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ТРАДЫЦЫІ ЛЮБЛІНСКАЙ УНІІ Ў БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ 
АДНОСІНАХ (1990-я – 2010-я гг.) 

М.Э. Часноўскі 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
вул. Ленінградская, 20, 220030, г. Мінск, Беларусь, Mchasn@bsu.by  

Рэч Паспалітая – трэцяя гістарычная форма дзяржаўнасці на беларускіх землях, услед 
за першай – Полацкім і Тураўскім княствамі, і другой – Вялікім княствам Літоўскім, Рускім 
і Жамойцкім (ВКЛ). Палітычныя рэаліі вымусілі ВКЛ, баронячыся ад агрэсіі суседзяў, 
стварыць праз Люблінскую ўнію ў 1569 г. федэратыўнае аб’яднанне з Польшчай. Унія 
аказалася рызыкоўным саюзам, бо ў ім ВКЛ уступала па сваёй геапалітычнай моцы Кароне 
Польскай. У далейшым стан на сумежжы заходняга і ўсходняга арэалаў еўрапейскай 
цывілізацыі ператвараў ВКЛ у перманентнае поле саперніцтва між моцнымі суседзямі, 
пазбаўляў здзяйснення ідэі суверэннай беларускай дзяржаўнасці. Постлюблінская гісторыя 
Беларусі не замацавала суверэнную роўнасць беларусаў сярод сваіх суседзяў. Аднак у 
1990-х гг. і пазней назапашаны ўнікальны вопыт міждзяржаўнага, грамадскага, дзелавога, 
міжчалавечага ўзаемадзеяння беларусаў і палякаў. Складанасці ў двухбаковых адносінах 
дапамагае пераадольваць, між іншым, феномен Люблінскай уніі.  

Ключавыя словы: Люблінская ўнія; ВКЛ; Карона Польская; постлюблінская 
нераўнавага; сучасныя набыткі ўзаемаўплыву. 
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TRADITIONS OF LUBLIN UNION IN BELARUS POLAND RELATIONS (1990-Я – 
2010-Я ГГ.) 

М.E. Chasnouski 

Belarusian state University, 220030б  Minsk, Leningradskaya 20 

The Polish-Lithuanian Commonwealth is the third historical form of soveregnty on Belarus-
ian lands, followed by the first by the Polotsk and Turov principalities, and the second by the 
Grand Duchy of Lithuania, Russia and Zhemoytsky (GDL). Political realities forced the Grand 
Duchy of Lithuania, defending itself against the aggression of its neighbors, to create a federal 
union with Poland through the Union of Lublin in 1569. The union turned out to be a risky union, 
since in it the GDL was inferior in its geopolitical power to the Crown of Poland. Subsequently, 
the state at the junction of the western and eastern areas of European civilization turned the GDL 
into a permanent rivalry between strong neighbors, deprived the idea of sovereign Belarusian 
statehood. The post-Lyublinsky history of Belarus did not consolidate the sovereign equality of 
Belarusians among its neighbors. However, in the 1990s. and later a unique experience was ac-
cumulated of interstate, public, business, interhuman interaction between Belarusians and Poles. 
By the way, the phenomenon of the Union of Lublin helps to overcome difficulties in bilateral 
relations. 

У канцы ХХ ст. гісторыя дала Беларусі і беларусам новую магчымасць і 
рэальную перспектыву стаць гаспадарамі свайго лёсу. З часу ўтварэння 
суверэннай Рэспублікі Беларусь вызначальнымі напрамкамі грамадскага 
развіцця сталі арыентацыя на каштоўнасці агульначалавечай вартасці, 
пераадоленне ідэалагічнага і эканамічнага ізаляцыянізму, сцвярджэнне 
прынцыпаў дэмакратызму, стварэнне прававой дзяржавы і сацыяльна 
арыентаванай эканомікі. Для ўвасаблення згаданай арыентацыі патрабавалася 
канчаткова выйсці са стану нацыянальнага анабіёзу і стаць нацыяй, якой у 
поўнай ступені ўласціва ўсведамленне ўласнай годнасці і самастойнага 
прызначэння. Дзеля гэтага наспела неабходнасць больш поўнага і глыбокага 
асваення пластоў свайго мінулага, гістарычнага падмурка – ва ўсіх галінах, 
асабліва духоўнай і знешнепалітычнай.  

