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Русский язык - матыў і інструмент агрэсіі  

 

Расія – жандарм для пост-савецкіх краін. 

Выкарыстаньне мовы для вырашэньня геапалітычных праблем у наш час 

неправамоцна. 

Руская мова як шырма для прыкрыцьця інтарэсаў апошняй імперыі. 

 

Кароткая даведка: 

У 2010 г. 260 млн людзей у сьвеце размаўлялі па руску (3.8% ад насельніцтва 

планеты). 

Руская мова - шостая па ліку людзей, якія размаўляюць на ёй на планеце, пасьля 

англійскай, кітайскай, хінду\урду, іспанскай і арабскай.  

Руская мова адна з 6 афіцыйных моў Арганізацыі Аб’яднаных Нацый: англійская, 

арабская, іспанская, кітайская, руская, французская.  

Рускамоўныя людзі пражываюць у 31 краіне (англамоўныя ў 105 краінах, 

беларускамоўныя ў 16 краінах, украінскамоўныя - ). 

Руская мова была адзінай дзяржаўнай мовай у былым СССР і з’яўляецца такой у 

сучаснай Расіі; другая афіцыйная мова ў Беларусі, Казахстане і Кіргізстане. 

З ліку 260 млн рускамоўных, 137.5 млн пражывае ў Расіі, 93.7 млн – у краінах СНД і 

Балтыі, 12.9 млн - ва Ўсходняй Еўропе і Балканах, 7.3 млн – у Заходняй Еўропе, 2.7 

млн – у Азіі, 1.3 млн – на Блізкім Усходзе і Паўднёвай Афрыцы. 

 

Этымалагічнае тлумачэньне і параўнаньне слоў – Русь=Россия, русский=россиянин, 

русский язык=русский (па нацыянальнасьці), русский=праваслаўны можна знайсьці 

ў спецыяльных аглядах (Plokhy, 2006; Zakharii, 2002). Кожная з вышэйпрыведзеных 

пар слоў варта напісаньня асобнага артыкула. У маім артыкуле размова пойдзе у 
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асноўным пра разуменьне і ўжываньне слоў “русский язык=русский (па 

нацыянальнасьці)” грамадзскай супольнасьцю як у сучасным, так і ў гістарычным 

кантэксьце.  

Руская мова нараўне з войскамі ўжываецца зараз супраць Украіны як інструмент для 

вырашэньня складанага становішча ў якім апынулася Расія. Распад СССР, дзьве 

расійска-чачэнскія вайны і расійска-грузінская война, падзеньне міжнароднага 

аўтарытэту, умацаваньне самастойнасьці былых савецкіх рэспублік і страта Расіяй 

уплыву на пост-савецкія краіны (магчыма за выключэньнем стварэньня саюза паміж 

Расіяй і Беларусьсю, якое амаль не абмяркоўваецца ў апошні час, а таксама Мытнага 

і Еўразійскага саюзаў, якія маюць шмат нявырашаных пытаньняў) прывялі 

кіраўніцтва Расіі да неабходнасьці дэманстрацыі сілы, якую яно вырашыла ўжыць да 

сваіх бліжэйшых суседзяў.   

У сувязі з “возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских 

военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным 

договором” Савет Федэрацыі Расіі дазволіў свайму кіраўніку ўвесьці на Украіну 

войскі «до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране", гэта 

значыць было дадзена права распачаць вайну. Але Расія захапіла Крым задоўга да 

гэтага рашэньня, з дапамогай “ветлівых зялёных чалавечкаў” і георгіеўскіх стужак. 

Цынізм і ілжа, якія суправаджаюць гэту ганебную вайну, уражваюць. Ідзе адкрытае 

ўмяшаньне Расіі ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы. Агрэсія пашырылася на 

іншыя раёны Украіны і зноў жа, прысутнасьць там расійскіх сіл (ваенных, 

спецыяльных) у радах тэрарыстаў адмаўляецца Расіяй, як гэта рабілася і ў Крыме. 

Расію ніхто не прасіў умешвацца ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы, а, па-

другое, Расія, разам з ЗША і Вялікабрытаніяй выступалі гарантамі суверэнітэту 

Украіны ў абмен на вывад ядзернай зброі пасьля развалу Саюза (Мемарандум 1994). 

Расія брутальна парушыла свае гарантыйныя абавязацельствы, а ЗША і 

Вялікабрытанія на пачатку вайны выглядалі поўнымі банкротамі і не абаранялі 

Украіну ў адпаведнасьці з падпісаным мемарандумам. 

Падпарадкаваць сабе Украіну і украінскі народ – вось першапачатковая мэта агрэсіі. 

Без Украіны моц Расіі як унутры саюзаў (Мытнага, Еўразійскага), ці па-за межамі 

гэтых саюзаў, значна губляецца. Ціск Расіі на Януковіча і яго ўрад у пытаньні 

падпісаньня ассацыяцыі з Еўрапейскім Саюзам у канцы 2013 г. выліўся ў чарговую 

рэвалюцыю на Украіне, народ якой ў каторы раз спрабуе вырвацца з абдымкаў 

імперскай і савецкай спадчыны і знайсьці сваё належнае месца ў сьвеце.  

Відавочна, што гэта рэвалюцыя ніяк не ўваходзіла ў планы Расіі і каб выратаваць 

сітуацыю была прыдумана ілжывая легенда спачатку аб пагрозе для грамадзян Расіі, 

а пасьля аб пагрозе для рускамоўных. Не рускіх па нацыянальнасьці, і не 

рускамоўных украінцаў, а менавіта рускамоўных.  Неправамоцнасьць 

выкарыстаньня моўнага пытаньня (абарона правоў рускамоўных) для вырашэньня 



спрэчных праблем ў цывілізаваных краінах відавочная. Пад выдуманымі прычынамі 

заяўлена абарона правоў рускамоўных людзей ад фашызму і бандэраўцаў на 

Украіне. На якой падставе? Рускіх па нацыянальнасьці на Украіне 17.2% (2001). Аб 

тым, каб адабраць права грамадзян украінскага ўсходу і іншых рэгіёнаў размаўляць 

па руску размовы ва ўкраінскай дзяржаве ніколі не было. Спрэчкі толькі ў тым ці 

надаць рускай мове статус дзяржаўнай нараўне з украінскай мовай. Хаця трэба 

прызнаць, што падчас рэвалюцыйных паседжаньняў Вярхоўнай Рады ў лютым 2014 

г. было зроблена пасьпешнае рашэньне (прыпыненае пазьней) аб адмене раней 

прынятага закона аб рэгіянальным ужываньні рускай мовы, што, дарэчы, ў той жа 

момант было выкарыстана імперскімі расійскімі сіламі для дальнейшай ілжы і 

фальшаваньня.  

