на нобелеўскую прэмію (№5).  

У пятым нумары Вы знойдзеце артыкул П. Мурзёнка "Нацыя і свабода", 

прысьвечаны аналізу фактараў, якія ўплываюць на ўмацаваньне нацыянальнай 

свабоды. Пытаньні, якія разглядаюцца ў гэтым артыкуле і ў артыкуле В. Козловой 

вельмі сугучныя тым драматычным падзеям, якія зараз адбываюцца на Украіне. 

Ваенная агрэсія Расіі супраць Украіны прадэманстравала вялікую пагрозу для 

будаўніцтва нацый падвойных стандартаў, што ужываюць як Расія, так і ЕС і ЗША. 
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Агрэсія Расіі таксама паказала глыбокі падзел, які існуе паміж еўразійскай і 

ўсходнеславянскай беларуска-украінскай цывілізацыямі (гл. часопіс "САКАВІК", 

№2 і №3). 

Кажучы пра арганізацыйныя пытаньні, адзначым, што часопіс публікуецца толькі ў 

электронным фармаце і разьмешчаны на вэб-сайце www.sakavik.net. Апроч 

матэрыялаў самаго часапіса "САКАВІК" мы размяшчаем на вэб-сайце матэрыялы з 

другіх крыніц. Усе публікацыі падрыхтаваныя менавіта часопісам ідуць з лагатыпам 

часопіса “САКАВІК”: 

 

 

Матэрыялы, разьмешчаныя на вэб-сайце, размеркаваны таксама па катэгорыях, 

уключаючы такія як “нацыя”, “нацыя беларусы”, “культура”, “Мова”, “гісторыя”, 

“асьвета”, “асобы”, “рэлігія”, і іншыя. На сайце Вы знойдзеце лінкі да выданьняў і 

вэб-сайтаў, якія па духу блізкія нашаму часопісу, а менавіта да тых, якія 

адлюстроўваюць культуралагічныя і гістарычныя адметнасьці беларускага народа і 

спрыяюць развіцьцю беларускасьці. Паступова на сайт ставім партрэты знакамітых 

людзей, якія прынесьлі гонар і славу нашай краіне. У рамках праекта "РАЗАМ" 

часопісам запачата Бібліятэка слайдаў "БЕЛАРУСЬ НАЗАЎСЁДЫ"; выйшлі першыя 

тры серыі слайдаў: "Беларуская дзяржаўнасьць",  Полацкае княства", і "Беларусы ў 

часы Вялікага Княства Літоўскага".  

Абмяркоўваючы пытаньні паляпшэньня працы часопіса хацелася б бачыць большую 

колькасьць каментараў. Відавочна, што гэта залежыць не толькі ад якасьці 

матэрыялаў, але і ад актыўнасьці чытачоў.  Калі прасачыць каментатарскую 

актыўнасьць на іншых вэб-сайтах, то ў гэтым сэнсе можна адзначыць, што беларускі 

чытач даволі сьціплы. Тое ж самае можна сказаць і пра ўдзел чытачоў у праекце 

"РАЗАМ": пакуль што базу даных праекта ствараюць супрацоўнікі часопіса.  

Мы зьвяртаемся да журналістаў, блогераў, чытачоў дасылаць свае матэрыялы ў наш 

часопіс. Што тычыцца аналітычных артыкулаў, то галоўнае пажаданьне, каб не 

менш паловы аб'ёма займалі магчымыя рэкамендацыі  і шляхі вырашэньня 

абмяркоўваемых праблем. 

З найлепшымі пажаданьнямі,  

рэдактар часопіса Пётра Мурзёнак 

http://www.sakavik.net/
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VIKTORYIA KOZLOVA:  

BELARUSIAN PERSPECTIVE on CRISIS in UKRAINE 

(magazine “SAKAVIK”, March 2014, issue 5, pp. 6-9)  

 

During the Orange Revolution in 2004-2005, Viktor Yushchenko, came to power as a pro-

Western President. He was accepted by the Western community as the leader of Ukraine.  

In the next elections, pro-Russian President Yanukovich was elected and took over and 

continued with negotiations for the Association Agreement with the EU. However, as 

expected, Yanukovich refused to sign the Association Agreement because of the pressure 

exerted by Russia. Current extensive economic relations between Russia, Ukraine and 

other post-Soviet States allow Russia to continue their deep relations with these former 

member states of the USSR. When needed Russia pressures other countries, such as 

Ukraine, so they will not risk not complying.  

In the midst of this crisis in Ukraine, Belarus has a window of opportunity. While the 

world is focused on Crimea and Ukraine, no one is paying much attention to their Northern 

neighbour. Even though Belarus only shares its Southern border with the North of Ukraine, 

it is physically the only division between the EU and Russia. No wonder the European 

Neighbourhood and Partnership Instrument began financing training for journalists from 

Belarus. More recently Belarus requested that Russia deploy additional combat aircraft on 

its territory.  

This short article will look at a Belarusian perspective in this situation and which 

possibilities Belarus can take advantage of, while the turmoil continues in Ukraine. First, 

the paper will analyze the advantages and disadvantages of its geographical position with 

respect to the EU and Russia. Second, it will focus on the implications for energy 

distribution in the region. The article will conclude by summarizing a Belarusian 

perspective on Ukraine crisis. 

 

Geo-Politics 

The strategic location of Belarus can be used to its advantage by the Belarusian people and 

Belarusian government. Belarus will continue supporting Russia for as long as it continues 

to be their backbone.  At the same time, if the European Union through its Neighbourhood 

Partnership Instrument offers programs that directly support Belarusian citizens and 

indirectly benefit Ukraine, they wouldn’t refuse that offer.  A recent example is EU 

financial support for training Belarusian journalists. Opportunities have been and will 
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continue to become more available for young citizens and activists to participate in EU 

funded events, training and workshops. This training in journalism could be later used in 

Ukraine while the knowledge will remain with Belarusian citizens. 

The territory of Belarus has frequently experienced physical battles and served as a shield 

for Russia in the past. Belarus certainly does not want to experience any additional fighting 

even if it is in a neighbouring country. However, to protect itself, and assist Russia at the 

same time, it offered to deploy up to 15 additional warplanes in the Belarusian territory in 

response to increased NATO activity. One day later, Russia took advantage of that 

opportunity and sent six Sukhoi Su-27 fighter jets and three military transport aircraft to an 

airfield in Babruysk, in Mahiliou region near Ukraine, ensuring that they could participate 

in the Belarusian army’s operational readiness test on Friday, March 14, 2014. The 

Belarusian Defense Ministry stated that they would take appropriate measures in case of 

further troop build-up in the neighbouring countries, referring to Ukraine.   

The secession referendum in Ukraine will set precedence for the upcoming Presidential 

elections in May 2014. Already, there is a clear division between Western governments 

that do not recognize the all-Crimean referendum that took place on March 16, 2014. 

Russia, on the other hand, has recognized and accepted the referendum in Crimea.  

 

Energy Implications 

It is important to note that in the last few years, Russia has had a strategic priority of 

increasing and using its energy capabilities to gain the status of a significant energy player 

in the world. The following energy implications resulting from this crisis will drastically 

affect Russia, the EU, Belarus and Ukraine.  

EU: disruption in the supply of gas and oil from Russia, in the short term, could be 

replaced by large amounts of reserves the EU has been able to store during this mild 

winter. In the long run supplies would be largely affected and there will be an urgent need 

to look for alternative suppliers. The US does not have the capacity at the moment to 

export needed amounts of gas and oil to the EU.  

Ukraine: In the short term, if the disruption in supplies occurs Ukraine could begin to use 

some of the reserves it has made during this winter. However, it will be difficult to find the 

alternative amounts of energy needed quickly. In addition, Ukraine will need to begin to 

repay its loan to Russia, furthering increasing its debt. Alternative energy investments 

could be one of the best ways to guarantee energy security in the long term by making 

Ukraine less energy dependent on Russia.  
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Russia: having the EU as a main consumer of its energy, Russia will be forced to form 

closer relations eastwards with China. Luckily, China is ready to do so, but it will come at 

a large cost for Russia, due to position it will be in. Gazprom’s South Stream, and the 

unification of the energy system in the EU is all at stake and it is estimated that Russia 

would lose about 2% of GDP if full sanctions were implemented.  Then Russia would not 

be able to fulfill its social obligations. Russia has used its energy frequently as a tool to 

manipulate international relations and will perceive sanctions as a large threat furthering 

the divide between the West and East. 

 

Belarusian Perspective 

Belarus is sympathetic to Russia for the treatment it receives by the international 

community because the international community treats Belarus the same way. Belarus 

feels the effects of double standards and the international community’s preference for 

smaller countries that have commodities to offer. Belarus does not have many resources to 

offer and keeping Russia as an ally seems to be in their best interest.  Belarusian authorities 

express their support for Russia by condemning protests in Belarus supporting a pro-

European Ukraine. During recent uprisings that occurred in Belarus, protestors were jailed. 

Essentially, Belarus is squeezed between the EU, Russia and Ukraine. Belarus does not fit, 

or even want to fit into the EU circles.  It does not have a smooth relationship with 

Ukraine, and all it is left with is Russia. When the relationship with Russia hits its lows, as 

it did in 2010, Belarus looked elsewhere for support.  According to the National Statistical 

Committee of Belarus, Belarus signed an agreement with Venezuela in 2010 to import 

crude oil, resulting in over $1 billion worth of crude imports in both 2010 and 2011. When 

relations with Russia improved in 2012, the amount of oil imported was drastically reduced 

to only $300 million.  Belarus must constantly manoeuvre as necessary to fit the situation 

and reduce its losses.  

Carefully planning every step, Belarus can achieve positive outcomes from the current 

crisis in Ukraine, or it can suffer losses. It is up to the Belarusian authorities and citizens to 

choose what they perceive as important. 
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Viktoryia Kozlova: BELARUSIAN PERSPECTIVE on CRISIS in UKRAINE 

(abstract, magazine “SAKAVIK”, March 2014, issue 5, pp. 6-9)  

 

This short article looks at a Belarusian perspective and which possibilities Belarus can take 

advantage of, while the turmoil continues in Ukraine. First, the paper analyzes the 

advantages and disadvantages of its geographical position with respect to the EU and 

Russia. Second, it focuses on the implications for energy distribution in the region. The 

article summarizes a Belarusian perspective on Ukraine crisis. 
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АРХІЯПІСКАП  СЬВЯТАСЛАЎ  ЛОГІН:   

БЕЛАРУСКІЯ ЦУДАТВОРНЫЯ ІКОНЫ ПРАСЬВЯТОЕ БАГАРОДЗІЦЫ 

 

Сьвятая Жыровіцкая нерукатворная ікона Багародзіцы,  

     створаная на камені, яўленая на грушовым дрэве ў 1470 г. 

Маці Божая Марыя – найбольш шануемая сьвятая пасьля Госпада Бога ў 

Праваслаўнай, Каталіцкай і іншых хрысьціянскіх Цэрквах. Хрысьціянства за тысячу 

годоў у Беларусі вырабіла асаблівы культ Багародзіцы ў народзе, які заўсёды меў 

моцную веру. Гімнам ВКЛ у 14-18 ст.ст. быў гімн “Багародзіца”. У кожнай 

беларускай хаце знаходзіліся іконы, людзі штодзённа прыносілі малітвы, 

датрымоўваліся царкоўных сьвятаў і пастоў, будавалі цудоўныя храмы. Беларуская 

Царква мае кагорту выдатных сьвятых людзей.  

Госпад удастоіў Беларускую зямлю многімі цудамі, сярод якіх былі й цудатворныя 

іконы, бальшыня якіх – Прасьвятое Багародзіцы. Яны ёсьць духоўным багацьцем 

нацыі, як напрыклад – сьв. Крыж Еўпрасіньні Полацкае. Іхная гісторыя (жыцьцяпіс) 

– частка гісторыі ня толькі Беларускае Царквы, а і ўсяе Беларусі. На сёньня вядома 

іхная колькасьць – больш за 200. Гэта болей, чым мае любы іншы хрысьціянскі 

народ. Іхны пералік ёсьць на сайце Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы 

(www.belapc.org). Шанаваньне іконы пачыналася простымі вернікамі, далей 

сьведчаньні пра цуды фіксаваліся сьвятарствам і тады царкоўныя ўлады вызначалі, 

што дадзеная ікона ёсьць цудатворнаю і заносілася ў месяцаслоў. У Каталіцкай 

Царкве – папа Рымскі сам каранаваў такія іконы (напрыклад – Вострабрамская). 

Цудатворным іконам усталёўваецца дзень сьвяткаваньня, складаюцца трапары, 

http://www.belapc.org/
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службы, малітвы, каноны, акафісты... У іхны гонар асьвячаюць храмы, напрыклад – 

сьв. Жыровіцкае іконы Божае Маці названы некалькі беларускіх цэркваў на 

эміграцыі. Менавіта гэтая ікона ёсьць найбольш шанаванаю ў Беларусі і лічыцца 

апякункаю Беларускага народу. Самое ейнае з'яўленьне адбылося цудным чынам у 

1470 г. як нерукатворнае. Яна створана Боскаю сілаю з каменю, маленькая за 

памерам – з курынае яйка, але мае вялікую духовную сілу. Жыровіцкі манастыр – 

адзіны ў Беларусі, які не зачыняўся ні за якое ўлады, бо заўсёды ў ім прысутнічала 

гэтая цудатворная ікона Багародзіцы. 

Розны лёс спаткаў цудатворныя іконы. Многіх зь іх ужо няма зусім, многія зь іх былі 

вывезеныя зь Беларусі, але ёсьць іхныя копіі, пра некаторыя зусім не засталося 

ніякіх вестак.  

