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Веда

королевское милости вывезти, скарб особливый загубити, з шкодою немалою церквам“.
Япіскап Балабан заплаціў собскімі грашмі Якубовічу 1500 злотых, а пасьлей ужо адзержыў ізь вялікімі цяжкасьцьмі гэтую суму ад Львоўскага брацтва. Гэтак была закладзена
сталая друкарня ў Львове пры Стаўропігійскім інстытуце, тая друкарня, што згуляла
вялікую культурную ролю ў гісторыі Ўкраіны.
З усяго менаванага бачым, што Беларусы былі закладнікамі друкарства на Ўкраіне і
пачалі яго сваймі вялікімі коштамі.

Некаторыя вялікія здарэньні ў месяцу
лютым у гісторыі Крывіч
20 лют. 1177 — няшчасная Разанцам (Крывіцкім Вяцічам) бітва із Суздалцамі ля
Калакшы.
11 лют. 1216 — крывіцкі Тарапецкі князь Імсьціслаў Удалы, сын Імсьціслава Харобрага, з роду Смаленскіх Расьціславічаў, прыехаў да Вялікага Ноўгараду, каб абараніць
яго ад зьдзеку Суздальскага князя Яраслава.
Люты 1386 — крыжацкае войска, пазванае Андрэям Альгердавічам супраць Ягайлы, прыйшло пад Вільню.
17 лют. 1387 — закладзіны ў Крывічох Віленскага каталіцкага біскупства.
15 лют. 1410 — рассудак чэскага караля Вацлава ў супярэчцы паміж Крывічамі й
Крыжакамі. Рассудак гэты прызнаваў Жмуйдзь Крыжаком.
1 лют. 1411 — мір Крывіч („Літвы“) а Польшчы ў Таруню з Крыжацкім ордэнам
просьле вайны 1410 г. Подле гэтага міру Крывічы адзержылі Жмуйдзь, а Польшча нічога не адзержыла.
Люты 1421 — прыехала ў Крывічы чэскае пасолства прасіць Вял. Князя Вітаўта
быць чэскім каралём.
Люты 1431 — на агульна–польскім зьезьдзе ў Сандоміру Палякі пастанавілі зрабіць
прасоку супроць Ягайлы, –– за „прызначаньне“ ім Сьвідрыгайлы за Вял. Князя Крывіч
(„Літвы“) і за загад зьвярнуць Крывічом Падольле.
5 лют. 1494 — „вечны“ (зн., сталы, звычайны) мір із Масквою.

„Літоўская“ плынь
(традыцыя гаспадарствавасьці)
ў нацыянальным адраджэньню
беларускага народу
Беларуская гаспадарствавасьць ведамая не пазьней як із ІХ стг. па Хрысту. Да палавіцы трынанцатага стагодзьдзя было колькі асобных гаспадарстваў крывіцкіх, зь іх найважнейшыя: Полацкае, Смаленскае, Северскае й Пскоўскае, а з палавіцы ХІІ стг. ёсьцека адно задзіночанае гаспадарства нашага народу, ведамае й слаўнае на ўвесь сьвет пад
назовам Вялікага Княства Літоўскага або Літвы, што было да канца асьмінанцатага стг.
Гэткім парадкам, на 11 з паловаю стагодзьдзяў гістарычнага быцьця беларускага народу
10 стагодзьдзяў прыпадае на ягонае жыцьцё гаспадарствавае і толькі апошніх 150 год
на быцьцё безгаспадарствавае. З усіх народаў, паняволеных маскоўскай дэспотыяй, гаспадарствавасьць народу беларускага найвыдатнейшая. Казацкая гаспадарствавасьць