На Украіне паводле апошняга перапісу (2001) налічвалася 8,334,141 рускамоўных 

грамадзян або 17.2%. Гэта шмат, па колькасьці нават больш чым этнічных беларусаў у 

Беларусі. Відавочна, што разьлік быў зроблены на “бліц-крыг” і на насельніцтва 

рэгіёнаў з найбольшай шчыльнасьцю пражываньня рускамоўных (пачалі з Крыму, дзе 

пражывала не 100%, а 58.5% этнічных рускіх (2001), але не ў Данбасе і Луганскай 

вобласьці, дзе большасьць складаюць этнічныя украінцы. Тым не менш зараз ідзе 

агрэсія ў гэтыя вобласьці, Данецк і Луганск, і застаецца пагроза для іншых рэгіёнаў,  аж 

да Львова. Ніхто не верыць больш словам расійскіх лідэраў. 

 Выкарыстаньне Расіяй “праблемы рускай мовы” для абароны рускамоўных на Украіне 

не адпавядае рэальным фактам. Як паказана ў нядаўнім артыкуле (О. Гава, 2014) 

гістарычна і этнічна ўсходнія і паўднёвыя рэгіёны Украіны ніяк не могуць адносіцца да 

“Новаросіі” ці Расіі. Доля рускіх у Луганскай, Данецкай і Адэскай абласьцях, 

напрыклад, складае 39%, 38% і 21%, адпаведна, тады як украінцаў - 58%, 57%, і 63%. 

Такім чынам, больш паловы насельніцтва гэтых рэгіёнаў з’яўляюцца украінцамі і 

відавочна ніколі не захочуць аб’яднацца з Расіяй, як і большая частка украінскіх 

грамадзян, рускіх па паходжаньню, якія не захочуць быць у радах “пятай калоны”. Як 

не хочуць такога аб’яданьня рускамоўныя Латвіі і Эстоніі, па крайней меры з іх боку 

такіх сур’ёзных заяў не было. Праведзеныя рэферэндумы ў Луганскай і Данецкай 

абласьцях выглядаюць проста смешнымі для нармальных людзей, але не для “зялёных 

шавіністычных чалавечкаў”. Незалежна ад таго на якой хто мове размаўляе, усіх 

нязгодных “чалавечкі” могуць прывесьці да парадку, як гэта рабілася ў Заходняй 

Украіне і Заходняй Беларусі, робіцца ў Чачні, а зараз робяцца спробы прыцясненьня 

татар і украінцаў у захопленым Крыме. З пастаўкаў узбраеньня і падтрымкай 

сепаратыстаў і тэрарыстаў Расія ўтварыла “новую Чачню” на ўсходзе Украіны. 
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Відавочнасьць геапалітычных імперскіх імкненьняў не выклікае сумневу - у выніку 

гібрыднай, інфармацыйнай і дыпламатычнай вайны адбылася анэксія Крыму і 

падтрымліваецца сепаратызм ва ўсходняй частцы Украіны. І руская мова адыгрывае ў 

гэтым аркестры не апошнюю ролю, з’яўляючыся шырмай для эканамічнай, палітычнай 

і ваеннай агрэсіі. Расійскія шавіністы ўсіх масьцей падключыліся да выкарыстаньня 

моўнага пытаньня для нагнятаньня напружанасьці, да прыкладу, юмарыст Задорнаў 

выказаўся пра тое, што “якой жа моцнай павінна быць руская мова, каб выклікаць 

трэцюю сусьветную вайну”. У такім разе, украінскай мове трэба быць яшчэ мацнейшай, 

каб вытрымаць і перамагчы расійскую агрэсію. 

 Рускамоўныя складаюць вялікую частку насельніцтва альбо маюць значны уплыў у 

другіх пост-савецкіх краінах. Паводле апошніх перапісаў у найбольш небяспечнай 

сітуацыі могуць знаходзіцца Латвія, дзе пражывае 586,052 рускамоўных людзей або 

26.9%  ад усяго насельніцтва (2014) і Эстонія – 326,235 або 25.2% (2011). Прапорцыя 

рускіх у Казахстане крыху меншая 3,793,764 або 23.7% (2009), але насельніцтва гэтай 

краіны пераважна карыстаецца рускай мовай (дарэчы, мэта ўрада каб да 2020-2025 г. 

95% насельніцтва валодала казахскай мовай). Далей па прапорцыі і колькасьці рускіх 

ідуць:  Малдова – 369,896 або 9.4% (2004),  Кіргізстан – 514,000 або 9% (2013), 

Беларусь – 785,084 або 8.3% (2009), Літва – 176,913 або 5.8% (2011), Туркменістан – 

204,000 або 4% (2013), Грузія – 67,671 або 1.5% (2002), Таджыкістан – 34, 838 або 0.5% 

(2010). Можна думаць, што калі Расійская Федэрацыя\расійская імперыя будзе і 

надалей выкарыстоўваць “рускамоўны” падыход, то пост-савецкія і несавецкія суседнія 

краіны не змогуць самастойна абараніцца ад падобнай агрэсіі і надзея застаецца толькі 

на падтрымку больш моцных і ўплывовых сіл сьвету і на ўсталяваньне новага парадку.  