Баркалабаўская ікона мае гісторыю, схожую на лёс ўсяе Беларусі. Калі ў палове 17 

стагодзьдзя расейскія войскі нішчылі Вялікае Княства Літоўскае, яны рабавалі як 

ліцьвінаў так і Боскія храмы. У 1659 г. расейскі вайсковы начальнік, вяртаўся ў 

Маскву з абозам нарабаванага. Адзін ягоны воз стаў каля Баркалабаўскага 

манастыра (недалёка ад г.Быхаў, Магілёўшчына) і што толькі ні рабілі, конь ня мог 

рушыць зь месца. Тады маскавіт убачыў на возе, сярод награбленага ім дабра, ікону 

Багародзіцы, якую вярнуў ігумені гэтага манастыра, пасьля чаго ягоны конь пайшоў. 

Гэтая ікона, якая была напісана і знаходзілася ў адным з храмаў Заходняе Беларусі, 

стала ўжо звацца Баркалабаўскай, каля яе сталася шмат розных цудаў, яе шанавалі 

ня толькі ў ВКЛ, але яна была вядома і ў Еўропе. Госпад надзяліў яе такою сілаю, 

што яна перажыла ліхалецьце войнаў і савецкае ўлады. Ні царскі маскаль, ні савецкі 

не змаглі яе зьнішчыць. І цяпер, у 21-м ст., у гэтым жа беларускім манастыры да 

гэтае іконы прыходзяць вернікі з малітвамі. 

Бальшыня іконаў адносіцца да тыпу “Адзігітрыя”, некаторыя – да тыпу 

“Замілаваньне”, але ёсьць і зусім унікальныя. Напрыклад, Купяціцкая ікона (у форме 

крыжа) з’явілася цудным чынам у 1182 г. на Палесьсі. 

Можна падзяліць іконы на вядомыя і малавядомыя (у Беларусі, у сьвеце), але цяпер 

Расейская Праваслаўная Царква, якая існуе ў Беларусі (Беларуская Царква там 

забаронена), усё робіць, каб зьнішчыць беларускае – мову, абрады, сьвяты, 

традыцыі, царкоўную архітэктуру, іканапіс ...  Цяжка цяпер набыць у Беларусі ікону 

нейкага беларускага сьвятога ці беларускую ікону Багародзіцы, затое царкоўныя 

крамніцы завалены іконамі Казанскімі і іншым маскоўскім царкоўным 

шырпатрэбам.  
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Паводле даўнасьці. Самымі старажытнымі на Беларускіх землях былі іконы, 

напісаныя Евангелістам Лукашом (1 ст. пасьля нараджэньня Хрыста), якія пасьля 

хросту Беларускіх земляў трапілі зь Бізантыі:   

 - Менская (якая захавалася і знаходзіцца ў Сьвята-Духавым Саборы ў Менску); 

 - Смаленская (выкрадзеная маскавітамі і павернутая ў 1456 г., прададзеная саветамі 

ў 1930-я г.г.);  

 - Эфэская (прывезеная Еўпрасіньняю Полацкаю ў Полацк і вывезеная маскавітамі ў 

17 ст.); 

 - Вострабрамская (у старажытнасьці замененая на цяперашнюю). 

Частка іконаў – з часоў Кіеўскае Русі. Бальшыня Беларускіх цудатворных іконаў 

з’явілася ў часы ВКЛ, калі ягоная Праваслаўная Царква была незалежнаю.  

Некаторыя іконы праславіліся, калі Беларусь была пад царскай Расеяй. Напрыклад – 

Пружанская ікона праславілася ўжо ў 1934 г., калі Заходняя Беларусь была пад 

Польшчаю. Яшчэ ёсьць жывыя сьведкі гэтага цуда. Бачым, што Госпад не застаўляе 

людзей без належнае апекі і ў наш час. 

Дні сьвяткаваня іконаў Жыровіцкае (20 траўня – н.ст.) і Мінскае (26 жніўня – н.ст.) 

замацаваныя ў Беларускай Царкве як Вялікія Сьвяты. Беларусы заўсёды ладзілі 

паломніцтвы да сьвятых месцаў і іконаў. Некалі мой дзед, калі яму была ўсяго 10 

гадоў (1908 г.), са сваёю маткаю пешшу хадзілі з-пад Наваградка да Вільні, каб 

пакланіцца сьвятое Вастрабрамскае іконе Багародзіцы (гэтую ікону шанавалі ня 

толькі праваслаўныя і каталікі, а й нават юдзеі).  

У Беларусі зафіксавана дзясяткі яўленьняў самое Прасьвятое Багародзіцы, але гэта 

ўжо іншая тэма, як і – Беларускія Сьвятыя, сьвятыя месцы ... 

Таму, будучы на сваёй Бацькаўшчыне, не забывайце пакланіцца сьвятым месцам, 

мошчам сьвятых і сьвятым іконам, перад якімі маліліся нашыя продкі і якімі 

дабраслаўлялі перад бітвамі нашых дзядоў, і папрасіць у Прасьвятое Багародзіцы 

ейнага заступніцтва перад Госпадам за сваю сям’ю, за Беларускі народ і Беларускую 

дзяржаву. Сіла малітвы вельмі вялікая, няма нічога мацней за Госпада і ягоную 

Царкву. 

З малітвамі, 

Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін,                                                                               

Першаярарх Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы 
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Archbishop Sviataslau Login, the Head of the Belarusian Autocephalous Orthodox 

Church: BELARUSIAN MIRACULOUS ICONS OF THE MOTHER OF GOD 

(abstract, magazine “SAKAVIK”, March 2014, issue 5, pp. 10-13)  

 

This review is about miraculous icons of the Mother of God known in Belarus. The Lord 

granted the Belarusian land by many miracles among them there are the miracle-working 

icons, most of which the Mother of God. They have spiritual wealth of the nation, such as 

St. Cross of Euphrasinnia of Polatsk. The story of those icons is the part of the history not 

only of Belarusian Church, but also of all Belarus. Today more than 200 icons are known. 

Some of the icons are from the time of Kievan Rus, the others – of the Grand Duchy of 

Lithuania when the Orthodox Church was independent. There is a list of those icons on the 

site of the Belarusian Autocephalous Orthodox Church (www.belapc.org). Various fates 

are for miraculous icons. Many of them disappeared or were exported from Belarus, and 

there are copies for some of them. Some of the icons are absolutely unique, for example, 

Kupyatsitskaya icon (in the form of cross) (Kupiatsichy Cross Icon of Theotokos) appeared 

by miracle way in 1182 on Paliessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.belapc.org/
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ПЁТРА МУРЗЁНАК: НАЦЫЯ І СВАБОДА 

                  Да 225-годдзя прыняцьця “Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна”. 

 

                                                                              

 

Свабода для нацыі - як глыток вады кожны дзень!  

За свабоду нацыі трэба змагацца!  

Свабодай нельга гандляваць! 

 

УСТУП 

Прынятая 26 жніўня 1789 г. падчас Французскай рэвалюцыі “Дэкларацыя правоў 

чалавека і грамадзяніна” гарантавала шэраг індывідуальных і палітычных свабод, 

грамадскую бясьпеку, падзел каралеўскай улады. У Дэкларацыі запісана (Арт. 4): 

“Свабода азначае магчымасьць чалавека рабіць усё, што не стварае праблем іншым 

людзям: так, ажыццяўленьне натуральных правоў кожнага чалавека абмяжоўваецца 

толькі магчымасьцю іншых грамадзян карыстацца тымі жа самымі правамі. Такія 

абмежаваньні вызначаюцца выключна законам”. Гэта палажэньне - добрая 

ілюстрацыя разуменьня свабоды ў сучасным грамадстве.  

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%9E_%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B0
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Гаворачы пра свабоду мы вольна ці міжволі зьвязываем яе з другімі вельмі блізкімі 

паняцьцямі, такімі як дэмакратыя і права. Прывядзём некалькі вызначэньняў, што 

ёсьць свабода: “адсутнасць падпарадкаванасьці замежнаму панаваньню або 

дэспатычнаму ўраду”; “права дзейнічаць, казаць ці думаць так як хто-небудзь хоча, 

без перашкод і абмежаваньняў”; “не быць у турме або ў рабстве”; “стан, у якім ня 

церпяць уздзеяньня канкрэтнай непажаданай рэчы”, і інш.  

 

Свабода можа ўключаць некалькі чыньнікаў ці некалькі ўзроўняў, такіх як 

нацыянальная свабода, палітычныя свабоды і правы, грамадзянскія ці 

індывідуальныя свабоды і правы. Нацыянальная свабода – важнейшая частка 

свабоды, якая базуецца на жаданьні нацыі кіраваць самой у сваім краі; другімі 

словамі, нацыянальная свабода перш за ўсё прадугледжвае свабоду ад чужаземнага 

кантролю. 

 

Грамадзянскія свабоды і правы ўключаюць у сябе права на жыцьцё, эканамічную 

свабоду, права на роўнасьць перад законам, права на свабоду і асабістую 

недатыкальнасьць, права выбіраць стыль жыцьця. 

 

Палітычныя свабоды – гэта права на свабоду перакананьняў, права прымаць удзел у 

кіраваньні дзяржавай. Як відаць, свабод і правоў ёсьць многа, і чым большымі 

свабодамі і правамі карыстаецца чалавек, тым большы ўзровень развіцьця нацыі-

дзяржавы, бо чалавек ад прыроды народжаны быць свабодным.  

 

Свабода не заўжды была ўніверсальнай каштоўнасьцю. Можна мець нацыянальную 

свабоду без наяўнасьці ці пры абмежаванасьці палітычных і індывідуальных свабод 

(Ірак у часы С. Хусэйна) ці, напрыклад, як у Спарце, мець нацыянальную і 

палітычную свабоды без індывідуальнай свабоды. Відавочна, што ідэальным была б 

нацыя-дзяржава ў якой усе тры катэгорыі свабод былі б сбалансаваны і дзейнічалі 

разам. 

 

Абмяркоўваючы сітуацыю з правамі і свабодамі ў сучасных, склаўшыхся нацыях-

дзяржавах, трэба заўважыць, што няма краін з абсалютнымі свабодамі, заўжды якія-

небудзь свабоды парушаюцца. Абмежаванасьць свабоды вынікае з прыроды 

існаваньня грамадстваў, якія прынялі мадэлі абмежаваньня многіх правоў і свабод з 

мэтай рэгуляваньня адносін паміж яго грамадзянамі. Пры гэтым, відаць, ня важна, 

якога прытрымлівацца пункту гледжаньня на прыроду чалавека ці людзей, якія 

складаюць гэта грамадства (G.N. Diem, 1998). Так, калі Т. Хобс (Thomas Hobbes, 

1588-1679) бачыў чалавека эгаістычным, драпежным і эксплуататарскім, то іншы 

погляд на прыроду чалавека выказваў Дж. Лок (John Locke, 1632-1704), які ўяўляў 
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людзей грамадства свабоднымі, роўнымі і без праяў агрэсіі аднаго чалавека ў 

адносінах да другога з выкарыстаньнем сілы, падману, альбо іншымі шляхамі.  

 

Паводле Дж. Лока чалавек вымушаны дэлегаваць частку сваіх правоў дзяржаве, бо 

сам не можа забясьпечыць сваё існаваньне ў стане натуральнай свабоды, г.зн. 

уступае ў адносіны з дзяржавай, якія абмяжоўваюць яго свабоду. У такія ж 

узаемаадносіны ў грамадстве ўступае і чалавек ахарактарызаваны Т. Хобсам: 

чалавек дзейнічае, каб задаволіць свае апетыты, часам за кошт другіх, імкнучыся 

атрымаць уладу не дзеля ўлады, а для таго каб выкарыстаць яе і атрымаць вынікі, 

якія яго задавальняюць.  

 

Такім чынам, у абедзьвюх мадэлях чалавек вымушаны ўступаць у сацыяльны 

кантракт з другімі людзьмі і з дзяржавай для ўтварэньня цывільнага грамадства. Як 

вынік, чалавек у цывільным грамадстве вымушаны абмяжоўваць стан натуральнай 

свабоды (па Локу) ці апетыты па задавальненьню сваіх карысных мэтаў (па Хобсу). 

Абсалютную свабоду магчыма ўявіць хіба толькі ў грамадстве без дзяржаў і межаў 

(анархія, камунізм).  

 

“Дэкларацыя правоў чалавека і грамадзяніна”, прынятая 225 гадоў таму назад, 

аказала значны уплыў на прыняцьце многіх прававых дакументаў, што тычацца 

правоў і свабод, у прыватнасьці Канстытуцыі ЗША (1787), Канстытуцыі Рэчы 

Паспалітай (1791), “Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека” (ААН, 1948). Цікава, 

што СССР, Беларусь, Украіна і некаторыя краіны-сатэліты пры прыняцьці 

“Ўсеагульнай дэкларацыі” ўстрымаліся і настойвалі на ўключэньні ў “дэкларацыю” 

толькі эканамічных і сацыяльных правоў, тады як заходнія краіны прапаноўвалі 

замацаваць у ёй грамадзянскія і палітычныя правы і свабоды. 

Якімі былі і ёсьць нацыянальная, палітычныя і індывідуальныя свабоды ў Беларусі? 

Які уплыў маюць палітычныя і індывідуальныя свабоды на праяўленьне 

нацыянальнай свабоды і ў якой меры яны могуць спрыяць нацыянальнаму 

будаўніцтву? 

 

 

 

 



                         Часопіс «Сакавік», №5, сакавік, 2014       ISSN  2291-4757 

17 

 

КАРОТКАЯ ПРАДГІСТОРЫЯ СВАБОД У БЕЛАРУСКІМ МІНУЛЫМ 

 

Калі ўжываць тэрмін “індывідуальныя свабоды” да часоў Полацкага княства, 

Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) і Рэчы Паспалітай, то яны рэгуляваліся 

феадальнымі законамі. Гэтыя рэгулы мелі дачыненьне ў асноўным да адносінаў 

паміж самімі федаламі, бо просты люд быў несвабодным і бяспраўным. Большасьць 

людзей, што жылі з зямлі, як і паўсюль у Еўропе, былі прыгоннымі. У 14-15 ст. 