Папярэдні культурна-гістарычны і грамадска-палітычны шлях Беларусі 
аб’ектыўна сведчыць пра яго арганічную ўключанасць у рэчышча 
найважнейшых працэсаў, уласцівых еўрапейскай супольнасці народаў. Аднак у 
нашай частцы Еўропы згаданыя працэсы былі заўсёды кампраміснымі, 
недастаткова выразнымі, стрымліваліся абсалютысцкай уладай, укаранёнасцю 
феадальна-патрыярхальных асноў, варожых фарміраванню асобы і развіццю 
падначаленых народаў.  

Шлях цывілізацыйнага і дзяржаўнага станаўлення Беларусі і беларусаў – 
яскравае пацвярджэнне названых працэсаў. Драматычныя абставіны 
гістарычнага лёсу і само геапалітычнае становішча Беларусі на сумежжы 
заходняга і ўсходняга арэалаў еўрапейскай цывілізацыі, ператварэнне яе этнічна-
прыроднай прасторы ў поле пастаяннага змагання паміж моцнымі суседнімі 
дзяржавамі не давалі магчымасці здзейсніць ідэю суверэннай дзяржаўнасці, 
нягледзячы на існаванне ў ХІІІ–ХVІІ стст. беларуска-літоўскай дзяржавы.  

Дзеля яе замацавання беларусы шукалі розныя спосабы. Мяркуецца, што 
Люблінская ўнія – адзін з іх.  

Складаныя абставіны палітычнага становішча вымусілі ВКЛ, баронячыся ад 
агрэсіі суседзяў, пайсці ў 1569 г. на федэратыўнае аб’яднанне з Польшчай. 
Люблінская ўнія як саюз дзяржаў, выступала актуальным аднак рызыкоўным 
сродкам захаваць галоўнае праз дапушчэнне страты другараднага. Менавіта, у 
ахвяру перадавалася частка нацыянальнай незалежнасці дзеля захавання 



559 

дзяржаўнага суверэнітэту, прычым, гэта датычылася абодвух дамоўных бакоў: 
беларускага і польскага. Рэч Паспалітая стала трэцяй гістарычнай формай 
дзяржаўнасці на беларускіх землях, услед за першай формай – утворанымі 
землях беларусаў Полацкім і Тураўскім княствамі, і другой формай – Вялікім 
княствам Літоўскім, Рускім і Жамойцкім.  

Уладкаваўшыся на сутыку Усходняй, Цэнтральнай і Заходняй Еўропы, Рэч 
Паспалітая пастаянна кантактавала з Італіяй, Францыяй, Германіяй, Швецыяй, 
Масковіяй, Венгрыяй, Румыніяй і Асманскай імперыяй. За два з паловай 
стагоддзі федэрацыя набыла шматлікія разнародныя рысы, што ўвасобілася ў яе 
палітычным уладкаванні, ідэалогіі і паўсядзённым жыцці.  

Здзяйсненне акта федэрацыі было “шлюбам” роўных, а не далучэннем 
беларускай ускраіны да больш развітай польскай прасторы, як сцвярджаюць 
асобныя аўтары. Сапраўды, яшчэ ў 1528 г. – больш за 100 год да люблінскага 
аб’яднання – адбыўся першы ў гісторыі ВКЛ перапіс насельніцтва (чаго не рабілі 
да тых часоў большасць еўрапейскіх краін). Былі сабраны звесткі аб баярах-
шляхце, путных слугах, цяглых сялянах; зроблены перапіс войска ВКЛ з 
указаннем працягласці службы кожнага ваенннабавязанага. Былі абмераны не 
заселеныя землі краіны. Паралельна ўкаранялася пісьмовая дакументацыя, якая 
адмяніла традыцыю “старыны” і ўвяла прававы акт, што дапамагло здзейсніць 
пэўную рэвалюцыю ў сістэме дзяржаўнага кіравання. Ужо з ХІV ст. беларусы 
пачалі вывучаць светабудову на падставе навуковай астраноміі, выцясняючы 
адпаведную рэлігійную канцэпцыю і пакідаючы ёй толькі маргінальную 
прастору.Таму адметнай рысай маладой федэрацыі стаў феномен не паглынання, 
а ўзаемаўплыву.  