 

 

 

 

 

 

 

Гістарычная праўда і славянскасьць 

 

Расія найменш славянская з трох краін (Беларусь, Расія, Украіна) па 

прычыне найбольшай ассіміляцыі, а яе пастаянныя прэтэнзіі быць 

старэйшай сястрой вынікаюць толькі з імперскіх інтарэсаў.  



Руская мова выкаростоўваецца  як інструмент для паглынаньня іншых 

народаў, чаму спрыяе адвечная тэрытарыяльная экспансія Масковіі-Расіі. 

 

 

Пачынаючы з канца 18 стагоддзя, з часоў Кацярыны ІІ, у Расіі падтрымліваецца і 

распаўсюджваецца міф аб трыадзінстве трох славянскіх народаў: вялікаросаў, 

маларосаў і беларусаў. Гэты міф базуецца на другім гістарычным міфе аб 

пераемнасьці гісторыі Кіеўскай Русі да Расіі. Паводле многіх даследаваньняў ёсьць 

добрыя падставы лічыць пераемнікам Кіеўскай Русі сучасны Кіеў і Украіну, а не 

Масковію (М. Hrushevsky; Zakharii, 2002; Rud, 2014). Гэтаксама не адпавядае 

гістарычным фактам роль Масковіі ў аб’яднаньні ўсходнеславянскіх зямель пасьля 

развала Кіеўскай Русі. Вялікае Княства Літоўскае (ВКЛ), а не Масковія брала пад 

сваё крыло “рускія землі”. Дзякуючы менавіта ВКЛ беларусы і украінцы былі 

выратаваны ад ассіміляцыі з цюркскімі народамі і такім чынам зьбераглі патэнцыял 

для разьвіцьця нацый у мадэрны і пост-мадэрны перыяд. Аднак дзякуючы сваім 

памерам (тэрыторыя і насельніцтва) Расія сёньня не па праву ўзяла на сябе абавязак 

быць славянскім ментарам для украінцаў і беларусаў на правах “старэйшай сястры”.   

Першапачаткова ўсходнія славяне-рутэны, якія мігравалі ў 5-7 ст. з раёнаў Палаб’я і 

Карпатаў, засялялі тэрыторыі сучаснай Украіны, Беларусі і Ноўгарадскую зямлю. 

Пазьней, на сучасных тэрыторыях вакол Кіева і часткова на поўдні Беларусі 

сфарміравалася старажытная дзяржава - Кіеўская Русь, якая, як моцная дзяржава, 

існавала з канца 10 ст. і да канца 11 ст. (фармальна Кіеўская Русь існавала да 

сярэдзіны 13 ст.). Ужо ў часы Кіеўскай Русі, а магчыма і раней пачалося 

размежаваньне ўсходніх славян, якое адбывалася як па моўнаму прызнаку, так і ў 

выніку натуральных працэсаў ассіміляцыі падчас міграцыі на новыя тэрыторыі. 

Усходнія славяне ассіміляваліся з балтамі (сучасныя беларусы), сарматамі (сучасныя 

украінцы), з угора-фінскімі плямёнамі – мардва, мяшчэра, меря, чудь (сучасныя 

вялікаросы, падчас першай хвалі ассіміляцыі). Але, ключавым фактарам у 

размежаваньні ўсходніх славян было нашэсьце манголаў (часопіс “САКАВІК”, 2013, 

№2, с.20-26 ). У часы панаваньня манголаў (1243-1480) вялікаросы ассіміляваліся з 

імі і яшчэ ў большай ступені гэта адбывалася пасьля развалу Залатой Арды і 

заваяваньня Масковіяй ў 15-19 ст. вялізных абшараў былых ханстваў Залатой Арды 

на усход, поўнач і поўдзень, дзе пражывалі цюркскія народы (другая хваля 

ассіміляцыі). У нашы дні толькі на тэрыторыі Еўразійскага стэпу жывуць многія 

народы аўтаномных рэспублік Расійскай Федэрацыі (башкіры, мары, мардва, татары, 

удмурты, чувашы, шматлікія народы Паўночнага Каўказа: адыгейцы, асеціны, 

балкары, інгушы, кабардзінцы, калмыкі, карачаеўцы, чачэнцы, чаркесы). Такім 

чынам, ассіміляцыя вялікаросаў са шматлікімі народамі падчас першай і другой 
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хваляў ассіміляцыі была істотнай і яе вынікам стала фармаваньне сучаснага рускага 

этнаса.  

 

Значна большая ступень ассіміляцыі рускіх ў параўнаньні з беларусамі і украінцамі 

лёгка праглядаецца. Калі прааналізаваць дынаміку роста колькасьці беларусаў і 

украінцаў за апошнія пяць стагоддзяў на сучасных тэрыторыях, то бачна, што яна 

значна адстае ў параўнаньні з рускімі, што можна тлумачыць прамым пераходам 

людзей іншых нацыянальнасьцяў\народаў\плямён да рускіх. У канцы 15 ст.  ў 

Масковіі налічвалася каля 6 млн жыхароў (з іх па нашых разьліках максімальна 

магло пражываць 4.8 млн славян (часопіс “САКАВІК”, 2013, №2 , с.24), а ў ВКЛ 

пражывала каля 3.75 млн рутэнаў; такім чынам суадносіны усходніх славян у 

Масковіі і ВКЛ найбольш магло быць 1.3:1.  У прынцыпе такая прапорцыя павінна  

была б заставацца прыблізна такой жа на працягу вякоў. Аднак, прапорцыя рускіх да 

беларусаў і украінцаў па перапісу Расіі 1897 г. была ўжо 2:1 , а па перапісу СССР 

1989 г. - 3.2:1 (Табліца 1).  