сяляне на беларускіх землях былі пазбаўлены ўласнасьці на зямлю, былі толькі 

землекарыстальнікамі, а зямлёй валодалі дзяржава, царква і феадалы. 

На тэрыторыі Беларусі з 1588 года дзейнічаў статут ВКЛ, які замацоўваў феадальны 

грамадскі лад і  наяўнасць 2 асноўных класаў: феадалаў і феадальна-залежных сялян. 

Сялян можна было прадаваць, абменьваць, закладваць. Прыгоннае права ў такім 

выглядзе праіснавала на нашых землях амаль трыста гадоў. У гарадах людзі жылі 

крыху вальней. Амаль усе буйныя гарады Беларусі па волі феадалаў атрымалі да 

сярэдзіны 16 ст. магдэбургскае права: насельніцтва гарадоў вызвалялася ад 

павіннасьцяў, якія замяняліся грашовым падаткам. Магдэбургскае права спрыяла 

развіцьцю рамёслаў і гандлю. 

Гісторыя парламентарызму і палітычных свабод на беларускіх землях істотна 

карацейшая ў параўнаньні, напрыклад, з Англіяй, дзе парламент, як пастаянна 

дзеючая ўстанова, аформіўся ў часы кіраваньня караля Эдуарда I (1272—1307 гг.), і 

дзе ў далейшым, падчас англійскай рэвалюцыі (1640—1660), былі закладзены 

асновы парламенцкага ладу, якія існуюць у Вялікабрытаніі да гэтага часу. 

Палітычны лад ВКЛ уяўляў сабой феадальную манархію на чале з вялікім князем, 

які ўзначальваў узброеныя сілы, аб’яўляў вайну, заключаў мір, мог уступаць у саюзы 

з іншымі дзяржавамі. У 14 ст. пры ім існавала вялікакняжацкая рада, якая мела 

дарадчыя функцыі.  

Паводле Статута ВКЛ, улада ў краіне падзялялася на заканадаўчую (сойм), 

выканаўчую (вялікі князь, адміністрацыйны апарат) і судовую (трыбунал ВКЛ, 

земскія і падкаморскія суды). Такім чынам, у другой палове 16 ст. ў ВКЛ склалася 

парламенцкая манархія. Статут дэклараваў удзел простых людзей ў выбраньні 

гаспадара, аднак іх не дапускалі ў сойм, а ўдзел у палітычным жыцьці, калі такі і 

быў, абмяжоўваўся мясцовымі справамі. Побач з законамі ВКЛ, дзейнічалі 

вышэйшыя законы Рэчы Паспалітай, канстытуцыйнай, саслоўнай манархіі, на чале з 

выбарным каралём. У сеймы Рэчы Паспалітай і ВКЛ праходзілі выбары.  
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Канстытуцыя Рэчы Паспалітай, прынятая 3 мая 1791 года (была другім у сьвеце 

канстытуцыйным законам пасьля Канстытуцыі ЗША (1787) і першым у Еўропе), не 

пасьпела дзейнічаць, бо ў выніку трох раздзелаў (1772, 1793, 1795) паміж Расіяй, 

Аўстрыяй і Прусіяй, сама Рэч Паспалітая перастала існаваць. Такім чынам, 220-240 

год таму назад беларускія землі ўпершыню ў гісторыі трапілі пад расійскую 

акупацыю. Аднак, яшчэ доўга пасьля трэцяга раздзелу Рэчы Паспалітай на 

беларускіх землях (да 1840 г.) дзейнічалі некаторыя палажэньні Статута ВКЛ. На той 

час былі брутальна парушаны многія правы і свабоды па якіх жылі беларусы ў ВКЛ, 

і ў першую чаргу рэлігійныя свабоды і ўжываньне Мовы. Як вядома, уплыў 

каталіцызма на працягу двух стагоддзяў, пачынаючы з Берасьцейскай уніі (1596), 

прывёў да таго, што паступова амаль 75% беларускага насельніцтва сталі належаць 

да уніяцкай царквы. З акупацыяй Расіяй сучасных тэрыторый Беларусі, Польшчы і 

Украіны па рашэньню сінода ў Полацку (1839) уніяцкая царква ў Беларусі ў адзіны 

момант перастала існаваць і ўсе прыходы былі пераведзены ў праваслаўе. Пасьля 

трох паўстаньняў (1794, 1830-1831 і 1863), мэтай якіх было аднаўленьне Рэчы 

Паспалітай, беларусы былі пазбаўлены права ўжываць беларускую мову як у 

афіцыйных дакументах, так і ў сістэме адукацыі.  

Па стану на 1860 год  большасьць насельніцтва Расіі складалі сяляне (49.5 с млн з 

60.9 млн або 81%), з іх амаль палова (23 млн) былі прыгоннымі. На мінскіх, 

магілёўскіх, віцебскіх, смаленскіх землях прыгоннымі ў гэты час былі больш за 55% 

сялян.  Доля прыгонных сялян на гродненскіх і віленскіх землях была крыху меншай 

і вагалася паміж 35-55%. Цар Аляксандр ІІ падпісаў дэкрэт аб ліквідацыі прыгоннага 

права ў Расійскай імперыі 19 лютага 1861 г. , аднак, працэс вызваленьня рабоў, на 

самай справе, ішоў аж да канца 19 ст. Для параўнаньня, скандынаўскія краіны ніколі 

не мелі прыгоннага права. Англія адмяніла яго ў 1600 г., Францыя – ў 1789 г.  У 

большасьці еўрапейскіх краін прыгоннае права было адменена у канцы 19 ст. 

Беларусы пад расійскай акупацыяй не ведалі і палітычных свабод. У  гарадах Расіі не 

было магдэбурскага права і мясцовага самакіраваньня, калі не лічыць Ноўгарадскае 

веча, дзейнасьць якога была спынена пасьля захопу Ноўгарадскага княства 

Масковіяй (цар Іван ІІІ, 1478). Да 1480 г. на працягу амаль трох стагоддзяў Масковія 

знаходзілася пад уплывам Залатой Арды, нават маскоўскія князі атрымоўвалі ад яе 

ярлык (дазвол) на кіраваньне сваімі землямі, гэта значыць зьбіралі са сваіх княстваў 

даніну для Залатой Арды ў абмен на дазволеную ўладу. Прынцыпы аўтарытарнага 

кіраўніцтва, панаваўшыя ў Залатой Ардзе, былі перанесены на Масковію. 

Парламентарызм прыйшоў у Расію вельмі позна. Першая дзяржаўная дума-

парламент у Расіі, якая ператварыла самадзяржаўную Расію ў парламенцкую 

манархію, пачала працаваць у 1906 г. У Расіі ніколі не было свабоды ў сучасным 

разуменьні і гэта абумоўлена як гістарычнымі, персанальнымі, так і эканамічнымі 
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умовамі. Павага да законаў і агульнапрынятых нормаў да гэтага часу не знаходзяць 

значнай падтрымкі як у кіраўніцтве, так і ў народа Расіі (Diligensky, Chugrov, 2000). 

Такім чынам, узровень індывідуальных і палітычных свабод на тэрыторыі Беларусі ў 

канцы 19-га і пачатку 20-га стагоддзяў быў вельмі нізкім. У гэты ж перыяд толькі 

пачыналася зараджэньне беларускай нацыянальнай ідэі ў асяродках Санкт-

Пецярбурга і Вільні і, відавочна, яно не магло моцна развівацца ва ўмовах 

прыгнечанасьці нацыянальных свабод у царскай Расіі. 

 

Сучасная гісторыя беларускай дзяржаўнасьці і нацыянальнай свабоды вельмі 

кароткая – яна пачалася ў  сакавіку 1918 года з абвяшчэньня Беларускай Народнай 

Рэспублікі і са студзеня 1919 года -  з утварэньня БССР.  За мінулыя амаль 100 гадоў 

Беларусь стала дзяржавай, а была нікім – “Северо-Западным Краем”. Дзякуючы 

беларускаму нацыянальнаму руху, гістарычнаму моманту – рэвалюцыі 1917 года і 

сталінскім ідэям нацыяўтварэньня ў СССР, беларускаму адраджэньню 20-30-х і 90-х 

гадоў, беларусы паступова з этнаса ператвараюцца ў нацыю.  

 

Ці адчувалі сябе беларусы на працягу апошніх дзесядзігоддзяў свабоднымі? Адказ 

будзе не суцяшальным. Беларускія сяляне жылі без прыгоннага права нядоўга. 

Рэвалюцыя 1917 года, якая праходзіла пад лозунгам “ Зямля – сялянам”, скончылася 

стварэньнем калгасаў, якія ўяўлялі сабой новую форму прыгоннага права. Вясковыя 

людзі былі бяспраўнымі і беззямельнымі. Сяляне заставаліся прыгоннымі-рабамі, бо 

не маглі з’ехаць з вёскі без дазволу; у СССР да 1974 г. 62.6 млн жыхароў вёскі 

старэй за 16 год (36% ад колькасьці ўсяго насельніцтва) ня мелі пашпартоў, а г.зн. не 

маглі свабодна перамяшчацца нават у межах Саюза. У савецкі перыяд фармальна 

дзейнічалі Канстытуцыі РСФСР (1918), СССР 1924 (з дапаўненьнямі ў 1927 г.), 1936, 

1977 гадоў і Канстытуцыі БССР (1919, 1927, 1937, 1978, 1994), дэклараваўшых 

правы і свабоды.  Аднак, нават там былі выключэньні. Так, напрыклад, у 

Канстытуцыі БССР 1927 г. (Артыкул 71) быў шэраг абмежаваньняў выбарчых 

правоў для “чуждых элементов”: 

“Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они и входили в одну 

из перечисленных категорий: а) лица, прибегающие к наемному труду с 

целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-

то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с 

имущества и т. п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие 

посредники; г) монахи и духовные служители религиозных культов всех 

исповеданий и толков; д) служащие и агенты бывшей полиции, 

отдельного корпуса жандармов и охранных отделений, члены 
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царствовавшего в России дома, а также лица, руководившие 

деятельностью полиции, жандармерии и карательных органов; …” 

Маючы гарантаваныя канстытуцыямі свабоды, людзі, якія пачыналі цікавіцца 

пытаньнямі нацыянальнай свабоды, плацілі за гэта жыцьцём ці высылкай у далёкія 

раёны,  дзе, як рабы, рылі “беламорканалы” і будавалі “днепрагэсы”.  Асноўная маса 

народу ніколі не мела ўласнасьці, што поўнасьцю выбіла з людзей ініцыятыўнасьць і 

адказнасьць за вырашэньне эканамічных і сацыяльных праблем сям’і. Адсутнасць 

права на ўласнасьць, эканамічных і палітычных свабод, прывялі да таго, што людзі 

звыкліся з кіруючай рольлю дзяржавы і адзінай партыі. Галасаваць хадзілі, бо 

баяліся пакараньня за няўдзел, выбіралі без выбару, бо не было альтэрнатыўных 

кандыдатаў, да таго ж на час выбараў у буфеты завозілі дэфіцытныя прадукты 

(напрыклад, мандарыны). Здавалася, што пасьля 1991 г., калі Беларусь стала 

свабоднай і незалежнай ад Расійскай імперыі, адбудуцца значныя перамены. І яны 

пачаліся, нават выбары першага Прэзідэнта краіны ўзрушылі і паднялі людзей. Ды 

атрымалася гістарычная памылка, зьмены не прыйшлі, усё засталося па-ранейшаму. 

Фактычна, не адмаўляючы палітычныя і грамадзянскія свабоды, беларусам 

прапаноўваецца “чарка і шкварка”. 

 

 

ФАКТАРЫ, АД ЯКІХ ЗАЛЕЖЫЦЬ НАЦЫЯНАЛЬНАЯ СВАБОДА 

Нацыянальная эліта 

Сёньня Беларусь – незалежная, суверэнная краіна і ў гэтым сэнсе фармальна - 

нацыянальна свабодная. Супярэчнасьці узнікаюць пры параўнаньні вызначэньняў 

нацыянальнай свабоды, як гэта разумеюць прадстаўнікі нацыянальнай эліты, з той 

фармальнай нацыянальнай свабодай, якая існуе і ўмацоўваецца зараз у рускамоўнай 

цывільнай дзяржаве Беларусь.  

Паводле розных меркаваньняў, у краіне існуюць дзьве беларускія ідэнтычнасьці ці 

этнасы (абарыгенаў-этнанацыяналістаў і “крэолаў”; Рабчук, 2005), дзьве культуры 

(культура-1, культура-2; Астапенка, гл. Зборнік, с.81-98), дзьве арыентацыі (“гордые 

белорусы” или “националисты” і “разочарованные белорусы” или “космополиты”; 

Манаеў, Дракахруст, 2012), два варыянты ідэнтычнасьці (нацыянальны і 

постсавецкі-заходнерускі; Радзік, 2012), дзьве групы людзей (сьвядаміты і 

несьвядаміты; Воранаў, 2013).  Г. Туміловіч (2013) разглядаючы праблему 

беларускай ідэнтычнасьці адзначыла, што пад уплывам асобы кіраўніка краіны 

адчуваньне «коллективного одиночества» и определяет во многом форму, в которой 

развивается сегодня национальное белорусское сознание». Падаецца, што падобныя 

http://sakavik.net/2013/03/01/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96/
http://sakavik.net/2013/03/01/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%81%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96/
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азначэньні існуючых рэальнасьцяў даволі дакладна адлюстроўваюць сітуацыю. 

Краіна падзелена даследчыкамі на дзьве часткі: адна частка, ідэі якой падзяляюць 

каля 25-30% насельніцтва, ідзе за нацыянальнай элітай (В. Вілейта, 2005); другая 

частка, большая, складаецца з прыхільнікаў сёняшняга кіраўніцтва дзяржавы. 

Абедзьве гэтыя часткі ці ідэалогіі выкаростоўваюць розную гістарычную і 

культурную базу для будаўніцтва дзяржавы, якую яны ўяўляюць як нацыянальную. 