Гісторыя Рэчы Паспалітай насычана шэрагам рэзанансных падзей, якія 
нельга выкінуць з гістарычнай памяці беларусаў і палякаў. Для прыкладу 
нагадаем, што пасля паўстання 1863–1864 гг. каля 20 тыс. ураджэнцаў Беларусі і 
яшчэ больш унушальны лік палякаў у судовым, а часцей у адміністрацыйным 
парадку апынуліся ў сібірскай ссылцы. Іх нашчадкі, нашы сучаснікі, дбайна 
захоўваюць памяць аб сваіх продках: салідарную беларуска-польскую памяць. 
Само ж паўстанне беларуская гістарыяграфія трактуе кантраверсійна: адны 
гісторыкі сцвярджаюць, што гэта быў уласна беларускі нацыянальна-вызваленчы 
рух, другія называюць гэта рухам за адраджэнне Рэчы Паспалітай. Спадарожна 
зазначым, што імкненне часткі беларусаў адрадзіць Рэч Паспалітую было цалкам 
верагодным, паколькі ў час паўстання яшчэ заставалася пакаленне – носьбіт той 
дзяржаўнасці. 

На жаль, беларуска-польская садружнасць не аказалася галоўнай 
кампанентай федэрацыі. У складзе Рэчы Паспалітай неўзабаве праявіліся 
спадарожныя абставіны, абцяжарваючыя стан нацыянальнай тоеснасці 
беларусаў. Гаворка пра ідэалагічныя супярэчнасці, узнікшыя з пашырэннем 
каталіцызму на беларускіх землях, разгортваннем антырэфармацыйнага руху, а 
потым і заключэннем Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. Адметнай рысай 
беларуска-польскіх дачыненняў становіўся не толькі ўзаемадавер, але і 
падазронасць. На гэтым тле шматразова ўзнікала трэшчына ў дзяржаўна-
палітычных адносінах.  

Відаць, аказаліся цалкам прарочымі словы Льва Сапегі, сказаныя ў 1588 г., 
яшчэ ў далюблінскі перыяд, у звароце да ўсіх саслоўяў краіны з нагоды выдання 
Статута Вялікага княства Літоўскага. Вось што тады прагучала: “Мудрацы 
розных часоў лічылі, што ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку даражэй за 
ўсё на свеце яго свабода. Няволя ж настолькі агідная, што ад яе трэба 
пазбаўляцца ўсімі сродкамі. Таму людзі, якія паважаюць сябе, не павінны 
шкадаваць ні маёмасці, ні нават свайго жыцця, каб не трапіць пад жорсткую 
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ўладу няволі. А тыя, хто зрабіўся паднявольным, але мае свабодалюбівы 
незалежны характар, таксама не павінны цярпець над сабой непрыяцеля. І не 
толькі нейкага чужаземца, да якога трапілі ў палон, але і свайго тутэйшага”.  

Рэчаіснасць абумовіла незвычайную актуальнасць геапалітычнага бачання 
Льва Сапегі. Постлюблінская гісторыя Беларусі не замацавала суверэнную 
роўнасць беларусаў сярод суседзяў. Яе светаасэнсаванне дазваляе сцвярджаць, 
што праз стагоддзі ад моманту заключэння ўніі і па сёння ў беларускім 
грамадскім асяроддзі не знікае трывога за лёс нацыянальнай дзяржаўнасці.  

Люблінская ўнія даўно перастала існаваць як механізм геапалітыкі і 
дзяржаватворчасці, стаўшы аб’ектам гістарычнай палітыкі. Прагматычнае 
разуменне яе мэт – падстава для добрасуседскіх узаемаадносін і пошуку 
міжкультурнага падабенства.  

Прадвызначанае Уніяй суседства двух народаў набыло перманентны 
характар узаемадачыненняў. Аднак можна сцвярджаць, што ў мінулым яно не 
мела аналагаў сучасным маштабам, магчымасцям і запатрабаванням беларуска-
польскага супрацоўніцтва як на міждзяржаўным, так і на грамадскім, дзелавым і 
асобасным узроўнях. За перыяд з 1990-х гг. і ў першыя 10-годдзі ХХІ ст. 
назапашаны шмат у чым унікальны вопыт, адкрыты новыя напрамкі і формы 
ўзаемадзеяння, у непасрэдныя кантакты між сабой уступілі сотні дзяржаўных 
устаноў, грамадскіх арганізацый, тысячы прадпрыемстваў і фірм, сотні тысяч 
(калі не мільёны) грамадзян – беларусаў і палякаў.  

