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Першая сусветная вайна стала якасна новай з’явай 
у гісторыі чалавецтва. У стане вайны ўпершыню 
апынуліся не асобныя краіны і рэгіёны, а ўся сусвет-
ная супольнасць. Гэта прывяло да заняпаду і глыбокага 
крызісу народную гаспадарку Расійскай імперыі. Рэз-
ка пагоршыўся і стан народнай адукацыі. Тэрыторыя 
Беларусі з самага пачатку вайны стала прыфранта-
вой паласой. У жніўні – верасні 1915 г. ваенныя дзеянні 
распаўсюдзіліся на яе заходнія раёны, якія ў хуткім ча-
се былі занятыя нямецкім войскам.

Справаздачы Віленскай навучальнай акругі свед-
чаць аб тым, што за перыяд з 1914 г. па 1916 г. колькасць 
пачатковых школ на тэрыторыі Гродзенскай губерні 
скарацілася на 63 %, у Мінскай губерні, якая была напа-
лову падзелена фронтам, – на 40 %, Магілёўскай – на 28 % 
і Віцебскай – на 22 %. Абсалютная большасць пачатковых 
школ усіх ведамстваў на акупаванай немцамі тэрыторыі 
(Віленская, Ковенская, Гродзеная губерні) спынілі сваю 
працу ў 1915–1917 гг. з-за адсутнасці памяшканняў, 
настаўніцкіх кадраў, матэрыяльнай незабяспечанасці. 
У сувязі з разгортваннем ваенных дзеянняў з прыфран-
тавой паласы ў глыб Расіі быў эвакуіраваны шэраг на-
вучальных устаноў Беларусі. Невялікая колькасць вы-
шэйшых пачатковых вучылішчаў, прагімназій і гімназій 
з заходніх рэгіёнаў пераехала ў Магілёўскую, Віцебскую 
і ўсходнюю частку Мінскай губерні. А эвакуіраваныя 
12 вышэйшых пачатковых вучылішчаў у Магілёўскай 
губерні працавалі ў цяжкіх умовах, размяшчаліся ў на-
ёмных і зусім непрыстасаваных памяшканнях. Боль-
шасць сельскіх пачатковых школ у Мінскай, Віцебскай, 
Магілёўскай губернях у 1915–1917 гг. працавалі не 
больш за 3–4 месяцы ў год. Катастрафічна не хапала 
настаўнікаў. У справаздачы камісіі Магілёўскага губерн-
скага земства канстатавалася, што з агульнай колькасці  
навучэнцаў у 1916 г. закончыла школу: хлопчыкаў – 7 %, 
дзяўчынак – 3,2 % [1, с. 42].

На акупаванай тэрыторыі сярэднія навучальныя 
ўстановы практычна прыпынілі працу. З 23 існуючых 
мужчынскіх гімназій на сваім ранейшым месцы 
працавалі толькі 10 (на ўсходзе – Бабруйская, Веліжская, 
Мсціслаўская, Віцебская, Гомельская, Рэчыцкая, 
Магілёўская, Клімавіцкая, Мазырская, Барысаўская), 
астатнія 13 былі эвакуіраваны ў Арол, Ліпецк, Пензу, 
Харкаў, Маскву; з 10 прыватных гімназій засталося 
толькі 4; з 11 рэальных вучылішчаў эвакуіраваны 7 (Бе-
ластоцкае, Віленскае, Гродзенскае, Слонімскае, Пінскае 
і інш.). Восенню 1915 г. Свіслацкая настаўніцкая 
семінарыя Ваўкавыскага павета была эвакуіравана 
ў г. Мядынь Калужскай губерні, Маладзечанская – 
у г. Смаленск, Нясвіжская – у г. Вязьму, Барунская 
з Ашмянскага павета – у г. Ціхвін Наўгародскай губерні. 
З 5 настаўніцкіх інстытутаў эвакуіраваны 3: Віленскі 
хрысціянскі, Віленскі яўрэйскі і Мінскі [2, л. 22]. 