Нацыянальная эліта карыстаецца доўгатэрміновай гістарычнай памяцьцю (Полацкае 

княства, ВКЛ, станаўленьне беларускай нацыі канца 19-га - пачатку 20-га 

стагоддзяў, беларусізацыя 20-30-х і 90-х гадоў 20-га стагоддзя), тады як сучаснае 

кіраўніцтва для ўсталяваньня сваёй перавагі выкарыстоўвае кароткатэрміновую 

гістарычную памяць (калектывізацыя і індустрыялізацыя савецкіх часоў, Вялікая 

айчынная вайна, цяжкасьці пасьляваеннага перыяду).  

Відавочна, што прасавецкая частка, якая зараз знаходзіцца пры ўладзе, усякімі 

шляхамі спрабуе прынізіць прадстаўнікоў нацыянальнай эліты, якіх бачыць сваімі 

канкурэнтамі і ворагамі. Многімі працяг такой сітуацыі бачыцца незваротным 

(Рабчук, 2012). У нядаўнім артыкуле, зыходзячы з рэалій, было выказана 

меркаваньне, што будаўніцтва нацыянальнай беларускай дзяржавы ў перспектыве 

магчыма (Мурзёнак, 2013). Трэба толькі дадаць, што калі б працэс беларускага 

неоадраджэньня 1991-1994 гадоў працягваўся, то відавочна, што пытаньня аб 

“крэольскай” дзяржаве не ўзнікала б.  

З практычнага пункту гледжаньня, далейшае падзяленьне на “вашых і нашых” не 

будзе спрыяць умацаваньню нацыянальнай свабоды для краіны. Нягледзячы на 

пастаянны ўціск з боку ўлады на прадстаўнікоў нацыянальнай эліты і на тое, што 

яны робяць, нацыянальная эліта з’яўляецца адным з галоўных станоўчых фактараў у 

прыбліжэньні сапраўднай нацыянальнай свабоды, бо нясе ў сабе глыбокую 

гістарычную, культурную і генетычную праўду пра беларускую нацыю.  

 

Нацыяналізм і сучаснае будаўніцтва нацый 

Нараджэньне новых нацыянальных дзяржаў у канцы 19-га - пачатку 20-га стагоддзяў 

ў Еўропе было рэальным дзякуючы як нацыянальным сілам, якія імкнуліся да 

свабоды, так і спрыяльным гістарычным умовам (развал Аўстра-Венгерскай, 

Атаманскай і Расійскай імперый, першая сусьветная вайна). Лічыцца, што 

нацыяўтварэньне ў пост-мадэрны перыяд немагчыма. Сёньня нацыяналізм на захадзе 

бачыцца ў адмоўным сэнсе, як праявы ксенафобіі, нацыянал-фашызму, і г.д.  

Фактычна, на захадзе баяцца нацыяналізма і патрыятызма, нягледзячы на тое, што 

самі перажылі эпоху станаўленьня нацый. 

http://sakavik.net/2013/11/18/%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D1%83%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BC/
http://sakavik.net/2013/03/10/%D0%BF%D1%91%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%B9-4/
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Аднак, заходнія меркі не заўжды падыходзяць да сучасных новаўтвораных дзяржаў.  

Таму яркі прыклад будаўніцтва на нашых вачах нацыянальных дзяржаў на 

тэрыторыях былой Югаславіі і СССР, якое адбылося і працягваецца сёньня. 

Нацыяналізм, скіраваны на будаўніцтва нацыі па многіх прычынах ёсьць з’ява 

пазітыўная, пры ўмове павагі да правоў і свабод як карэннай нацыі, так і 

нацыянальных меншасьцяў; бо цяжка ўявіць сьвет без дзяржаў і нацый у бліжэйшыя 

50-100 гадоў. Здаецца, што на захадзе не зусім разумеюць асаблівасьці сучаснага 

нацыяўтварэньня ў пост-савецкіх краінах: Беларусі, Казахстане, Латвіі, Украіне. І 

хоць другая спроба за апошнія 10 год асягнуць сапраўдную нацыянальную свабоду 

на Украіне зараз падлягае вялікаму іспыту, аднак, ёсьць тэарэтычныя і практычныя 

падставы сьвярджаць, што нават у наш час нацыянальнае будаўніцтва працягваецца. 

Ніхто не можа спыніць гэты працэс, нават імперская Расія. 

 

Фактар мірнага суіснаваньня 

Адным з фактараў, які мог бы спрыяць нацыянальнай свабодзе з’яўляецца адносна 

доўгі перыяд мірнага суіснаваньня. Магчымасьць ужываньня ядзернай зброі сёньня 

можна ўявіць толькі пры пагрозе існаваньню краін, якія ёй валодаюць. У іншых 

выпадках, здаецца, ужываньне ядзернай зброі немагчыма, калі падпарадкоўвацца 

здароваму сэнсу і досьведу яшчэ нядаўніх глабальных і лакальных войн (ІІ 

сусьветная, карэйская, ірана-іракская, югаслаўская, іракская, афганская, расійска-

грузінская, а цяпер і расійска-украінская). Аднак, як паказала ваенная агрэсія Расіі 

супраць Украіны, гэты фактар значнай ролі не мае. З тых краін, якія гарантавалі 

бясьпеку і суверэнітэт Украіне (Расія, ЗША, Вялікабрытанія), Расія парушыла гэтую 

міжнародную дамову, а ЗША і Вялікабрытанія ёсьць банкротамі, бо не змаглі 

выканаць дадзеныя імі абавязкі. Такая ж Дамова ёсьць і для Беларусі, але з гэтага 

часу можна казаць, што гарантаў у сьвеце няма, калі ацэньваць тыя недастаковыя і 

неадэкватныя дзеяньні ў адказ на агрэсію Расіі як з боку падпісантаў гэтай Дамовы, 

так і з боку іншых краін заходняй дэмакратыі. 

 

Фактар глабалізацыі 

Працэс глабалізацыі, які характарызуе далейшае развіцьцё імперыялізму (капіталу), 

здаецца, мог бы з’яўляцца фактарам, які размывае дзяржаўныя межы і пагражае 

існаваньню маленькіх і вялікіх нацый. Усё ж, на прыкладзе ЕС, гэтага пакуль не 

назіраецца. Скасаваньне межаў паміж шэрагам дзяржаў ЕС (Шэнгенскае 

пагадненьне ад 1985 г.) не вядзе да ліквідацыі нацыянальнай ідэнтычнасьці, да 
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прыкладу, люксембуржцаў ці нарвежцаў. Наадварот, зараз назіраецца тэндэнцыя да 

адасабленьня і адмежаваньня ад агульнай прасторы ЕС, па крайней меры ў 

дачыненьні ўжываньня грашовай адзінкі еўра (Вялікабрытанія). Варта нагадаць і 

крытыку ў адрас будучыні ЕС, маючы на ўвазе нават магчымы выхад некаторых 

краін з гэтай супердзяржаўнай структуры (Грэцыя, Чэхія). Можна аднак меркаваць, 

што ў бліжэйшай перспектыве (30-50 гадоў) глабалізм-імперырыялізм не будзе 

адмоўна ўплываць на існаваньне нацый і нацыянальнай свабоды. Капітал 

зацікаўлены мець розныя рынкі і розныя умовы існаваньня нацый, дзе б ён мог 

памнажаць свае грошы.  

 

Зьнешнія фактары і падвойныя стандарты 

Маленькія краіны заўжды апыналіся пад уплывам больш магутных суседзяў, 

нягледзячы на тое, якія сілы, цэнтрабежныя ці цэнтраімклівыя, пераважалі ў саміх 

краінах. Зьнешнія фактары прыводзілі да падзелу вялікіх і маленькіх нацый 

(Германія, Карэя, Асеція) і, наадварот, яны не дазваляюць падзеленым нацыям 

заснаваць сваю дзяржаўнасьць і асягнуць нацыянальную свабоду (курды, 

палесьцінцы).  

Зьнешні фактар, як для Беларусі, так і для Украіны, зараз мацнейшы з Усходу, бо 

Захад, у пагоні за грашыма, губляе каштоўнасьці і здраджвае тым прынцыпам, на 

якіх пачынаў будавацца. Сёньня лозунгі свабоды і дэмакратыі зьбіваюцца на рэйкі 

рэальнай палітыкі, пад якой фактычна маецца на ўвазе звычайны гандаль 

дэмакратычнымі і гуманітарнымі каштоўнасьцямі ў абмен на эканамічныя выгады 

(Германія-Расія-Шрэдэр-балтыйскі нафтапровад, і іншыя прыклады). Фактычна, 

гэтага ж чакаюць ад урадаў і звычайныя грамадзяне такіх краін. Падвойныя 

стандарты ўжываюцца амаль усімі краінамі, уключна з краінамі-дэпазітарыямі 

ядзернай зброі, прэтэндуючымі на стварэньне іншых полюсаў чалавечага развіцьця 

(Расія, Кітай). Балансаваць у гэтай сітуацыі Беларусі, Украіне і іншым пост-савецкім 

рэспублікам складана.  

Палітыку неакаланіялізма, якую раней ужывалі распаўшыяся імперыі (Брытанія, 

Францыя), цяпер працягвае ўжываць Расія ў адносінах да нядаўніх суседзяў па 

СССР. У ход пайшлі не толькі эканамічныя пагрозы, але і прамая ваенная агрэсія, на 

гэты раз у адносінах да Украіны. Міжнародная супольнасьць, нарэшце, заўважыўшы 

праблему пасьля адкрытай агрэсіі (так падаецца на першы погляд), працягвае 

гандаль за Украіну з Расіяй  (усяго за нейкіх 15-20 млрд даляраў, з-за намеру 

Украіны падпісаць у Вільні пагадненьне аб асацыяцыі з ЕС ў лістападзе 2013 года). 

Закрэсьлены маральныя прынцыпы падтрыманьня свабод, ідзе адкрытая купля-
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прадажа. Гандаль працягваецца і гэта відаць па тых паўмерах і нерашучых кроках, 

якія робяць і ЕС, і ЗША ў адказ на акупацыю і анэксію Крыма Расіяй. 

Трэба заўважыць, што акупацыя Крыма Расіяй адбылася насуперак Міжнароднай 

дамове 1994 г. аб гарантыях бясьпекі і суверэнітэту для Украіны і Беларусі, 

падпісанай Расіяй, Вялікабрытаніяй і ЗША. Расія, у мінулым “жандарм Еўропы”, 

працягвае выкончаць функцыі падаўленьня свабоды ў наш час, разглядаючы 

незалежную Украіну як сваю вотчыну. Відавочна парушэньне міжнародных правоў і 

існуючага парадка. Расія вярнулася да рэалізацыі еўразійскай ідэі і працягвае рух з 

усходу на захад, які то сьціхаў, то ўзнаўляўся з часоў Залатой Арды. Абараняць 

рускамоўнае насельніцтва можна паўсюдна, не толькі на Украіне, а і ў Беларусі, 

Казахстане, Латвіі, Эстоніі, і прыціснуць з дапамогай зброі імкненьне гэтых краін да 

нацыянальнай свабоды. Зараз цяжка прадбачыць магчымыя наступствы ўварваньня 

Расіі на тэрыторыю Украіны: аналітыкі разглядаюць як верагоднасьць трэцяй 

сусьветнай вайны (Усход-Захад, Візантыя-Рым), так і развал многанацыянальнай 

Расіі (83 суб’екты, больш за 190 народаў і народнасьцяў).  

Зусім нядаўна сьвет быў сьведкам дзьвух чачэна-расійскіх войнаў (1994-2000). Калі 

б такія войны ішлі ў Афрыцы, ці Лацінскай Амерыцы, то яны, па савецкіх мерках, 

называліся б нацыянальна-вызвольнымі. Аднак, дзве нацыянальна-вызвольныя 

вайны, якія вёў чачэнскі народ з Расіяй, скончыліся тым, што чачэнцаў цяпер у 

сьвеце ў асноўным прадстаўляюць як тэрарыстаў, у лепшым выпадку сепаратыстаў 

(гэта пры ўмове права нацыі на самавызначэньне і аддзяленьне). Трэба нагадаць, што 

падчас гэтых войнаў загінулі каля 200.000 мірных грамадзян Чачні (з іх каля 40 тыс. 

дзяцей) і каля 20.000 расійскіх вайскоўцаў. Вядома, сьвет стаміўся ад войнаў і хоча 

стабільнасьці, міру і дабрабыту. Аднак, сёньня з цяжкасьцю хтосьці можа адрозьніць 

нацыянальна-вызвольны рух ад тэрарызму, пад які сьпісываюць усё і з  гэтым моўчкі 

пагаджаюцца краіны ў любой частцы сьвету, баючыся ў першую чаргу за сваю 

тэрыторыяльную цэласьць. Зноў жа, працуюць падвойныя стандарты.  

Здавалася б, у гэтых гістарычных умовах (ціск Расіі і нерашучасьць Захаду) і на 

далёкую перспектыву найлепшым выхадам для Беларусі была б заява аб 

нейтральнасьці ў Еўропе, што і прапісана ў Канстытуцыі РБ (Артыкул 18 

“Рэспубліка Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю тэрыторыю без'ядзернай зонай, а 

дзяржаву нейтральнай”). Гэта б дазволіла зняць пастаянны ўціск еўразійскай Расіі і 

ўвайсьці ў сям’ю еўрапейскіх народаў з яе дэмакратычнымі інстытутамі. Для гэтага 

Беларусь многа мае: адукаваных і культурных людзей, разьвітую інфраструктуру, 

выгадную тэрыторыю. Аднак, хто забясьпечыць “мірны ядзерны парасон”? Як 

асягнуць нейтральнасьць, калі нацыянальная свабода дзяржавы знаходзіцца пад 

пагрозай дзеяньня чужых войскаў раскватэраваных на яе абсягах? Гэта пагроза 
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з’яўляецца самым небясьпечным, адмоўным фактарам уплыву на нацыянальную 

свабоду. 