 

Гэтыя два перапісы (1897 і 1989 г.г.) вельмі рэпрэзэнтатыўныя бо праводзіліся амаль 

на адных і тых жа тэрыторыях. Прырост насельніцтва з 1897 па 1989 гг. ў 2.3 разы (у 

СССР у параўнаньні з Расіяй) адбыўся ў асноўным за кошт прыросту той часткі 

насельніцтва, якое вызначала сябе рускімі (у 2.7 разы). Тое, што мова адыгрывала і 

адыгрывае ў гэтым значную ролю, несумненна; нават У. Даль пісаў: «…на юге 

сидели славяне, а во всей Великоруссии чухны разных помолений. (…) они обрусели 

на глазах наших и нынешнее поколение не знает своего языка» (http://stanislaw-

nik.livejournal.com/1742.html;http://svyatorus.com/istoriya/2958-istoriya-bez-

moskovskih-mifov.html). У канчатковым выглядзе веданьне рускай мовы ў значнай 

ступені асацыявалася, асабліва ў апошнія два стагоддзі, з нацыянальным 

самавызначэньнем па формуле: веданьне рускай мовай = рускі па нацыянальнасьці. 

 

 

 

 

 

 

 

Табліца 1. Дынаміка суадносінаў беларусаў і украінцаў да рускіх 

 

 Перапіс 1897 

(Расія: 125,6 млн) 

Перапіс 1989 

(СССР: 286,7 млн) 

Прырост 

(2.3х) 
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Рускія, млн (%) 55,7 (44.3%) 147,4 (51.4%) 2.7х 

Украінцы, млн (%) 22,4 (17.8%) 37,6 (13.1%) 1.7х 

Рускія:украінцы 2.5 3.9  

Беларусы, млн (%) 5,9 (4.7%) 8,0 (2.8%) 1.4х 

Рускія:беларусы 9.4 18.5  

Беларусы + 

украінцы, млн (%) 

28,3 (22.5%) 45,6      (15.9%) 1.6х 

Рускія:беларусы 

+украінцы 

2.0 3.2  

Украінцы:беларусы 3.8 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэта меркаваньне падцьвярджаецца і суадносінамі славянаў да іншых этнічных груп: 

для Беларусі гэта 30:1, Украіны – 24:1, Расіі 4.8:1 (гл. табліцу 3). На самай справе, 

суадносіны славян да іншых этнічных груп у Расіі, улічваючы фактар “руская мова = 

рускі”, мусілі б быць яшчэ меншымі. На тэрыторыі Расіі паступова ассімілююцца ці 

зьнікаюць цэлыя народы, у асноўным угора-фінскія, на землях якіх і пачыналася 

Масковія (пры гэтым трэба адзначыць значны прырост народаў Паўночнага 

Каўказа). Так, паводле апошніх  перапісаў 1989, 2002 і 2010 гг. у параўнаньні з 

даваенным часам (перапісы 1926 і 1939 гг.) у некалькі разоў зьменьшылася 

колькасьць мардвінаў, карэлаў, вепсаў, іжорцаў, няма натуральнага прыросту 

насельніцтва Чувашыі, Комі, Удмурціі. Без сумневу русіфікацыя адыграла тут сваю 

ролю. Трэба адзначыць, што ніхто не прыпамінае ўжо такія плямёны як мурома, 



мяшчэра, меря - некаторыя з якіх зьліліся з усходнімі славянамі яшчэ ў 11-12 ст. і 

склалі аснову рускага этнасу.  

 

У той час калі колькасьць беларусаў і украінцаў за перыяд з 1897 па 1989 гг. 

павялічылася на 17,3 млн (з 28,3 да 45,6 млн), колькасьць рускіх прырасла на 91,7 

млн. (з 55,7 да 147,4 млн). Працэнт беларусаў і украінцаў за гэты час значна 

зьменшыўся (з 22.5% да 15.9%), а рускіх нават павялічыўся (з 44.3% да 51.4%), што 

пры сучаснай тэндэнцыі памяншэньня натуральнага прыросту сярод белага 

насельніцтва толькі падрымлівае нашы разьлікі і меркаваньні як аб істотнай 

ассіміляцыі славян са шматлікімі народамі Расіі на працягу некалькіх вякоў, так і аб 

фармальным залічэньні народаў іншых нацыянальнасьцяў, што размаўляюць па-

руску, у катэгорыю рускіх. Суадносіны беларусаў і украінцаў пры тым застаюцца 

блізкімі. 

  

Можна казаць, што колькасьць рускіх-вялікаросаў-славян па паходжаньню завышана 

як мінімум у 2-2.5 разы і з трох усходнеславянскіх краін Расія з’яўляецца найменш 

славянскай.  Некаторыя дасьледчыкі лічылі, што рускія нават ня ёсьць славянамі 

(Paszkiewicz, 1970). Прэтэнзіі Расіі іграць ключавую ролю сярод усходніх славян 

гістарычна неправамоцныя, а яе спробы ў каторы раз падпарадкаваць беларускі і 

украінскі народ, выкарыстоўваючы ваенныя, эканамічныя і “моўныя” сродкі, не 

цывілізаваныя і прадыктаваныя імперскімі інтарэсамі.  

 

 

 

 

Усходнія славяне ўтварылі дзьве розныя цывілізацыі – усходнеславянскую, 

беларуска-украінскую,  і еўразійскую 

 

Беларусы і украінцы – новыя нацыі ў Еўропе, якія складаюць разам 

усходнеславянскую беларуска-украінскую цывілізацыю. 

 

Сёняшняя вайна паміж Расіяй і Украінай адлюстроўвае істотную розьніцу 

паміж дзьвюма цывілізацыямі, усходнеславянскай беларуска-украінскай і 

еўразійскай - розьніцу як гістарычную, так і сучасную ў выбары шляхоў 

далейшага развіцьця, абумоўленую гістарычнымі, культурнымі і 

ментальнымі каштоўнасьцямі. 

 

Кароткая даведка (Табліца 2): 



 Беларусы Украінцы 

Насельніцтва, доля 

тытульнай нацыі  

9.5 млн;                           

83,7% (2009) 

45.5 млн;                       

77.5% (2001) 

Доля рускіх у краіне  8.6% (2009) 17.2% (2001) 

Мова (найбольш 

блізкія славянскія 

мовы,   84% агульнай 

лексікі) 

Багдановіча, Барадуліна, 

Быкава, Геніюш, 

Караткевіча, Коласа, 

Купалы 

Коцюбінского, Стэфаніка, 

Кобыляньской, Украінкі, 

Франко, Шаўчэнкі 

Колькасьць у сьвеце 9.5 млн (разьлікі аўтара) 37.5 млн на радзіме (2001) 

Месца ў Еўропе па 

насельніцтву 

17-е 7-е 

Месца ў Еўропе па 

тэрыторыі 

13-е (208,000 кв.км.) 1-е (604,000 кв.км.) 