У даследаваны перыяд практычна не існавала такой галіны і сферы, дзе б 
Беларусь і Польшча не падтрымлівалі дыялог: ад гандлёвага супрацоўніцтва, 
энергетыкі, сувязі, транспарту, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва, культуры, 
навукі, адукацыі да кансалідаванага супрацьстаяння надзвычайным сітуацыям, 
наркатрафіку, трансгранічнай злачыннасці, нелегальнай міграцыі, да мераў 
даверу ў ваеннай сферы. У аснове ўзаемадзеяння ляжаць такія базавыя фактары, 
як агульная мяжа, добрасуседства, трансгранічныя кантакты, наяўнасць 
нацыянальных меншасцяў.  

Адначасова ўзнікалі новыя, неўласцівыя папярэдняй эпосе праблемы, 
складанасці і супярэчнасці ў беларуска-польскіх дачыненнях, якія часам 
перашкаджаюць супрацоўніцтву і якія безумоўна належыць пераадольваць. 
Аб’ектыўныя навуковыя ацэнкі і высновы павінны дапамагчы акрэсліць той 
вектар узаемаадносін, які забяспечыць новым пакаленням народаў-суседзяў 
магчымасць кансалідаваць высілкі дзеля вырашэння надзённых пытанняў і 
паскарэння цывілізацыйнага прагрэсу у абедзвюх краінах. 

Неабходным мінімумам, які гарантуе ўзаемаразуменне між сумежнымі 
краінамі, застаецца беларуска-польскі міждзяржаўны дыялог. Кіраўнічыя бакі 
перманентна падкрэсліваюць карыснасць паглыблення палітычных і 
эканамічных адносін яе феномена двухбаковых дачыненняў, фактара суседскай 
згоды і рэгіянальнай стабільнасці, істотнай часткі агульнаеўрапейскай 
інтэграцыі. Згаданы дыялог пастаянна ўраўнаважваецца ўсведамленнем 
значнасці геаграфічнага ўладкавання Беларусі як транзітнай краіны і яе цесных 
сувязяў з Расіяй. З мая 2004 г. узнік яшчэ адзін уплывовы акцэнт на лініі 
Беларусь–Еўропа: Польшча стала членам Еўрапейскага саюза. Паміж дзвюма 
дзяржавамі дэ-юрэ распачаўся новы этап узаемаадносін.  

У пэўным сэнсе нашчадкамі люблінскага гістарычнага саюзніцтва варта 
лічыць партнёрскія сувязі паміж гарадамі і рэгіёнамі Беларусі і Польшчы. 
Актыўна супрацоўнічаюць Гродна і Беласток, Брэст і Люблін, Брэст і Бяла-
Падляска, Магілёў і Влацлавэк, Камянецкі раён і павет Гайнаўка. У 2003 г. 
падпісалі пагадненні аб супрацоўніцтве Гродна і Вроцлаў, Смалявічы і Вжэсьня, 
Карэліцкі раён і гміна Пабядзіска, Гродзенскі раён і гміна Сулецін. 
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Супрацоўніцтва гарадоў і рэгіёнаў, акрамя абменаў афіцыйнымі дэлегацыямі, 
вопытам працы органаў мясцовага самакіравання, удзелу ў розных 
мерапрыемствах, гандлёва-эканамічных кантактаў, прадугледжвае развіццё 
культурных, навукова-адукацыйных сувязяў, моладзевага і турыстычнага 
абмену. 

Люблінская ўнія мела мэтай аб’яднацца, каб даць адпор знешнім сілам. 
Ацэньваючы рэальную сітуацыю ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
1990-х – 2010-х гг., можна сцвярджаць: падобны міждзяржаўны саюз сёння не 
адродзіцца і адпаведны сумарны геапалітычны патэнцыял не складзецца. Да 
гэтага з улікам існуючых актуальных абставін і няварта імкнуцца. А вось 
унікальную магчымасць умацаваць добрасуседства, каб адвабіць любыя 
спакусы Захаду і Усходу вырашаць свае праблемы і амбіцыі коштам 
ператварэння Беларусі і Польшчы ў прастору канфрантацыі – гэтую магчымасць, 
несумненна, трэба выкарыстаць.  