 

Унутраныя фактары і беларуская сьвядомасьць 

Па ацэнках міжнародных незалежных арганізацый, Беларусь, па паказчыку 

дэмакратыі займае 141 месца ў сьвеце і ўваходзіць у групу краін з аўтарытарным 

рэжымам, па паказчыку эканамічнай свабоды – 150-е, па паказчыку свабоды прэсы – 

168-е (Табліца 1). Парушэньне свабод адзначаюць і праваабаронцы ў Беларусі 

(Пастухоў, Пульша, 2013; Беларускі праваабарончы Хельсінскі Камітэт, 

http://belhelcom.org/node/19158). І гэта не дзіўна, усе старыя парадкі, якія існавалі ў 

савецкі час перайшлі ў спадчыну да новаўтвораных дзяржаў, дзе сістэма кіраваньня і 

нават ідэалогія і самі кіраўнікі не зьмяніліся.  

У канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя амаль існавала новая існасьць – савецкая 

нацыя. У 1991 г. 69% беларускага насельніцтва лічыла сябе савецкімі людзьмі, і 

толькі 24% ідэнтыфікавала сябе належнымі да рэспублікі Беларусь (Titarenko, 2007). 

У той жа час, дэкларавалася развіцьцё нацыянальных культур, але яно было ў 

дазволенай меры і не магло перайсьці межы магчымага аддзяленьня нацыі-народа са 

складу СССР. Шараговыя грамадзяне нават не заўважалі наяўнасьці палітычных 

свабод бо імі рэальна не карысталіся.  

У той жа час, сацыяльная абароненасьць людзей і эканоміка краіны былі даволі 

высокімі. Невыпадкова па індэксу чалавечага развіцьця большасьць рэспублік 

былога СССР знаходзяцца зараз сярод краін з высокім і вельмі высокім узроўнем 

(індэкс разлічваецца на падставе чатырох паказчыкаў – працягласьці жыцьця, 

колькасьці гадоў навучаньня ў школе, рэальнага працягу навучаньня ў школе (у 

гадах), і нацыянальнага даходу ў разьліку на кожнага чалавека). Па гэтаму індэксу 

Беларусь займае 50-е месца ў сьвеце (2013). Адзначаны дыссананс паміж узроўнямі 

свабод і ўзроўнем жыцьця можа сьведчыць аб недастатковым развіцьці палітычнай 

культуры і традыцый як у кіраўніцтва, так і ў шараговых грамадзян гэтых краін, што 

ў значнай меры абумоўлена савецкай спадчынай.  

 

 

 

 

http://belhelcom.org/node/19158
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Табліца 1. Паказчыкі свабоды і развіцьця ў Беларусі  

Паказчык Узровень 

Freedom in the World 

(Свабода ў сьвеце, 

2014) 

свабодныя 

(88 краін) 

Канада, 

Літва, 

Латвія, 

Польшча * 

часткова 

свабодныя 

(59 краін) 

Арменія, Грузія, 

Кіргізстан, 

Малдова, Україна 

не свабодныя (48 краін) 

Беларусь, Расія, Казахстан, 

Азербайджан, Таджыкістан, 

Туркменістан, Узбекістан 

Index of Economic 

Freedom (паказчык 

эканамічнай свабоды, 

2014) 

свабодныя 

Канада 

большасьцю 

свабодныя 

Грузія, Літва, 

Латвія, Эстонія 

умерана 

свабодныя 

Азербайджан, 

Арменія, 

Польшча, 

Казахстан, 

Кіргзстан 

большасьцю 

несвабодныя 

Таджыкістан (139), 

Расія (140),       

Беларусь (150) 

Press Freedom Index 

(паказчык свабоды 

прэсы, 2012) 

добры стан 

Канада, Нарвегія 

здавальняючы 

ЗША, Латвія, 

Літва, Польшча, 

Эстонія 

значныя 

праблемы 

Венгрыя, 

Румынія 

цяжкі стан 

Україна (116), Расія 

(142), Казахстан (154) 

Democracy Index 

(індэкс дэмакратыі, 

2012) 

поўная 

дэмакратыя  

(25 краін) 

Нарвегія (1), 

Канада (8), 

Паўдн. Карэя 

(20), ЗША (21) 

недастатковая 

дэмакратыя (54 

краіны) 

Эстонія (34), 

Літва (42), 

Польшча (44), 

Латвія (47), 

Малдова (67) 

гібрыдны 

рэжым (37 

краін) 

Україна (80), 

Грузія (93), 

Кіргізстан 

(106), 

Арменія (114) 

аўтарытарны рэжым 

(51 краіна) 

Расія (122), Куба (127), 

Азербайджан (139), 

Беларусь (141), Кітай 

(142), Казахстан (143), 

Паўночная Карэя (167) 

Human Development 

Index 

(індэкс развіцьця 

чалавека, 2013) 

вельмі высокі 

Нарвегія (1), 

Канада (11), 

Фінляндыя (21), 

Эстонія (33), 

Польшча (39), 

Літва (41), 

Латвія (44)  

высокі 

Беларусь (50), 

Расія (55), 

Казахстан (69), 

Грузія (72), 

Україна (79), 

Азербайджан 

(82), Арменія 

(89) 

сярэдні 

Кітай (101), 

Туркменістан (102), 

Малдова (108), 

Узбекістан (114), 

Кіргізстан (125), 

Таджыкістан (126) 

нізкі 

Пакістан (146), 

Камерун (150), 

Йемен (160), 

Малаві (170), 

Афганістан 

(175), 

Цэнтральна-

Афрыканская 

Рэспубліка (180) 

 

*У табліцы для параўнаньня прыведзены зьвесткі для іншых краін, у першую чаргу нашых суседзяў. 

Чытачы праз лінкі могуць знайсьці больш падрабязную інфармацыю. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_in_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom
http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom
http://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
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Адносіны саміх беларусаў да свабод вельмі нявызначаныя, аморфныя (Табліца 2). 

Так, 65.2% насельніцтва лічыць, што паляпшэньне эканамічнага стану краіны 

важней за незалежнасьць (29.3%). Гэта значыць, што свабода не з’яўляецца галоўнай 

каштоўнасьцю для большасьці беларусаў, хаця яны і аддаюць невялікую перавагу 

свабодзе над роўнасьцю (54.3%). Падтрымліваючы ў большасьці дэмакратыю 

(75.3%)  і тое,  як яна развіваецца ў краіне (50.4%), больш паловы беларусаў (61.6%) 

не супраць аўтарытарнага стыля кіраваньня. Відавочна, што яны не ўспрымаюць 

аўтарытарны рэжым, як пагрозу дэмакратычным свабодам, аднак і не прымаюць 

ваенную дыктатуру (за - толькі 13.1%).  

Менавіта з моцным лідэрам, а не з палітычнымі партыямі беларусы зьвязваюць 

лепшыя надзеі. Тая падрымка, якую партыі маюць з боку насельніцтва, знаходзіцца 

на ўзроўні статыстычнай пагрэшнасьці. Гэта ўвогуле і не дзіўна, калі ва ўмовах 

дыктатарскага рэжыму партыі не маюць свабоднага доступу да масавых сродкаў 

інфармацыі і зазнаюць пастаянны ўціск з боку ўлады. Аднак і актыўнасьць саміх 

партый вельмі нізкая. Прайшлі  выбары ў мясцовыя органы ўлады. На выбарчых 

участках працавалі каля 60.000 сяброў камісій; ад апазіційных партый было 

пададзена крыху больш за 300 заявак на ўдзел у камісіях (прыблізна 0.5%), ды ўлада 

скасавала колькасьць заявак у 10 разоў і засталося 0.05% сяброў у камісіях. Нямая 

сцэна?! Гэта яшчэ адна прычына таму, што 91.5% насельніцтва ўвогуле не цікавяцца 

пытаньнямі палітыкі краіны. А з другога боку, якія выбары? Гэта не жарт: 

“Кіраўніку дзяржавы быццам стала сорамна мець 90% на прэзідэнцкіх выбарах 2006 

г., дык ён просіць старшыню цэнтральнай выбарчай камісіі, ну зрабіце хаця б 80%”. 

Вось і ўсе выбары. Паколькі сілы палітычных партый, апазіцыйных ці “пазіцыйных”, 

невялікія, таму ўмацаваньне нацыяльнай свабоды ў вельмі нязначнай меры зараз 

падтрымлівае аўтарытарнае кіраўніцтва.   

“Ціха” ідэнтыфіцыруючы сябе беларусамі людзі не ідуць змагацца за нацыянальную 

свабоду, ці за палітычныя правы, бо, з аднаго боку, за іх усё вырашаюць, а з другога, 

відаць іх задавальняе стан эканамічнай і індывідуальнай свабоды (фактычна ідзе 

падмена паняцьцяў індывідуальных і палітычных свабод). Можна меркаваць, што 

нявызначанасьць беларусаў у дачыненьні да палітычных і нацыянальнай свабод 

перайшла ў спадчыну ад Расіі і савецкай сістэмы за апошнія два стагоддзі. Гэта 

нявызначанасьць ці абыякавасьць з’ўляецца адным з негатыўных фактараў, які 

уплывае на развіцьцё беларускай нацыі.  
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Табліца 2. Сучасны беларускі партрэт свабод 

Характарыстыка Факты Спасылка 

Эканамічны стан краіны 

больш важны чым яе 

незалежнасьць 

Для 65.2% больш важна паляпшэньне эканамічнага 

стану Беларусі, тады як для 29.3% - незалежнасьць 

краіны. 

“Новости 

НИСЭПИ”, 

Выпуск 

1.ІІІ.2013.с.32. 

Прыхільны да свабоды 54.3% выбіраючы паміж свабодай і роўнасьцю 

выбралі свабоду 

Зборнік, с.258* 

Іванюто О. і інш. 

Прыхільны да 

дэмакратыі 

 

75.3% упэўнены, што дэмакратыя лепш, чым іншыя 

формы кіраваньня дзяржавай; 50.8% - задаволены 

тым як дэмакратыя развіваецца ў краіне; 

63.6%  лічуць, што да дэмакратыі трэба ісьці шляхам 

паступовых рэформ, а не рэвалюцыйных зьмен; 

73% станоўча ставяцца да дэмакратычнай 

палітычнай сістэмы; 

69.6% гатовы прымаць удзел у выбарах, выканаць 

грамадзянскі абавязак 

Зборнік, с.261, 

263 

Іванюто О. і інш.  

 

 

 

 

 

Апалітычнасьць 91.5% апытаных беларусаў былі абыякавымі да 

палітыкі, іх адказы размеркаваліся наступным 

чынам: маё жыцьцё залежыць ад палітыкі, але я ў ёй 

ня ўдзельнічаю, таму што гэта бескарысна (23.7%) ці 

небяспечна (11.1%); маё жыцьцё слаба залежыць ад 

палітыкі (22.5%); я не цікаўлюся палітыкай (34.2%) 

Дадзеныя 

НДІСЭПД 

(“Народная 

Воля”, 3 верасьня 

2013). 

Не падрымліваюць 

палітычныя партыі 

Узровень падтрымкі палітычных партый вагаецца ад 

0.3% (аграрная партыя) да 3.7% (ліберальна-

дэмакратычная партыя) 

Зборнік, с.264 

Іванюто О. і інш.  

 

Адносіны да дыктатуры 61.6% станоўча ставяцца да моцнага лідэра, аднак, 

толькі 13.1% былі б задаволены каб у краіне была 

ваенная дыктатура 

Зборнік, с.261 

Не талерантныя Да іншых рэлігій, расаў, сексуальных паводзін Мурзёнак П., 

“САКАВІК”, №4, 

с.40-49. 

* Спасылкі на зборнік “Трансфармацыі мянтальнасьці беларусаў у ХХІ ст., Рыга, 2013 
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Рэлігія 

Не адмаўлячы права кожнага чалавека верыць у свайго Бога, можна меркаваць, што 

пасьля Грэцыі і Рыму рэлігія ў значнай ступені затармазіла на доўгі час развіцьцё 

чалавечых каштоўнасьцей, уключна са свабодай. Рэлігія не спрыяе развіцьцю 

нацыянальнай свабоды па трох прычынах: а) бо знаходзіцца па-над нацыямі-

народамі-дзяржавамі, б) распальвае варожасьць паміж людзьмі нават аднаго этнасу, 

в) не ўлічвае інтарэсы нерэлігіёзных людзей і атэістаў. Хоць час крыжовых паходаў 

скончыўся, аднак, міжканфесійная барацьба працягваецца.  

Нягледзячы на пазітыўныя пастулаты, якія рэлігійныя канфесіі ў большасьці 

прапаведуюць, яны распальваюць варожасьць паміж людзьмі. Спробы 

выкаростоўваць адну рэлігію для ўмацаваньня дзяржаўнасьці ці нацыянальнай 

свабоды ў краінах, дзе жывуць людзі з рознымі веравызваньнямі заўжды сканчаюцца 

міжканфесійнымі канфліктамі (Францыя ў мінулым, пратэстанты супраць католікаў; 

Беларусь прайшла праз паганства-праваслаўе-каталіцтва-пратэстантызм-уніяцтва-

зноў праваслаўе; сучаснае сутыкненьне паміж праваслаўем і ісламам у Расіі; паміж 

праваслаўем і праваслаўем на Украіне; паміж ісламам і іудаізмам, паміж ісламам і 

каталіцызмам у шэрагу краін: ЦАР, Уганда, Філіпіны, Пакістан, Егіпет). 