Месца ў сьвеце па 

індэксу чалавечага 

развіцьця і ахове 

здароўя 

50-е 

72-е 

78-е 

79-е 

 

Беларусь і Україна маюць вельмі многа агульнага ў сваім гістарычным развіцьці. 

Сучасныя краіны, Беларусь і Україна, пачыналіся на тэрыторыі старажытнай 

дзяржавы, Кіеўскай Русі, у час яе росквіту ў 10-11 стагоддзях. Ядром сучаснай 

беларускай дзяржавы было Полацкае княства, а украінскай – Валынска-галіцкае 

княства. Маскоўскае княства, пачатак сучаснай Расіі, было ўтворана ў 1136 г., гэта 

значыць на два стагоддзі пазьней за дзяржаваўтвараючыя княствы Беларусі і 

Украіны. Масковія ўзнікла на перыферыі Кіеўскай Русі пасьля распаду апошняй, і 

ўсе намаганьні мінулай і сучаснай Расіі даказаць свае прэтэнзіі на Кіеўскую Русь ня 

маюць ніякіх падстаў. Як ужо упаміналася вышэй, сучасная Україна і сёньня мае 

абсалютную перавагу над Масквой у тым, каб называць Кіеў і Кіеўскую Русь сваёй 

спадчынай.  

Значную роль у этнанацыянальным размежаваньні ўсходніх славян, якое пачалося ў 

часы Кіеўскай Русі, адыграла дыфферэнцыяцыя усходнеславянскіх моў. 

Дыферэнцыяцыі этнасаў і моў спрыялі шэраг фактараў, такіх як міграцыя і 

расьсяленьне, прыродныя умовы, ассіміляцыя славян з лакальнымі плямёнамі, 
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міжусобныя войны паміж удзельнымі княствамі, якія фактычна прывялі да распаду 

Кіеўскай Русі. Існаваў шэраг прычын паводле якіх развіцьцё ўсходніх славян пасьля 

распаду Кіеўскай Русі пайшло рознымі шляхамі і прывяло на самой справе да 

фарміраваньня дзвюх цывілізацый – усходнеславянскай, беларуска-украінскай і 

еўразійскай (расійскай). Гіпотеза аб існаваньні ўсходнеславянскай беларуска-

украінскай цывілізацыі была абгрунтавана мной у двух нядаўніх артыкулах (часопіс 

“САКАВІК”, №2, №3, 2013).  

Галоўнымі прычынамі ў размежаваньні гэтых цывілізацый былі, па-першае, 

мангола-татарскае нашэсьце і, па-другое, ўтварэньне Вялікага Княства Літоўскага 

(ВКЛ) як аб’яднальніка ўсходнеславянскіх зямель. З’яўленьне ВКЛ было процівагай 

Залатой Ардзе, яно спыніла рух манголаў, а ў далейшым і рух Еўразійскай 

цывілізацыі на захад, утворанай у выніку зліцьця Масковіі з астаткамі Залатой Арды 

і з мноствам пазьней заваяваных зямель на ўсход, поўнач і поўдзень ад Масквы. 

Кажучы Еўразійская, а не азіяцкая цывілізацыя, маецца на ўвазе яе сучаснае 

геаграфічнае знаходжаньне. Хаця па мерках канца 18 ст. гэта цывілізацыя 

знаходзілася ў Азіі, бо граніца Еўропы была перанесена на ўсход да Уральскіх гор у 

часы Екацярыны ІІ. Екацярына ІІ ў значнай меры спрыяла таксама стварэньню 

гісторыі Расійскай імперыі і зацьверджаньню міфа аб пераемнасьці гісторыі 

Кіеўскай Русі да Расіі.  

Прынцыповае адрозненьне ўсходнеславянскай цывілізацыі ад еўразійскай ляжыць у 

характары ўзаемадзеньня з манголамі Залатой Арды. Менавіта характар 

узаемадзеяньня з манголамі праводзіць геаграфічную, гістарычную і 

цывілізацыйную мяжу паміж імі. У Табліцы 3 прыведзен шэраг фактараў, якія 

сьведчаць аб істотнай розьніцы паміж усходнеславянскай і еўразійскай 

цывілізацыямі. Гэта працягласьць іх існаваньня, тэрытарыяльны характар 

расьсяленьня, ассіміляцыя, суадносіны славян (балгары, беларусы, вялікаросы, 

палякі, украінцы) да іншых этнічных груп і суадносіны вернікаў хрысьціян да 

вернікаў мусульман. Адным з істотных фактараў, які адрознівае гэтыя цывілізацыі, 

можна назваць і наяўнасьць прызнакаў заходняй цывілізацыі: адраджэньне, 

рэфармацыя, контррэфармацыя, вуніятызацыя, асьветніцтва, наяўнасьць еўрапейскіх 

інстытутаў (соймы, Магдэбургскае права, ратушы), мадэрнае нацыяўтварэньне 

(Куплевіч, 2013). 

 

Наяўнасьць прызнакаў заходняй цывілізацыі сьведчыць не толькі аб тым, што гэтыя 

прызнакі існавалі ў мінулым, але і аб тым, што на тэрыторыі ўсходнеславянскай 

цывілізацыі сутыкнуліся інтарэсы Усходу і Захаду, барацьба паміж якімі, а 

дакладней паміж ідэямі будаўніцтва грамадства ў адносінах да свабоды, дэмакратыі, 

прыватнай уласнасьці, ніколі не спынялася. Чым бы не скончылася ваенная 

правакацыя і інтэрвенцыя з боку Расіі, відавочна, што яна дэманструе істотны і 

заканамерны разлом, які назіраецца не толькі паміж Усходам і Захадам, а і паміж 
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дзьвюма цывілізацыямі – еўразійскай і ўсходнеславянскай беларуска-украінскай. 