Абодвум бакам, беларускаму і польскаму, карысна адшукаць у феномене 
Люблінскай уніі тыя гісторыка-палітычныя традыцыі, якія пасадзейнічаюць 
знітаванню намаганняў дзеля захавання стабільнасці ў сваім рэгіёне. Як 
уяўляецца, беларуская ідэя стварэння пояса добрасуседства – гэта, па вялікім 
рахунку, спадчына Люблінскай уніі. Такая дактрына не магла нарадзіцца між 
народамі, якія ў мінулым адно варагавалі паміж сабой і не мелі аб’яднаўчай ідэі.  

Аднак калі ацэньваць пояс добрасуседства непрадузята і па факце яго 
эфектыўнасці, то варта пагадзіцца: сёння ён – хутчэй феціш, у лепшым выпадку, 
“вудачка”, якой належыць злавіць “рыбу”. Механізмы ўвасаблення ў жыццё 
пояса добрасуседства рэальна абвешчаны, але фактычна бяздзейнічаюць. Як іх 
скрануць з месца і запусціць?  

У пэўнай меры тут дапамогуць традыцыі Люблінскай уніі. І акцэнт варта 
нацэліць перад усім на гуманітарную сферу – навуку, адукацыю, культуру, 
міжчалавечыя кантакты. Ніколькі не ігнаруючы важнасць міждзяржаўных 
адносін, гандлёва-эканамічных стасункаў, усё ж рэзонна вызначыць, што 
менавіта ўзаемадзеянне ў гуманітарнай сферы надало беларуска-польскім 
сувязям змест грамадскага руху за добрасуседства дзвюх сумежных краін. 
Згаданы рух узнік на пачатку 1990-х гг., затым набываючы пэўную моц. 
Суб’ектамі руху выступалі гуманітарныя арганізацыі, грамадскія аб’яднанні, 
навуковыя, адукацыйныя і культурныя ўстановы і арганізацыі, адміністрацыі 
тэрытарыяльнага кіравання (асабліва – памежныя), гарады-партнёры, асобныя 
прадпрыемствы, камерцыйныя фірмы і бізнесмены.  

На польска-беларускім напрамку разгарнулі грамадскую дзейнасць 
Беларускае грамадска-культурнае таварыства, Польскае беларусістычнае 
таварыства, Беларускае аб’яднанне студэнтаў, Таварыства супрацоўніцтва 
Польшча–Усход, Таварыства Польшча–Беларусь, Цэнтр славянскай культуры, 
Таварыства польска-беларускага пагаднення, Польска-беларуская гандлёва-
прамысловая палата, Фонд “Інстытут усходніх даследаванняў”, Фонд 
добрасуседства.  

На беларуска-польскім напрамку плённа працавалі Беларускае таварыства 
дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі, Таварыства Беларусь–
Польшча, Саюз палякаў на Беларусі, Беларуска-польская гандлёва-прамысловая 
палата. Дзесяткі іншых грамадскіх фарміраванняў у абедзвюх дзяржавах 
звярталіся да суседскай праблематыкі перыядычна. Сотні тысяч беларусаў і 
палякаў прыхільна ставіліся да іх дзейнасці, удзельнічалі ў мерапрыемствах, 
прысвечаных суседняй краіне альбо двухбаковым дачыненням.  

Дэструктыўныя сілы, прадстаўленыя ў абедзюх краінах асобнымі 
грамадскімі аб’яднаннямі, якія імкнуліся ладзіць беларуска-польскія дачыненні 
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на аснове насаджэнняя ўласных палітычных стэрэатыпаў, як правіла, не 
вызначаліся ўплывам, хоць і аказалі пэўнае ўздзеянне на стан добрасуседства.  