 Прыклады краін, дзе абсалютная большасьць насельніцтва належыць да адной 

канфесіі (напрыклад, Польшча, Філіпіны) з’яўляюцца выключэньнем. Аднак  нават у 

Філіпінах, дзе менш 5% людзей належаць да ісламу, час ад часу ўзнікаюць 

узброеныя канфлікты за самавызначэньне. Не адмаўляючы ў праве гэтым людзям на 

самаідэнтыфікацыю (не нацыянальную, а рэлігійную) можна толькі адзначыць, што 

ў аснове многіх ваенных канфліктаў ляжыць рэлігійная неталерантнасьць. У 

Беларусі, паводле Канстытуцыі, няма дзяржаўнай рэлігіі, аднак прэферэнцыі, тым не 

менш аддаюцца праваслаўю. Як прэферэнцыі праваслаўю, так і прыцясненьні 

пратэстантаў, Саюза палякаў (і каталікоў адпаведна) з’яўляюцца памылковымі 

рашэньнямі ўрада, бо не вядуць да нацыянальнай згоды ў дзяржаве, а значыць, 

памяншаюць умовы для нацыянальнай свабоды і бясьпекі. 

Рэлігійныя свабоды ёсьць важнейшым кампанентам індывідуальных правоў і свабод. 

Аднак, трэба адзначыць, што рэлігія ня ёсьць агульнай каштоўнасьцю для ўсіх. На 

сёняшні дзень значная доля людзей да рэлігі ніяк не належыць. Так, напрыклад, у 

Францыі, паводле неафіцыйных апытаньняў (2012, WIN-Gallup Internatioanl), толькі 

37% насельніцтва веруючыя людзі, 34% - не рэлігіёзныя, і 29% (?!) - атэісты, г.зн. 

63% насельніцтва ня ёсць актыўнымі вернікамі. У Беларусі такі людзей – 41%, у 

Расіі – 34%, на Украіне – каля 25% (“День”, 2002. http://www.cerif.com.ua/).  
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Такім чынам, можна казаць, што рэлігійныя свабоды, калі і ўплываюць на 

нацыянальную свабоду, то ў канчатковым выглядзе толькі ў адмоўным сэнсе. 

 

Прыватная ўласнасьць і алігархічны капітал  

Не адмаўляючы гуманітарныя каштоўнасьці, выказаныя на прыроду чалавека Дж. 

Локэ, можна меркаваць, што новыя рыначныя адносіны будуць з’яўляцца важным 

фактарам ва ўмацаваньні нацыянальнай свабоды. Як упаміналася вышэй, аднымі з 

асноўных заваёў французскай рэвалюцыі былі гарантыі свабоды індывіда і абарона 

прыватнай уласнасьці. Так склалася на беларускіх землях, што прыватная 

ўласнасьць амаль адсутнічала (за выключэньнем кароткага перыяду ў канцы 19-га- 

пачатку 20-га стагоддзя і ў 20-30-я гады 20-га стагоддзя ў Заходняй Беларусі). 

Відавочна, што прыватная ўласнасьць патрабуе зусім іншага пачуцьця свабоды і 

тыпу адказнасьці чалавека перад сям’ёй і дзяржавай, чым пры дзяржаўнай ці 

калгасна-кааператыўнай формах уласнасьці, што існуюць у Беларусі на працягу 

амаль сотні апошніх гадоў. 

На сёньня ў Беларусі адбываюцца зьмены ў бок набыцьця прыватнай уласнасьці і 

павышэньня яе прадукцыйнасьці, аднак, доля гэта яшчэ невялікая. Паводле віцэ-

прэм’ера Беларусі П. Пракаповіча, у 2013 годзе каля 20% валавага ўнутранага 

прадукта (ВУП) павінна быць атрымана ад прадпрыемстваў малога і сярэдняга 

бізнэсу (Звязда, 27 жніўня 2013). Плануецца, што гэта лічба будзе павялічвацца (у 

2015 годзе – не меней за 30%, а ў наступнай пяцігодцы “прыватны бізнес павінен 

ствараць 50% ВУП”).  

Нягледзячы на моцнае ўздзеяньне зьнешніх фактараў з усходу, якія зараз дамінуюць 

над заходнімі, узнікаючы ў рамках уладных структур беларускі капітал будзе 

вымушаны абараняць сваю ўласнасьць ад размываньня капіталам больш моцных 

суседзяў. Такім чынам, можна чакаць, што ўмацаваньне дзяржаўнасьці і 

нацыянальнай свабоды будзе адбывацца як у сілу ўзрастаньня долі алігархічнага 

капітала ў Беларусі, так і ў сілу простых біялагічных рэфлексаў самазьберажэньня, 

маючы на ўвазе магчымую агрэсію ці, калі хочаце, ваенную альбо эканамічную 

анэксію Беларусі Расіяй. Праўладныя прыхільнікі развіцьця беларускай дзяржавы 

рана ці позна таксама будуць вымушаны падключыцца да аднаўленьня 

нацыянальных каштоўнасьцяў, не абумоўленых толькі гісторыяй савецкага перыяду 

і часоў Вялікай айчыннай вайны.  

Панславянскія аб’яднаўчыя прэтэнзіі на беларускае лідэрства на прасторах СНД ў 

часы Ельцына скончыліся з прыходам у Расію аўтакратычнай каманды, палітыкай 
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якой з’яўляецца спробы аднаўленьня імперыі. Упершыню за 20 апошніх год аб 

неабходнасьці ўмацаваньня нацыі нядаўна выказваўся кіраўнік Беларусі (“Наша 

Ніва”, 17.10.2013). Да таго ж трэба нагадаць будаўніцтва Палаца незалежнасьці і 

Плошчы дзяржаўнага сьцяга ў 2013 годзе ў Мінску. Гэта яшчэ не дастатковыя 

сігналы, але ў хуткім часе можна будзе чакаць і больш сур’ёзныя. Такім чынам, 

можна спадзявацца, што прасавецкі характар развіцьця дзяржавы паступова пачне 

мяняцца і набываць нацыянальны колер. 

 

 

ЗАКЛЮЧЭНЬНЕ 

 

Хто канкрэтна вінаваты ў сусьветным маральным крызісе, несправядлівасьці, 

беднасьці, войнах, парушэньнях свабод і правоў – ліберальныя дэмакраты, ідэі 

многапалярнасьці, імперскія амбіцыі, рэлігія, падвойныя стандарты? Відавочна, што 

чалавецтва згубіла агульныя мэты і парушае прынцыпы і крытэрыі для асягненьня 

гэтых мэтаў. Замест новага вітка халоднай вайны і войн сапраўдных, прыкметы якіх 

становяцца ўсё больш заўважнымі, чалавецтву варта было б дамовіцца аб новых 

прынцыпах існаваньня і ўзаемадзеяньня для ўсталяваньня міру і парадку ў сьвеце, аб 

сумесных дзеяньнях супраць галечы, хвароб, прыродных катаклізмаў.  

Падвойныя стандарты, якія ўжываюць мацнейшыя дзяржавы сьвету, дэманструюць 

ігнараваньне прынцыпаў дэмакратыі, справядлівасьці і дабра. Дзеля сваёй 

эканамічнай выгады супердзяржавы гандлююць лёсам народаў, якія імкнуцца да 

свабоды. Яркім прыкладам стаў сучасны канфлікт у Еўропе, выкліканы жаданьнем 

Украіны атрымаць статус асацыяцыі з ЕС. Расія, сваёй ваеннай агрэсіяй супраць 

Украіны, прадэманстравала непавагу да міжнародных правоў і пасягае на свабоду,  

суверэнітэт  і тэрыторыю незалежнай, нядаўна братняй, краіны. Адной з прычынаў 

агрэсіі Расіі з’яўляецца яе традыцыйны рух на захад, які базуецца на еўразійскай 

ідэалогіі, што ставіць пад пагрозу існаваньне не толькі дэмакратыі і свабоды, але і 

нацый. Сваёй агрэсіяй Расія падцьвердзіла амаль 800-гадовы падзел паміж 

цывілізацыямі - еўразійскай (расійскай) і усходнеславянскай, беларуска-украінскай. 

З тых краін, якія гарантавалі бясьпеку і суверэнітэт Украіне (Расія, ЗША, 

Вялікабрытанія), Расія парушыла міжнародную дамову, а ЗША і Вялікабрытанія 

былі банкротамі, бо не змаглі выканаць дадзеныя імі абавязкі. Такім чынам, нават у 

наш час для нацыянальнай свабоды існуе пагроза быць прыцісьнутай з дапамогай 

зброі. Чачня, Грузія, Україна – хто наступны і калі? 

http://nn.by/?c=ar&i=116603
http://nn.by/?c=ar&i=116603
http://sakavik.net/2013/09/26/%D0%BF%D1%91%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5/
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Падаецца, што роль нацый ці нацый-дзяржаў не будзе зьмяншацца, нягледзячы на 

тэндэнцыі стварэньня наднацыянальных дзяржавападобных утварэньняў (Еўрапейскі 

Саюз, Мытны Саюз, іншыя саюзы). Тое, што працэс будаўніцтва нацый 

працягваецца нават у канцы 20-га і на пачатку 21-га стагоддзяў, паказваюць падзеі, 

якія адбываліся ў Югаславіі і адбываюцца цяпер на Украіне (лістапад 2013 – сакавік 

2014). Ёсьць падставы сьвярджаць, што ў перспектыве нацыянальнае будаўніцтва ў 

Беларусі і ў іншых пост-савецкіх краінах (Казахстан, Латвія) таксама будзе 

завершана. У значнай ступені гэта будзе залежыць ад балансу станоўчых і адмоўных 

фактараў, якія могуць уплываць на ўмацаваньне нацыянальнай свабоды (Табліца 3). 

Сярод найбольш моцных станоўчых фактараў уплыву можна адзначыць 

магчымасьць сучаснага будаўніцтва нацыі і дзейнасць нацыянальнай эліты, сярод 

адмоўных – нізкі ўзровень палітычнай культуры, непадтрымка ўрадам дзяржаўнай 

Мовы, пагроза магчымай агрэсіі, рэлігія. Да адмоўных фактараў уплыву можна 

аднесьці і неталерантнасьць беларусаў да людзей іншых расаў, рэлігійных канфесій, 

паводзін (Мурзёнак, 2013). Здавалася б, адсутнасьць еўрапейскай ментальнасьці ў 

нейкім сэнсе добры знак для здаровага нацыяналізму, бо ў такой сітуацыі 

нацыяналізм мог бы мець перавагу над глабальнымі працэсамі, аднак, непавага да 

свабод шэрагу катэгорый людзей не можа спрыяць ўмацаваньню нацыянальнай 

свабоды.  

 

Табліца 3. Фактары уплыву на нацыянальную свабоду 

Фактары уплыву на 

нацыянальную свабоду 

Моц уплыву па 5-

бальнай шкале 

(станоўчы “+”     

адмоўны “-“) 

Каментарый 

                                                                   Станоўчыя фактары 

Магчымасьць сучаснага 

будаўніцтва нацыі 

++++ Краіны былой Югаславіі; Украіна (працягваецца), 

Беларусь, Казахстан, Латвія (у перспектыве) 

Нацыянальная эліта +++ Роль магла бы быць значна большай пры ўдзеле 

настаўнікаў і іншых інтэлектуальных сіл 

Падтрымка насельніцтвам 

ідэі незалежнасьці 

++ Асьвета – адзіны сродак палепшыць сітуацыю 

Падтрымка 

прадпрымальнікаў 

+ Яны ў зародышавым стане, але іх роль будзе расьці 
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Рэальная патрымка партый  + На ўзроўні пагрэшнасьці, за выключэньнем партый 

БНФ  

Падтрымка ўрада + Намінальная, дэкларавана “крышталізацыя 

нацыянальнай ідэі”, аднак намеры і дзеяньні слабыя 

                                  Фактары, якія не маюць істотнага ўплыву 

Глабалізацыя ± Капітал не цікавяць нацыянальныя пытаньні 

Вёска  ± На жаль вёска памірае (беднасьць, урбанізацыя, 

люмпен-сяляне), высыхае Моўная крыніца нацыі 

Мірнае суіснаваньне або 

ядзернае стрымліваньне 

± Быў бы моцным фактарам пры падтрымцы краін 

заходняй дэмакратыі 

                                                           Адмоўныя фактары 

Нізкі ўзровень палітычнай 

культуры 

- - - - Вынік акупацыі Расіяй Вялікага Княства Літоўскага 

ў складзе Рэчы Паспалітай, савецкая спадчына 

Не падтрымка дзяржаўнай 

Мовы урадам 

- - - - Мова – галоўны элемент асягненьня нацыянальнай 

свабоды. Адной гісторыі недастаткова. 

Зьнешнія фактары  - - - - Непрадказальная магчымая агрэсія. Узброенных сіл 

недастаткова для абароны 

Рэлігія  - - - У краіне няма роўнасьці канфесій, прэферэнцыю 

мае праваслаўе. Не улічваецца думка неактыўных 

вернікаў і атэістаў, доля якіх складае 41% 

Дзейнасьць “пятай” калоны - - Заходне-русізм, расійская культура, іншае 

Ментальнасьць беларусаў - - Невысокая талерантнасьць. Нельга быць свабодным 

не паважаючы правы людзей іншых расаў, рэлігій, 

паводзін 

 

Адносіны беларусаў да свабоды характарызуюцца нявызначанасьцю і абумоўлены 

адсутнасьцю палітычнай культуры і традыцый, расійскай і савецкай спадчынай; 

падтрымка насельніцтвам ідэй дэмакратыі спалучаецца са станоўчымі адносінамі да 

аўтарытарнага стылю кіраваньня. 

Толькі асэнсоўваючы наяўнасьць грамадзянскіх свабод і практычна 

выкарыстоўваючы палітычныя свабоды чалавек можа асягнуць значнасьць 

нацыянальнай свабоды. Можна меркаваць, што існуе іерархія свабод 

(індывідуальныя – палітычныя – нацыянальная); але базу, аснову свабод складаюць 
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індывідуальныя свабоды і правы. Падмена грамадзянскіх свабод і правоў сацыяльна-

эканамічнымі правамі разам з адсутнасьцю палітычнай культуры і традыцый 

перапыняе працэс асягненьня нацыяй свабоды вядзе да страты нацыянальнага 

гонару, нежаданьня падтрымоўваць даўнейшую гісторыю і культуру, да 

нігілістычных адносін да сваёй нацыі і яе свабоды. Узровень палітычных правоў і 

свабод і нацыянальнай свабоды - гэта ўзровень актыўнай працы нацыянальных эліт. 