Канфлікт паміж Расіяй і Украінай практычна пацьвердзіў існаваньне дзьвюх 

цывілізацый. Тое, што гэты канфлікт пакуль не пашырыўся на Беларусь, не азначае, 

што гэта не можа здарыцца ў будучым. Агрэсіўны настрой Расіі не дазваляе адкінуць 

гэту думку, калі мець на ўвазе прамую ваенную інтэрвенцыю і прыклад з Украінай. 

Тое, што эканамічная агрэсія з боку Расіі і падпарадкаваньне ёю Беларусі 

адбываецца рэальна не падлягае сумневу. 

 

Нягледзячы на створаныя міфы аб трыадзінстве трох народаў і на савецкую 

спадчыну падзел усходнеславянскай і еўразійскай цывілізацый непазьбежны, што 

грунтуецца на рознай гісторыі, культуры, і менталітэту народаў, якія ў іх уваходзяць. 

Канчатковы вынік і лінія падзелу будзе залежыць не толькі ад магутных сіл, якія 

знаходзяцца з двух бакоў усходнеславянскай цывілізацыі, але і ад імкненьня, 

патэнцыялу, і розуму беларускай і украінскай нацый.  

 

 

 

 

 

Табліца 3. Параўнаньне ўсходнеславянскай і еўразійскай цывілізацый 

 

 Усходнеславянская 

цывілізацыя 

Еўразійская 

цывілізацыя 

Працягласьць 

існаваньня 

больш васьмі стагоддзяў менш пяці стагоддзяў 

Мова беларуская і украінская 

(84% вгульнай лексікі) 

руская 

Тэрыторыя 

расьсяленьня 

істотна не змянялася павялічылася ў дзесяткі 

разоў 

Ассіміляцыя 

ўсходніх славян 

з балтамі, з сарматамі з фіна-угорскімі народамі 

(першая хваля) і 

цюркскімі народамі 

(другая хваля) 



Суадносіны славян 

да прадстаўнікоў 

іншых этнічных 

груп* 

для Беларусі – 30:1 

(96.8%:3.2%); 

для Украіны – 24:1 

(96%:4%) 

для Расіі – 4.8:1 

(82.7%:17.3%); 

Суадносіны 

вернікаў-хрысьціян 

да вернікаў-

мусульман** 

для Беларусі – 90:1 (а); 

для Беларусі – 180:1(б); 

для Украіны – 27:1 

для Расіі – 7:1 

Прызнакі заходняй 

цывілізацыі  

+ 

 

- 

*Разьлікі зроблены на падставе вынікаў перапісу насельніцтва: Беларусь (2009), Расія (2010), 

Украіна (2001).      **Разьлікі зроблены на падставе наступнай інфармацыі: для Беларусі – (а) 

Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. International Religious Freedom Report 2010. 

Belarus. U.S. Department of State; (б) Республика Беларусь в зеркале социологии. Сборник 

материалов социологических исследований за 2011 год. — Минск: Бизнесофсет, 2012б с. 44. 

— ISBN 978-985-6939-42-9; для Украіны – “РЕЛІГІЯ І ВЛАДА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН”. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: 

“Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції 

розвитку”(2010). http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf; для Расіі – Атлас 

религий и национальностей России (2012). Данные социологического исследования: 

 http://ru.wikipedia.org/wiki; исследовательская служба «Среда», www.sreda.org 

 

Развіцьцё дьвюх нацый ва ўмовах рускамоўнага прэсінга  

 

Беларуская і украінская нацыі разьвіваюцца.  

 

Гістарычная блізкасьць лёсаў абедзьвух нацый і агульная цывілізацыйная 

прастора вымагаюць ад Беларусі і Украіны дапамагаць адзін адному ў сваім 

развіцьці. 

 

Непрадказальныя падзеі, якія адбываюцца на нашых вачах, хвалююць не толькі 

беларусаў, найбліжэйшых і родных па духу суседзяў Украіны, але і ўсіх людзей, для 

якіх ідэі свабоды стаяць на першым месьце і не з’яўляюцца прадметам гандлю, ілжы, 

і двайных стандартаў. Зьдзяйсняецца неверагодная на першы погляд рэч, калі на 

нядаўнюю сястру Украіну вераломна напала “старэйшая сястра”, Расія. 

Неверагоднасьць падзеі заключаецца ў тым, што вайна ідзе паміж народамі, якія 

яшчэ нядаўна складалі аснову былога СССР. Якія наступствы гэтай вайны чакаць 

для Беларусі, Украіны і для сьвета ў цэлым?  

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148914.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148914.htm
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://www.razumkov.org.ua/upload/prz_2011_Rlg_smll.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://sreda.org/


Нягледзячы на вельмі трывожную і неадназначную сітуацыю на Украіне, у 

гістарычнай перспектыве развіцьцё дзьвюх нацый, беларускай і украінскай, трэба 

разглядаць аптымістычным. У гэтым аптымізме бачацца два асьпекты – унутраны і 

зьнешні. Унутраны аптымізм вызначаецца гатоўнасьцю грамадства Беларусі і 

Украіны да пераменаў. Што тычыцца украінскага грамадства, то яно двумя 

рэвалюцыямі за апошняе дзесяцігоддзе даказала сваё імкненьне рухацца наперад. 

Што да беларускага грамадства, то выглядае, што яно яшчэ недастаткова 

падрыхтавана ўвогуле. Тым не менш, тэарэтычная верагоднасьць пабудовы 

нацыянальнай дзяржавы ў Беларусі існуе (“Сакавік”, №1, 2013, с. 4-11), і яе 

рэалізацыя  ў значнай меры будзе залежаць ад сітуацыі на Украіне (“Сакавік”, №1, 

2013, с. 17). 

