
РЭФЕРАТ 

 

Аб’ектам даследвання работы з’яўляюцца беларускія палітычныя, 

культурныя і гуманітарныя арганізацыі, якія дзейнічалі ў час Першай 

сусветнай вайны на акупаванай тэрыторыі і ставілі на сваёй мэце стварэнне 

беларускай дзяржаўнасці. 

Мэта дадзенай работы – прааналізаваць дзейнасць беларускага 

нацыянальнага руху на тэрыторыі Беларусі ва ўмовах нямецкай акупацыі 

падчас Першай сусветнай вайны. 

Ключавыя словы, выкарыстаныя ў рабоце: беларускі, адміністрацыя, 

нямецкі, народ, арганізацыя, з’езд, сакратарыят, краіна, беларусы, улада, 

жыццё, культура. 

У выніку праведзенай працы былі зроблены наступныя высновы. 

Першая сусветная вайна і акупацыя часткі Беларусі стала вялікім 

патрасеннем для беларускага нацыянальнага руху. Беларускім дзеячам, якія 

засталіся на захад ад лініі фронту, прыйшлося працаваць у зусім новых 

умовах. Упершыню больш за стагоддзе частка Беларусі на працяглы час 

выйшла з-пад улады Расійскай Імперыі. Гэта паспрыяла значнай эвалюцыі 

поглядаў прадстаўнікоў беларускага руху па пытанні беларускай 

дзяржаўнасці. Упершыню ў беларускіх палітычных арганізацый узнікла 

патрабаванне незалежнасці Беларусі ці як складной часткі канфедэрацыі з 

суседнімі краінамі, ці як асобнай дзяржавы. Эвалюцыю да падобнай 

палітычнай праграмы можна лічыць пераходам на новы ўзровень развіцця 

беларусаў як нацыі. 

Пасля заняцця Мінска нямецкімі войскамі беларускі рух аб’яднаўся ў 

адным цэнтры. У той жа час была заключана Брэсцкая мірная дамова, 

паводле якой Беларусь падзялялася на тры часткі. Гэта прымусіла беларускія 

арганізацыі перайсці да больш радыкальных дзеянняў, што ўвасобілася ў 

абвяшчэнні незалежнасці БНР. Беларускія дзеячы імкнуліся дамагчыся 

прызнання БНР у першую чаргу ад Германіі, але яна не была зацікаўлена ў 

стварэнні беларускай дзяржавы. Аднак дзейнасць органаў БНР у галіне 

культуры, адукацыі і гаспадаркі была дазволеная. Праз гэта беларускім 

дзеячам удалося значна аблегчыць цяжар вайны для насельніцтва занятых 

нямецкімі войскамі зямель. Гэта прывяло да прызнання БНР, як уласнай 

дзяржавы, значнай часткай беларусаў. 

Нямецкая адміністрацыя не дазволіла беларусам стварыць уласнае 

войска, таму пасля заканчэння вайны падчас заняцця Беларусі савецкай 

арміяй кіраўніцтва БНР было вымушана з’ехаць з тэрыторыі краіны. 



РЕФЕРАТ 

 
Объектом исследования работы являются белорусские политические, 

культурные и гуманитарные организации, которые действовали во время 

Первой мировой войны на оккупированной территории и ставили своей 

целью создание белорусской государственности. 

Цель данной работы - проанализировать деятельность белорусского 

национального движения на территории Беларуси в условиях немецкой 

оккупации во время Первой мировой войны. 

Ключевые слова, использованные в работе: белорусский, 

администрация, немецкий, народ, организация, съезд, секретариат, страна, 

белорусы, власть, жизнь, культура. 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы. 

Первая мировая война и оккупация части Беларуси стали большим 

потрясение для белорусского национального движения. Белорусским 

деятелям, которые остались на запад от линии фронта пришлось работать в 

совершенно новых условиях. Впервые более, чем за век часть Беларуси на 

длительное время вышла из-под власти Российской Империи. Это 

поспособствовало значительной эволюции взглядов представителей 

белорусского движения по вопросу белорусского государственности. 

Впервые в белорусских политических организаций возникло требование 

независимости Беларуси или как составной части конфедерации с соседними 

странами, или как отдельного государства. Эволюцию к подобной 

политической программе можно считать переходом на новый уровень 

развития белорусов как нации. 

После занятия Минска немецкими войсками, белорусское движение 

объединилось в одном центре. В то же время был заключен Брестский 

мирный договор, согласно которому Беларусь делилась на три части. Это 

заставило белорусские организации перейти к более радикальным действиям, 

что воплотилось в провозглашении независимости БНР. Белорусские деятели 

стремились добиться признания БНР в первую очередь от Германии, но она 

не была заинтересована в создании белорусского государства. Однако 

деятельность органов БНР в области культуры, образования и экономики 

была разрешена. Благодоря этому белорусским деятелям удалось 

значительно облегчить бремя войны для населения занятых немецкими 

войсками земель. Это привело к признанию БНР, как собственного 

государства, значительной частью белорусов. 

Немецкая администрация не разрешила белорусам создать собственное 

войско, поэтому после окончания войны во время занятия Беларуси 

советской армией руководство БНР было вынуждено уехать с территории 

страны. 

 



SUMMARY 

 

The object of the research is the Belarusian political, cultural and 

humanitarian organizations that operated during the World War I on the occupied 

territory and aimed to create Belarusian state.  

The purpose of this work is to analyze the action of the Belarusian national 

movement on the occupied territory of Belarus during the World War I. 

Key words of this work are the following: Belarusian, administration, 

German, people, organization, congress, secretariat, country, Belarusians, power, 

life, culture. 

In the process of research I have come to the following conclusions. The 

World War I and the occupation of a part of Belarus territory came as a great shock 

to the Belarusian national movement. Those Belarusian leaders who stayed to the 

west of the front line had to work in a completely new environment. It was the first 

time within more than a century when part of Belarus was out of the power of the 

Russian Empire for a long time. This phenomenon contributed a lot to a significant 

change of views of representatives of the Belarusian movement onto Belarusian 

statehood. It was the first time Belarusian political organizations required 

Belarusian independence, either as a part of the confederation of neighboring 

countries, or as a separate state. Such a development of a political program can be 

considered as a transition to a new level of the Belarusian nation. 

After the occupation of Minsk by German troops, the Belarusian movement 

was centralized. At the same time the Brest peace treaty was concluded. According 

to its provisions, Belarus was divided into three parts. It made Belarusian 

organizations move on to more radical actions that culminated in the declaration of 

independence of the BPR. Belarusian officials sought to achieve German 

recognition of the BPR, but Germany was not interested in the formation of 

Belarusian state. However, the activities of the BPR in the fields of culture, 

education and economy were sanctioned. Therefore Belarusian activists managed 

to significantly ease the war burden of inhabitants of occupied Belarusian lands. 

This led to the BPR recognition as their own state by a significant part of 

Belarusians. 

German administration did not allow Belarusians to form their own army, 

and when the war ended and the Soviet army reached Belarus, the BPR authorities 

were forced to leave the country. 
 