У Беларусі умовы для такой працы ў краіне неспрыяльныя. 

Баланс сіл станоўчых і адмоўных фактараў у Беларусі, па нашых разьліках, 

скіраваны ў адмоўны бок. Ключавымі фактарамі, якія могуць зьмяніць рух вагаў у 

станоўчы бок з’яўляюцца перш за ўсё ўнутраныя фактары, а менавіта разуменьне 

насельніцтва, прадпрымальнікаў, кіраўніцтва дзяржавы ў важнасьці ўмацаваньня 

нацыянальнай свабоды. У павышэньні сілы ўплыву гэтых фактараў важная роля 

належыць асьвеце насельніцтва і нараджэньню волі і жаданьня ва ўрадзе. Сярод 

найбольш моцных адмоўных фактараў, які трэба было б паменшыць ці адмяніць, 

адзначым пагрозу акупацыі, аднак, пры тым разуменьні, якое праснулася ў асяроддзі 

заходняй дэмакратыі, можна спадзявацца, што адмоўны уплыў гэтага фактара можа 

быць зьняты на карысьць маленькіх народаў і нацый. Разам з павышэньнем ролі 

іншых станоўчых фактараў гэта б істотна зьмяніла рух беларусаў да нацыянальнай 

свабоды.  
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Piotra Murzionak: NATION AND FREEDOM 

(abstract, magazine “SAKAVIK”, March 2014, issue 5, pp. 14-37)  

Who is to blame of global moral crisis, injustice, poverty, wars, violations of rights and 

freedoms - liberal democrats, ideas of multi-polar world, imperial ambitions, religion, 

double standards? It is obvious that humanity has lost the common goals and violates the 

principles and criteria for the achievement of these goals. Instead of a new round of the 

Cold War and real wars, the signs of which are becoming more visible, mankind would 

have to agree on new principles of existence and cooperation to establish peace and order 

in the world, on important joint actions against poverty, diseases and natural disasters. 

Double standards that stronger nations apply to small nations show disregard for the 

principles of democracy, justice and goodness. For the sake of economic gain superpowers 

trade by people’s fate seeking freedom. A striking example of such double standards is the 

modern conflict in Europe caused by the desire of Ukraine to obtain the status of 

association with the EU. Russian military aggression against Ukraine showed disrespect 

for international laws and infringes on the freedom, sovereignty and territory of 

independent, recently brotherly country. One of the reasons for Russia's aggression is its 

traditional movement to the west, based on the Eurasian ideology that threatens the 

existence of not only democracy and freedom, but also nations. Russian aggression 

confirmed almost 800-year-old division between two civilizations - the Eurasian (Russian) 

and Eastern Slavic Belarusian-Ukrainian. Of those countries that guarantee the security and 

sovereignty of Ukraine (Russia, U.S., UK), Russia violated international agreement while 

the United States and Great Britain were bankrupt because they could not deliver on their 

responsibilities. Thus, even in our time a national freedom might be threatened by means 

of weapons. Chechnya, Georgia, and Ukraine – what is next and when? 

It seems that the role of nations or nation-states will not decrease, despite the trend towards 

supranational entities (European Union, Customs Union, and other unions). Events that 

happened in Yugoslavia and those are now taking place in Ukraine (November 2013 - 

March 2014) show that the process of nation-building continues even in the late 20th and 

early 21st centuries. There is a belief that in the future a nation-building in Belarus and in 

other post-Soviet countries (Kazakhstan, Latvia) will also be completed. To a large extent 

this will depend on the balance of positive and negative factors which may affect the 

strengthening of national freedom (Table 3). Among the strongest positive influence 

factors are the possibility of modern nation-building and the activities of national elite, 

among the negative ones - low level of political culture, non-supporting of Belarusian 

language by the government, the threat of possible aggression, religion. Belarusians 

intolerance towards people of other races, religions, behavior belongs to negative influence 
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factors as well. It would seemed that the absence of European mentality in that sense is a 

good sign for a healthy nationalism, since nationalism-patriotism in such a situation could 

have an advantage over global processes, however, a disrespect for freedom of some 

categories of people could not contribute to the strengthening of national freedom. 

Attitude of Belarusians to freedom characterized by uncertainty due to the lack of political 

culture and traditions of Russian and Soviet legacy; public support for the ideas of 

democracy is combined with a positive attitude to an authoritarian management style. 

Only aware of the presence of civil liberties and using political freedoms a person can 

grasp the significance of national freedom. We can assume that there is a hierarchy of 

freedoms (individual - political - national); basic freedoms are individual freedoms and 

rights. Substitution of civil liberties by human socio-economic rights, along with a lack of 

political culture and traditions interrupts the achievement of nation freedom, as it leads to 

the loss of national pride and an unwillingness to maintain the old history and culture and 

to a nihilistic attitude toward their nation and its freedom. Level of political rights and 

freedoms and national freedom is the level of the active work of the national elites. 

However, the conditions for such work in Belarus are unfavorable.  

The balance of positive and negative forces in Belarus, according to our five-point scale 

calculations, directed to the negative part. The key factors that can change the balance 

towards positive direction are primarily internal factors, namely the understanding of the 

importance of strengthening of national freedom by population, entrepreneurs, and the 

state leadership. Among the strongest negative factor that would need to be reduced or 

eliminated, is the threat of occupation, however, with the understanding that “awakens” 

among Western democracies, it is a hope, that the negative influence of this factor can be 

removed in favor of small peoples and nations. Together with the increased role of other 

positive factors that would significantly change the motion of the Belarusians to the 

national freedom. 
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ГАЛИНА ТУМИЛОВИЧ:  НЕ НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ 

 

«Не нобелевский», значит, все же чей-нибудь другой? А, может, «не нобелевский 

лауреат» это просто-напросто тот, кто был побежден на этом ристалище кем-то 

другим? Впрочем, это не имеет большого значения: каждый вправе понимать как 

понимается.  

Я сижу в университетском Starbucks-е под белорусским флагом, пью кофе и грустно 

размышляю. Нет, здесь не проходит ни международная конференция (для 

конференций с белорусским участием существует Польша и Литва), ни даже 

спартакиада каких-нибудь народов Севера, к примеру. Хотя могла бы! Чем вам 

Канада – не север, если учесть к тому же, что Оттава официально вторая по холоду 

(после Улан-Батора) столица в мире? Да и народ канадский - спортивный: хоккей 

изобрели, а во многих местах детки и теперь сразу учатся на лыжах бегать, а потом 

уже все остальное приходит. Однако Бог с ними и с успехами их спортивными 

заодно. В нашем случае с флагами все обстоит несколько иначе. Возникли они здесь, 

в этом корпусе, именуемом Университетским Центром, исключительно в виде 

воспитывающего в духе интернационализма дизайна: на больших обручах высоко-

высоко, под потолком, подвешены флаги всех стран, из которых происходят 

студенты университета. Что же: миру – мир! Мы согласны, мы разделяем и 

устраиваемся по возможности под своим флагом: (для посвященных скажу, - под 

официальным белорусским флагом, тот что с красно-белым орнаментом, есть, 

конечно, еще другой стяг – просто бело-красно-белый, но канадцам невдомек...). 

Висит он, трепыхается почему-то в соседстве со шведским штандаром – с одной 

стороны, а по другую сторону весело полощется флаг малазийский. Много этих 

флагов, много – больше сотни: и Россия тут, конечно, представлена, и другие, 

братские в прошлом народы тоже, ну и чужих всяких полно. Отклоняюсь я от курса, 

однако. 

Мысли мои под белорусским флагом не могут не быть о родине, конечно, тем более 

что только прошумела-пронеслась лавиной информация о том, кто стал нобелевским 

лауреатом в литературе, а кто, соответственно, не стал, на кого ставили и мимо, а 

кто-то – вроде как бы совсем неожиданно – и получил. Надо же было такому 

случиться на сей раз, что в списке претендентов оказались сразу и белоруска, и 

канадка. Получила, конечно, не белоруска, т.е. не Светлана Алексиевич. И мне 

горько, и обидно мне, и понятно мне, что не все, далеко не все поймут, что же так 

удручает и печалит меня. 
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Не подумайте, пожалуйста, что среди этих «не всех» я хоть как-то вижу чужих. Они 

– канадцы или французы с немцами как раз меня по-своему и поймут - первые 

оттого, что им скажешь: понимаете, ребята, вот вы получили, а с моей родины 

человек не прошел; французы же с немцами в силу большой популярности у них 

произведений Светланы Алексиевич тоже меня поймут и поддерживать станут: 

премии ее различные в основном были получены как раз у них. И даже после того, 

как обошел ее нобелевской комитет, немцы с французами остались ей верны и 

поддержку тут же оказали – одни в виде Премии мира немецких книготорговцев, а 

другие, галантные французы, - премии Медичи: “on est là pour Vous, Madame”(Мы 

здесь для Вас, Мадам). Молодцы, но я не о них, хотя бы потому что о любви и 

признании много не напишешь, верно ведь? 

Занимают мои мысли исключительно «наши», или «свои», если хотите, - в кавычках 

не для иронии, а, скорее, чтобы выделить как понятие.  

И печалиться здесь есть о чем. Хотя, справедливости ради не могу не сказать, что 

были, конечно, и доброжелательные заметки, так сказать «в пользу» Светланы 

Алексиевич. И чтобы не томить никого, а вместе с тем не мучать фамилиями 

авторов, приведу только одного из них: Владимира Некляева. Сам – серьезный 

литератор, «поэт и гражданин», - хочется здесь сказать, да так оно и есть. Так вот, - 

он красиво и тепло пишет о том, насколько велики у Беларуси шансы получить 

Нобелевскую премию именно сейчас. Пишет совсем незадолго до объявления 

лауреата. Приятно было читать текст человека, не поучающего и даже не 

«рефлексирующего», а просто информирующего нас о том, что он счел нужным нам 

сказать, чем поделиться.  

Правда, замечательно? Однако голос его звучал почти одиноко, но не как соло на 

фоне сопровождающего тебя хора, где полифония на заданную тему достигается 

гармонией всех звучащих голосов. Увы, полифонии с гармонией не получилось, 

вышла скорее ...песня глухаря. Хотя, повторю, это – не единственный 

положительный отклик, были и другие, как правило, – от известных или давно 

признанных писателей, сказала бы я. Однако большинство опусов-размышлений со 

стороны литераторов, каких-то активистов и даже председателей отдельных 

«товариществ», прошедших по белорусским СМИ, (социальные сети или так 

называемые «соцмедиа» нами здесь в расчет не принимаются) как-то выпятили 

неприятие фигуры С. Алексиевич в качестве номинанта. Причем, выходило, что 

плохо в ней все, а главное, что она – советская, пишет по-русски и пишет как 

журналист, а не писатель...  
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Насколько я могла проследить, в российских СМИ этот вопрос и вовсе не нашел 

более-менее достойного места для обсуждения, что тоже жаль, но жаль 

неабстрактно, а потому что она, во-первых, - русскоязычный автор (за что и 

потерпела во многом в современном белорусском медийном пространстве), а, во-

вторых, в свое время две ее премии, одна из которых «Триумфом» зовется, 

приходятся на Россию. (Если быть уж полным буквоедом, то первая из них 

присуждается ей в еще формально существующем в конце 80-х СССР).  

Однако вернемся к белорусским СМИ, где она – советская, что звучало, понятное 

дело, как штамп, нет, хуже, - как клеймо. Родилась она, - для них, - не в ту эпоху. А 

вот они-то все - просвещенные, сознательные, национально, так сказать, 

сознательные. А Светлана Алексиевич – нет. Да что там Алексиевич, досталось кое-

где даже Василю Быкову оттого, что он – тоже советский. Быкову! Который, как я – 

теперь уж понятно - наивно полагала, - наше – все... Тут я готова хоть от себя 

говорить, хоть Некляева цитировать, который пишет о том, что объективно именно 

В. Быков – как никто - заслуживал Нобелевскую премию. Однако поздно его 

открыли на Западе... Не сразу, а гораздо позже были сделаны переводы его 

блестящих повестей о войне, повестей, которые первоначально никак не могли 

снискать ему популярности и среди официальной критики советской. Уж очень не 

так он описывал войну: моральный выбор человека в экстремальной ситуации, вот 

пожалуй, - центральная тема его произведений; именно через этот выбор он 

описывал и наивысший героизм и - главное - настоящий трагизм человека на войне. 

– Власти - в лучшем случае - его не замечали и никакими наградами, естественно, не 

отмечали. Годы были 60-ые. Вот тогда бы его перевести. – Сильнее не было, - я 

имею ввиду не только в белорусской, но в советской литературе в целом, - и это 

потрясло бы. Но не перевели. А потом как-то время напластовалось на нем, и вроде 

бы он стал очень популярным, только уже эпоха прошла. Не сложилось, одним 

словом, у В. Быкова. Очень жаль. А вот для современных «национально-

сознательных» знатоков он, - тот, кто был первый среди первых национальных 

«возрожденцев» Беларуси в 90-е, для них он – советский: советский как пощечина, 

советский как приговор. Коротка оказывается порой коллективная память. Коротка 

настолько, что ограничивает историю своей страны всего какими-нибудь двумя 

последними десятилетиями (даже меньше, потому что Василь Быков покинул нас 

уже в начале 2000 -х). 

Вернемся однако к Светлане Алексиевич. В то, ставшее уже, - оказывается, трудно 

досягаемым советское прошлое, когда В. Быков приобретал все большую 

известность, С. Алексиевич только начинала примерять себя к дальнейшему 

творчеству. И хотя своим непосредственным учителем она считает Алеся 
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Адамовича, - еще одного знакового на то время писателя, имя которого наряду с 

Быковым станет позже символом, «брендом» как сказали бы сейчас, белорусской 

культурной и общественной жизни, влияние В. Быкова на нее также несомненно.  