Зьнешні асьпект абумоўлены працягам барацьбы паміж Усходам і Захадам. Барацьба 

паміж Усходам і Захадам, на мяжы якой знаходзяцца і беларуская, і украінская 

дзяржавы, ніколі не прыпынялася. Зараз фронт гэтай барацьбы праходзіць па 

Украіне, якая можа скончыцца нават падзелам украінскай дзяржавы. Калі б гэтыя 

падзеі адбываліся ў цывілізаванай форме, то можна было б прагназаваць 

зьберажэньне статус-кво з паступовым станаўленьнем дэмакратычнай Украіны, 

нягледзячы на тое, што ментальнасьць людзей у рэгіёнах Украіны істотна розьніца. 

Чым далей зацягваецца процістаяньне, тым больш варожымі становяцца 

выказваньні; «усходнікі» з Украіны кажуць, што трэба будаваць кітайскую сьцяну 

паміж «дзьвюма» ці нават трыма Украінамі. Толькі ў якім месьце яе трэба будаваць 

ніхто не ведае. У хаду ідуць псіхалагічныя фактары вайны, знаёмыя з савецкіх часоў: 

свой-несвой, нашы-ворагі, камуністы-фашысты, сталінцы-бандэраўцы, размаўляеш 

на роднай мове-неразмаўляеш. Відавочна, што без зьнешняга ўздзеяньня украінцы, 

праз дыялогі, круглыя сталы, дамовіліся б. Але Расія са сваімі меркамі выключнасьці 

ў сваім разуменьні сьвету навязвае свае рабскія правілы жыцьця, якія зьнешне, пад 

«ветлівай маскай зялёных чалавечкаў», хоча прадставіць як добрыя намеры, пры 

гэтым не пытаючыся у гаспадароў дома, куды яны брутальна ўварваліся.  

 

Безумоўна, ўсе гэтыя развагі ў поўнай меры адносяцца да Беларусі. Нават калі 

ўявіць, што кіраўніка дзяржавы зьвядуць “ветлівыя зялёныя чалавечкі”, то трэба 

ўсьведамляць, што ўся сёняшняя структура і тэрыторыя Беларусі ў значнай ступені 

знаходзіцца пад ваенным кантролем Расіі. Верагодней за ўсё, што другой 

партызанскай вайны беларусы не прымуць і не вытрываюць. Дадайце сюды нядаўна 

апублікаваны спіс 19 прарасійскіх арганізацый “пятай калоны” ў Беларусі (Лялькоў, 

2014). Ніхто не адмаўляе права на існаваньне арганізацый, створаных 

нацыянальнымі меншасьцямі. Але гэта зноў жа пры ўмове іх дзейнасьці ў 

цывілізаваных умовах. Няма ніякіх гарантый, што пры падтрымцы грознага суседа 

ўсе яны дружна не выйдуць дапамагаць “зялёным чалавечкам” выбіраць губернатара 

“Северо-Западного Края”. 

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/
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/
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/
http://nn.by/?c=ar&i=126816


Такім чынам, умовы для будаўніцтва беларускай нацыі, калі мець на прыкладзе 

агрэсію Расіі ў адносінах да Украіны, значна пагоршыліся. Пры гэтым трэба мець на 

ўвазе уплыў рускай мовы, які праяўляецца як знутры, так і звонку. Значная частка 

насельніцтва Беларусі і Украіны  карыстаецца дома рускай мовай (каля 70% і 40-

60%, адпаведна). Дадайце сюды зьнешнія сродкі расійскай масавай інфармацыі 

(тэлебачаньне, радыё, зоркі расійскай эстрады), каб уявіць прэсінг скірававаны на 

“уніфікацыю” беларускага і украінскага народаў і зьнішчэньне іх самабытнасьці. Як 

прыведзена ў папярэднім раздзеле такі прэсінг прыводзіць да зьнікненьня ці 

паступовага выміраньня цэлых народаў. Вядома, гэта не адбываецца аднамомантна, і 

займае цэлыя стагоддзі. Вось чаму каб спыніць зьнікненьне беларускай і украінскай 

нацый патрэбна рабіць неадкладныя высілкі. 

Нядаўняя заява кіраўніка дзяржавы, прыведзеная ніжэй нічога не вартая і разьлічана 

няведама на каго: «Вялікая руская мова будзе развівацца ў Беларусі таксама як і 

наша родная беларуская мова. Калі мы перастанем гаварыць па-руску, мы страцім 

розум. Калі мы развучымся гаварыць на беларускай мове, мы перастанем быць 

нацыяй» («Наша Ніва», 22 красавіка 2014). Каб жа гэта было сказана 20 год таму 

назад, калі гэты кіраўнік прыйшоў да ўлады і каб нешта рабілася ў гэтым накірунку ў 

адпаведнасьці з гэтым выказваньнем!? Аднак мы памятаем зусім іншыя словы 

кіраўніка з таго часу: «Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут 

ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя 

выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык. В мире существует 

только два великих языка – русский и английский» (“Народная газета”, 1 лютага 1995 

года). Значная эканамічная залежнасьць і разьмяшчэньне расійскіх войскаў на 

беларускай зямлі – вось што характарызуе сёньня стан краіны. Гэта азначае, што за 

20 год Беларусь, з дапамогай першага кіраўніка дзяржавы, зьнішчаючы лепшае 

беларускае, дабілася суверэнітэту пад пратэктаратам Масквы. Гэтакі Беларусістан. 

Напрасна кіраўнік Беларусі цешыцца, што амаль усе беларусы размаўляюць па руску 

і таму не варта баяцца расійскай агрэсіі, як гэта адбываецца ў адносінах да Украіны. 

Але ж менавіта рускамоўнасьць і была адным з матываў агрэсіі на Украіне. 