У разглядаемы перыяд выкрышталізаваліся дзве плыні ў грамадска-
палітычным жыцці Польшчы адносна стасункаў з Беларуссю. Яны пачалі 
фарміравацца ўжо на пачатку 1990-х гг. і набылі больш выразны выгляд і змест у 
кантэксце польскага збліжэння з Захадам. Плынь так званай трансатлантычнай 
салідарнасці патрабавала міжнароднай ізаляцыі Рэспублікі Беларусь, маральна-
палітычнага і дыпламатычнага ціску на яе кіраўніцтва. Аўтары і лідэры такой 
палітыкі разлічвалі на тое, што яе вынікамі будуць больш апраўданая інтэграцыя 
Польшчы ў заходнееўрапейскую супольнасць і нават нейкія прывілеі за заслугі 
па “дэмакратызацыі” ўсходняга суседа.  

Выразна акцэнтаваную працілеглую арыентацыю прапанаваў грамадскі рух 
за добрасуседства з Беларуссю. Аргументацыя ўдзельнікаў руху абапіралася на 
нацыянальна-прагматычны падыход да беларускіх спраў і, разам з тым, улічвала 
гістарычную і культурную набліжанасць, пазітыўна-эмацыянальнае стаўленне 
вялікай часткі польскага грамадства да Беларусі і беларускага народа. На жаль, 
апошнімі гадамі праявілася пэўная дэзінтэграцыя стваральных сіл гэтага руху; ён 
так і не набыў арганізацыйнага завяршэння. А між іншым, рух праяўляў 
здольнасць стаць фактарам грамадска-палітычнага жыцця абедзвюх краін, 
выступіць уплывовым амартызатарам не толькі тых негатыўных з’яў, што раней 
развіваліся ў польска-савецкіх адносінах, але і рухавіком супрацоўніцтва на 
этапе суверэннага развіцця Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Польшча. 

Вяртаючыся да патэнцыялу пояса добрасуседства, выкажам надзею, што яго 
трывалай і даўгавечнай матэрыяй павінна стаць памежнае супрацоўніцтва 
Беларусі са сваёй заходняй суседкай, накіраванае на замацаванне сувязей 
рэгіянальных уладаў сумежных тэрыторый у разнастайных абласцях: 
палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай. Залішне нагадваць, што гармонія 
памежжа шмат у чым залежыць ад апоры на гістарычны вопыт і традыцыі 
супрацоўніцтва.  

Заўважым, што паняцце беларуска-польскае “памежжа” нельга трактаваць як 
толькі тэрыторыю ўзаемадзеяння і ўзаемаўплыву розных палітычных, 
ідэалагічных, эканамічных інстытутаў. Нашае памежжа – гэта пэўны феномен і 
сацыяльная з’ява, яно сфарміравалася як памежжа культур, моў, рэлігій, 
светапоглядаў. Гэта значыць, з’яў, якія не маюць фізічнага выяўлення і 
асэнсуюцца як мяжа сімвалічная, а не мяжа-маркер. Такая мяжа кансалідуе або 
падзяляе ідэі і каштоўнасці. Менавіта, у такім разрэзе належыць разумець уплыў 
Люблінскай уніі на беларуска-польскае памежжа – як патэнцыяльную 
здольнасць кансалідаваць узаемаразуменне і нейтралізаваць адчужанасць. Таму 
належыць асцерагацца міфалагізацыі Люблінскай уніі, як і яе апалагетызацыі – 
вартая ўвагі толькі яе прагматызацыя, здольная выявіць і паставіць у парадак дня 
ўзважаны гістарычны падыход як адзін з механізмаў замацавання 
добрасуседства.  

Заключаючы ацэнку традыцый Люблінскай уніі ў кантэксце сучаснасці, 
рэзонна сцвердзіць, што яны дазваляюць выяўляць механізмы ўзаемадзеяння, 
найбольш прыдатныя пры наладжванні добрасуседства, заснаваныя не на 
дэкларацыях, а на канструктыўным дыялозе і прагматычным узаемадзеянні ва 
ўсемагчымых формах, вызначаць эфектыўныя рашэнні для міждзяржаўных 
адносін і добрасуседства, выбудоўваць доўгатэрміновыя перспектывы яго 
развіцця. Значыць, гістарычная памяць і вопыт здольныя стаць сапраўдным 
апірышчам цяперашняга практычнага супрацоўніцтва.  

 
 