Она тоже вступает в литературу с темой войны, которая в то время по-прежнему 

является «важной и больной» (так охарактеризовал ее тематику один из моих 

бывших коллег по университету). Эта тема особенно долго не теряла своей 

актуальности в Белоруссии, где в годы войны и за время оккупации погиб каждый 

третий житель, где действовал один из крупнейших нацистских концентрационных 

лагерей – Тростенец, где - как минимум дважды - вырезалось Минское подполье, где 

было уничтожено многотысячное Минское гетто, где были разрушены десятки 

городов и сожжены тысячи деревень (на 2013 год называют цифру 6227! – Г.Т.), 

многие из которых с жителями, где во время оккупации сосуществовали 

партизанские отряды и полиция из коллаборационистов... где это где, к сожалению, 

может уходить почти в бесконечность, оставив нам монументальную память в виде, 

прежде всего, белорусской Хатыни и мемориала «Яма» с берущей от нее начало 

аллеей праведников народов мира в Минске.  

Тема для нее была ясна, она пришла к ней, - думаю, - сразу. Но как писать о войне, 

родившись после нее, не будучи ее участником, - в отличие, например, от В. Быкова 

или Э. М. Ремарка? Она избирает жанр документалистики, который может быть 

построен на репортажах. – К тому же пример такого произведения уже был в 

белорусской литературе: документальная повесть « Я – с огненной деревни». 

Светлана Алексиевич обращается к мэтрам, в частности, к тем же А. Адамовичу и В. 

Быкову с просьбой одолжить ей несколько тысяч рублей... Получив деньги и купив 

диктофон, она снаряжается в путь – от деревни к деревни, от судьбы к судьбе, от 

Белоруссии до Урала проходит она этот путь. 

В результате ее первая книга «У войны не женское лицо» потрясает читателя своей 

страшной правдой, не прикрытой известным уже литературе мужским героизмом в 

войне. Отсюда и впредь большой составляющей ее подхода является обращение к 

женщине. Я не знаю, насколько ее исследовали специалисты по гендерной тематике 

и исследовали ли вовсе, но она не может не вызывать у них интереса. 

Большое место и роль принадлежат женщинам и в ее следующей работе – 

«Цинковые мальчики» - о советских мальчиках, погибших в Афганистане. Это, - на 

мой взгляд, - прежде всего история о безутешном горе матерей, многих сотен тысяч 

матерей, потерявших там почему-то своих мальчиков, нередко – единственных 
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сыновей. «Цинковые...» -если помните – из-за цинковых гробов, которые 

конвейером шли тогда из Кабула домой.  

Со мной рядом жила в свое время одна такая безутешная мать, соседка Люся, 

которая потеряла единственного сына – Славика и очень быстро потом сама умерла. 

«Она не хотела больше жить», - так ответил врач на вопрос о причине ее смерти. 

Помню еще одну семью, в которой из трех мальчиков в Афганистан забрали двоих, 

один из которых, конечно же, погиб... А могли бы оба. Так что можно сказать, еще 

повезло. Был еще один мальчик, из моего студенческого прошлого, которого я 

видела на французских вечерах, где мы, студенты французского отделения истфака 

все делали по-французски: пели, рассказывали стихи и прозу, играли сценки и даже 

«в бутылочку» играли «по-французски», - что было, на самом деле, кульминацией 

всей программы. Было замечательно и всегда чуточку необычно. Недаром к нам 

пытались попасть «немцы» с «англичанами», у которых подобных вольностей и 

быть не могло: склонение местоимений и перфектные времена, а также разные 

другие премудрости, типа различного подхода к образованию сослагательной формы 

глаголов в английском и американском варианте, должны были заполнять весь их 

досуг.  

Опять я ушла в сторону, извините. Так вот, все веселились на этих вечерах, и был 

только один мальчик – старше нас, отслуживший уже армию, а точнее, прошедший 

Афганистан, - который всегда сидел и смотрел мимо нас. Мы для него, как и он для 

нас – были частью какого-то «сюра», запредельного пространства, которое было 

одинаково недосягаемо с обеих сторон. И в один прекрасный день мы узнали, что 

мальчик этот повесился. Он ушел из жизни добровольно, как это сделали тысячи 

других, таких же мальчиков, вернувшихся оттуда с больной душой. 

Очень резко, «хлестко» бьет по советской власти эта ее «книга голосов» афганской 

войны. Несмотря на собственные конвульсии, режим еще пытается свести счеты с 

Алексиевич, чей «пацифизм и диссиденство» только нарастают от работы к работе. 

К счастью, за нее вступается Запад, к тому же дни самого режима сочтены. 

Еще одну серию пронзительных репортажей-исповедей того времени объединяет ее 

«Чернобыльская молитва». Она действительно пронзает страшную – до звона в ушах 

– тишину тридцатикилометровой зоны отчуждения на юге Белоруссии, откуда 

выселили людей. Они должны были покинуть свои дома, сенокосы и пригорки, 

скотину в хлеву и могилы близких в течение суток. Брать с собой нельзя было 

ничего.  



                         Часопіс «Сакавік», №5, сакавік, 2014       ISSN  2291-4757 

43 

 

Кто хоть однажды побывал там, - как мне довелось: проехал по спецпропуску через 

нее, может, остановился даже на несколько минут и вышел из микроавтобуса, чтобы 

дать возможность иностранцам – немцам, бельгийцам, канадцам, японцам или 

любым другим, организовавшим благотворительные фонды помощи «Детям 

Чернобыля», - снять несколько кадров, тот действительно соприкоснулся с 

настоящей трагедией.  

И пусть ее книга прежде всего о первых жертвах – пожарниках и других участниках 

«ликвидации последствий Чернобыльской аварии», а также их женах, детях и 

матерях, она посвящена и касается всех, кто пережил ее или, наоборот, уже навсегда 

от нас ушел. В белорусских масштабах, без преувеличения, - она относится ко всем, 

потому что радиоктивные элементы – от «легкого» йода до «тяжелых» стронция с 

плутонием с ветром и дождем пришли на самые что ни на есть север и запад 

республики и пошли дальше, оставив свои следы в лишайнике и мясе северного 

оленя в арктических областях... Норвегии. Поэтому когда смотришь на 

радиоционную карту, - понятие давно вошедшее в белорусскую повседневность, - то 

видишь страну как лицо, обезображенное оспой, - где-то густо-густо, а где-то лишь 

слегка разбросаны пятна... от черно-коричневого до светло-янтарного цвета, - в 

зависимости от количества кюри (популярной, хотя и несистемной единицы 

измерения радиоктивности – Г.Т.). Когда же узнаешь, что время полураспада для 

самых распространенных из выделившихся после катастрофы радиоактивных 

веществ, таких как цезий со стронцием длится десятки лет и знакомишься с 

научными прогнозами о том, что пик загрязненности почвы еще не достигнут, и при 

этом называется год 2086, то сознание, - как сказала бы сама С. Алексиевич 

«застывает». И другие ее слова о том, что «то, что называется Чернобылем, дальше 

Гулага, Освенцима и Холокоста...» нам, людям «оттуда», понятны - как и ей - не как 

гипербола, а как данность. 

И, наконец, ее последняя работа об окончании эры советского человека, которую 

сама автор озаглавила «Время секонд-хэнд», а французы интерпретировали в 

переводе как «Конец красного человека». Эта последняя повесть-репортаж С. 

Алексиевич замыкает цикл под названием «Голоса Утопии» и приводит автора к 

претендентам на Нобелевскую премию. 

Как мы уже знаем, премия присуждается другой писательнице, Элис Мунро, которая 

становится, таким образом, 110 лауреатом этой премии по литературе и тринадцатой 

женщиной среди них. Что же, гендерно корректно. Правильно ли в целом? На этот 

вопрос никто, пожалуй, не берется, - кроме наших аналитиков и критиков,- дать 

однозначный ответ. Потому хотя бы не берется, что кто точно знает критерии 
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оценки в такого рода состязаниях? К тому же авторы изначально находятся в 

неравной позиции из-за особенностей перевода с того или иного языка. В этой связи 

хочется несколько успокоить всех, кто переживает, что С. Алексиевич пишет по-

русски, а не по-белорусски: обсуждаемые произведения доступны большинству из 

принимающих решение только в переводах. А острые, деликатные и просто важные 

НАШИ вопросы нужно решать между собой, вне привязки к тому – достойна или 

нет русскоязычная С. Алексиевич Нобелевской премии как белорусская 

писательница. Насколько я понимаю, гораздо важнее – о чем и как пишет, а также, 

безусловно, для кого пишет тот или иной автор. 

О ЧЕМ?, - надеюсь, в целом я показала. Относительно КАК?,- вопрос 

дискуссионный, но, простите, в пост - «черноквадратном» пространстве (здесь почти 

цитирую Т. Толстую), доставшемся нам после К. Малевича, разве остались какие-то 

общепризнанные ценности в искусстве и литературе в виде норм – критериев – 

канонов? И, наконец, ДЛЯ КОГО? - вопрос не менее важный, чем два первых. Здесь 

мне вспоминается другой писатель, Андрей Макин, который буквально сразу 

ворвался со своим «Французским завещанием» на французский литературный 

Олимп, получив Гонкуровскую премию, а заодно и премию Медичи. Так русский 

преподаватель французского языка (безусловно, замечательный знаток последнего), 

оказавшись во Франции, почти сразу становится признанным французским 

писателем. Вместе с тем у меня не вызывает никаких сомнений, что напиши он это 

произведение у себя на родине, он вряд ли бы был отмечен какими-либо премиями, а 

возможно, и замечен был бы с трудом.  

Думаю, что и Светлана Алексиевич, - если не сразу, то со временем начала 

ориентироваться в большей степени на западноевропейского читателя. И в этом нет 

ничего плохого, за это нельзя давать какие бы то ни было вообще оценки морального 

плана. Как и, - с другой стороны, нельзя никогда считать, что если что-то - по той 

или иной причине – не подходит нашему читателю, то не подойдет больше никому. 

Я, например, тоже читатель скорее других писателей, так как для меня все, о чем 

пишет С. Алексиевич - слишком близко, слишком больно, к тому же я предпочитаю 

другие манеру и жанр. Однако все это не мешает мне уважать С. Алексиевич и ее 

творчество, а также гордиться ее успехами хотя бы только на том основании, что она 

- наша писательница и что именно она для многих открыла полные драматизма, но 

небезынтересные для иного, чем наш читатель, страницы нашей «ново-новейшей» 

истории. 
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Что может испытывать западный читатель при чтении ее книг я совершенно 

отчетливо представляю после одного, казалось бы малопримечательного эпизода. 

Это было в конце 90 - начале 2000-х в Люксембурге (в городе Люксембурге). Я 

приехала туда буквально на несколько дней с бельгийскими друзьями. Гостиницу 

мы почему-то сняли в самом центре города. Окна моего номера выходили прямо на 

площадь, где был – как полагается – собор с колоколами, звонящими столетиями по 

заведенному ритму и внизу, - по всему периметру этой площади тихо и монотонно 

прогуливались голуби. В совсем ранние часы, когда город еще спал, были только эти 

голуби, звон колоколов и я у окна. И в какое-то мгновение мне пришло вдруг в 

голову, что сейчас где-то – в другом измерении известной мне реальности – идет 

война (это была одна из чеченских войн, которой была забита вся пресса и отголоски 

которой доходили до меня в той, другой реальности, в виде рассказов о чьих-то 

судьбах...). Помню, что меня потрясло ощущение несовместимости, а отсюда – 

нелепости сосуществования в МОЕМ мире таких непримиримых реальностей. С тех 

пор я точно знаю, каким образом может реалистичная (скупая, может быть, не 

совсем выразительная в литературном плане - как угодно это назовите), но - 

реалистичнее некуда – проза Светланы Алексиевич будоражить кровь, потрясать 

западного, особенно западноевропейского читателя. 

Именно от этого грустно мне и обидно, что не получила С. Алексиевич Нобелевскую 

премию. И в данном контексте не имеет никакого значения, на каком языке она 

пишет – родилась она, - простим ей это, - в эпоху СССР, а не Великого Княжества 

Литовского, где поначалу именно (старо)белорусский язык выступал в качестве 

государственного, и где именно видят свою родословную все ее современные 

белорусские критики. Давайте простим ей это. 

И последнее: когда-то известный российский историк Василий Осипович 

Ключевский так выразил свое отношение по поводу разделов Речи Посполитой в 

конце 18 века, приведших к потере Польшей государственности: «жаль, еще одним 

славянским государством меньше стало»... Так, может и нам стоит пожалеть, что на 

одного НАШЕГО писателя меньше нобелевских лауреатов? 
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Galina Tumilovich: NOT NOBEL PRIZE LAUREATE 

(abstract, magazine “SAKAVIK”, March 2014, issue 5, pp. 38-46)  

 

The reflections of the author caused by the nominating of Svetlana Aleksievich for the 

Nobel Prize 2013 in literature are presented. Reasonings of the author full of emotions 

(grief) are caused first of all by that the fact of Aleksievich promotion on, perhaps, most 

prestigious premium, has not caused as a whole the benevolent response in Belarusian 

information space. It appears that the popular on the West Belarusian writer was not 

welcomed by domestic critics (with few exceptions of the Belarusian literature key 

figures). The aversion of her personality was associated with her «Soviet background» as 

well as with the writing in Russian and in reporter style of work. The author gives a 

panoramic picture of Aleksievich work highlighting the most prominent subjects of her 

works that represent at the same time complex instants of history such as War, the 

Afghanistan campaign, the USSR, and Chernobyl disaster. It is explained that the 

Belarusian writer, perhaps, initially addressed to the western reader. Speaking about 

writing in Russian, it is necessary to have in view of some factors the main thing from 

which is that the author was born and has grown during an epoch of the USSR. During the 

narration-reflection the author of this essay widely mentions facts from the life experience, 

shares the experiences and feelings. 
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