Відавочна, што небясьпека для ўсходнеславянскай цывілізацыі і для беларускай і 

украінскай нацый ідзе з усходу, а не з захаду. Каля 1.4 млн беларусаў (з агульнай 

колькасьці жыхароў у 2.9 млн) загінулі толькі ў войнах з Масковіяй (1654-1657), у 

30-40-я гады мінулага стагоддзя зьнішчана большая частка беларускай эліты. Ці 

можна перакрыць страты ў мінулым горам і стратамі апошняй вайны, якую толькі і 

помняць у Беларусі? Справа не ў супрацьпастаўленьні беларускага і украінскага 

народаў, і народаў РФ, а ў тым, каб яны мелі магчымасьць жыць у свабодных 

краінах і паважалі выбар сваіх суседзяў. Відаць планы ў кіраўніка дзяржавы не 

скіраваны на нацыянальнае будаўніцтва, бо як выглядала (не першы раз) ў нядаўнім 

інтэрв'ю з Ксеніяй Сабчак (май 2014), кіраўнік усё яшчэ не бачыць нацыянальнай 



ідэі з-пад «шапкі манамаха (адзін раз ужо крадзенай)». Хацелася б, каб за фразамі аб 

мове і нацыі была не толькі вымушаная рыторыка, але і рэальныя дзеяньні. Пакуль 

што, Беларусь, падпісаньнем дамовы аб Еўразійскім Саюзе, лезе ў пашчу дракону, 

якому патрэбны новыя і новыя ахвяры. 

 

Тым не менш не варта траціць надзею. Гісторыя развіваецца паступова. Імперыя 

адступае і агрызаецца. Вырвацца з расійскага і савецкага плену вельмі цяжка. Людзі, 

што змагаюцца за сапраўдны суверэнітэт без разбору ганьбацца, празываюцца на 

Украіне бандэраўцамі, на Беларусі – бэ-нэ-эфаўцамі ці фашыстамі. Замест 

стваральнай працы па паляпшэньню жыцьця народаў Расійскай Федэрацыі 

працягваюцца гульні “ў рускіх і немцаў альбо нашых і ворагаў” у выглядзе 

беларуска-расійскіх вайсковых вучэньняў, рэалізуецца новая форма захопніцкай 

вайны, названая гібрыднай, на Украіне, зноў будуецца «Берлінская сьцяна».  

 

Расія сваёй агрэсіяй у адносінах да Украіны паказала свой Еўразійскі твар. 

Відавочна, што гэта агрэсія надоўга паставіць крыж на ўтварэньні “славянскіх” 

саюзаў. У нармальных умовах “Славянскія базары” патрэбны для развіцьця дружбы 

паміж народамі, але калі яны становяцца інстументамі ў палітыцы, то ўрэшце яны 

ператвараюцца ў сцэну для пошукаў ворагаў ці прыхільнікаў, як гэта адбываецца на 

конкурсах Еўрабачаньня, ці як гэта адбывалася ў перыяд халоднай вайны. Апошняя 

вайна скончылася 70 гадоў таму назад. Як быццам жывём у мірны перыяд. Аднак, 

успомнім колькі спробаў было ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе здабыць свабоду ў 

краінах, што знаходзіліся пад акупацыяй СССР: ГДР (1953), Венгрыя (1956), 

Польшча (1956), Чэхаславакія (1967) - усе яны былі брутальна падаўлены. Для 

многіх з упамянутых вышэй краін сітуацыя кардынальна памянялася. Аднак, 

імперскія напады не спыніліся: аб’яўленьне незалежнасьці Чачні ад Расіі ў 1991 г. 

скончыліся двумя кровапралітнымі войнамі і чарговым заваяваньнем Чачні (1994-

1996, 1999-2009), толькі ўмяшаньне заходніх краін спыніла захоп Грузіі Расіяй 

(2008). І вось зараз Україна (2014). 

 

Каб апраўдаць сваю агрэсіўнасьць у Расіі прыдумываюць прыгожыя тэрміны, такія 

як “принуждение к дружбе” (Грузія, 2008), “вежливые люди” \ “зялёные чалавечкі” і 

“защита прав русскоязычных” (Украіна, 2014). Не выключана, што расійская агрэсія 

можа не скончыцца толькі захопам Крыма і ўсходніх рэгіёнаў Украіны. Хвалююцца 

балгары, пагражаюць румынам, латышам, эстонцам – народам якія спазналі ГУЛАГі 

і усе любаты рабскага стану. Менавіта гэтыя краіны, якія знаходзяцца бліжэй да 

Расіі, трубяць на ўвесь сьвет аб пагрозе для свабоды і дэмакратыі, у адрозненьне ад 

заходніх краін, якія пакрысе толькі пачынаюць разумець, што адбываецца, і што ім 

пагражае.  

 



Відавочна, што для таго каб адбіцца ад агрэсіўнага суседа патрэбна дапамога. Гэта 

не значыць, што Украіна і Беларусь павінны адразу ўступіць у НАТО. Саюзьнікі 

патрэбны для таго, каб стварыць умовы для дэмакратычнага развіцьця краін, якія да 

гэтага імкнуццца. Здаецца такое разуменьне пачынае ўзнікаць на Захадзе, за 

выключэньнем некаторых правых (Ле-Пэн, Францыя), якія па нейкіх прычынах 

падрымліваюць ідэі Пуціна аб “федэралізацыі Украіны ??!! Цікава было б пабачыць, 

як бы яны адказвалі на прапановы Вялікабрытаніі аб федэралізацыі Францыі, да 

прыкладу, даць максімум федэральнай самастойнасьці Брэтані ці Гасконі … 

Відавочна, што “правыя французы” хуценька б згубілі свае 26% на выбарах у 

Еўрапарламент-2014. 

 

Але якой бы ні была патрымка з захаду, Беларусі і Украіне трэба быць разам і 

працаваць разам. Улічваючы гістарычную блізкасьць лёсаў абедзьвюх краін і 

агульную цывілізацыйную прастору, роль Беларусі ў абароне інтарэсаў Украіны 

магла бы быць значна большай. Аднак кіраўніцтва Беларусі заняло больш чым 

нейтральную пазіцыю, каля меркаваць па галасаваньню супраць рэзалюцыі ААН, 

якая асуджала агрэсію Расіі ў адносінах да Украіны; de facto Беларусь прызнала 

анэксію Крыма Расіяй. Падтрымка Беларусі з Украіны пасьля перамогі рэвалюцыі 

будзе таксама найважнейшай. Сітуацыя будзе паляпшацца для абедзьвюх краін - гэта 

паступовы і непазьбежны працэс. 
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