Не ў лепшым стане знаходзіліся школы Усход-
няй Беларусі. Савет Міністраў прыняў пастанову, што 
ў прыфрантавых ці занятых войскамі тэрыторыях «ра-
шаючы голас наконт выкарыстання будынкаў розных 
тыпаў навучальных устаноў павінен належаць ваен-
ным уладам». Шмат будынкаў навучальных устаноў бы-
ло адведзена на памяшканні для раненых, ваеннапалон-
ных, лазарэты. Так, «з прычыны крайней неабходнасці 
павелічэння колькасці ложкаў у існуючым шпіталі» 
ў 1915 г. для гэтай мэты было аддадзена памяшканне 
прыватнай гімназіі Неруша ў г. Віцебску [3, л. 1]. Апякун 
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Віленскай навучальнай акругі патрабаваў ад дырэктараў 
гімназій і вучылішчаў «нягледзячы на тое, што будынкі 
ўстаноў занятыя на нявызначаны тэрмін, прымаць усе 
магчымыя меры для арганізацыі заняткаў у наёмных па-
мяшканнях калі не для ўсіх навучэнцаў, то хоць для ста-
рэйшых класаў. У памяшканнях навучальных устаноў, 
не занятых для ваенных патрэб, у выпадку неабходнасці 
праводзіць вучэбныя заняткі ў 2 змены для вучняў роз-
ных навучальных устаноў» [4, л. 13–14]. Згодна з цырку-
лярам ад 28 жніўня 1915 г. дазвалялася прымаць ва ўсе 
навучальныя ўстановы імперыі без конкурсу і незалеж-
на ад нацыянальнасці і веравызнання дзяцей асоб, якія 
неслі службу ў арміі, а таксама камісаваных па прычыне 
хваробы ці інваліднасці. 

З усёй Віленскай навучальнай акругі на 1 студзеня 
1916 г. 68 гімназістаў дабравольцамі пайшлі на вайну, 
прычым чацвёра «палі ў адкрытым боі з германцамі 
смерцю храбрых і заслужылі высокія ўзнагароды за ба-
явыя подзвігі», многія з іх атрымалі георгіеўскія крыжы 
і медалі (у іх ліку тры вучні Гомельскай гімназіі: С. Ско-
рысь, В. Армаліцкі і П. Расаткевіч). Апякун акругі 
накіраваў дырэктарам навучальных устаноў распарад-
жэнне ўстанаўліваць партрэты і заносіць на Дошку 
гонару імёны вучняў і настаўнікаў, якія вызначыліся 
сваімі подзвігамі ў баях, а ў цэрквах пры названых уста-
новах змяшчаць мармуровыя дошкі з подпісам забітых 
на вайне ці памерлых ад ран [5, л. 11]. 

У час вайны з ростам сацыяльнай напружанасці 
ў грамадстве павялічылася запатрабаванасць на да-
брачыннасць, якая была накіравана на падтрымку 
ўсіх пацярпелых ад вайны і з’явілася адной з формаў 
праяўлення патрыятычнага настрою. Усе дабрачын-
ныя арганізацыі займаліся зборам ахвяраванняў гра-
шыма, рэчамі, харчамі ў форме так званых «куб-
кавых збораў», падпісных лістоў, латарэй, розных 
культурных мерапрыемстваў (лекцый, канцэртаў, 
спектакляў, літаратурных і музычных вечароў). Мяс-
цовы друк інфармаваў аб часе правядзення гэтых ак-
цый, тлумачыў, як будуць выкарыстаны сабраныя 
сродкі, і змяшчаў на сваіх старонках падзякі ад тых, хто 
атрымаў матэрыяльную і маральную падтрымку. Роз-
ныя арганізацыі, акцыянерныя таварыствы, установы, 
у тым ліку і навучальныя, адгукнуліся на просьбу аб 
дапамозе і падтрымцы. 

У Вільні, Віцебску, Мінску, Бабруйску і Гомелі 
ў 1915–1916 гг. з ліку выхаванцаў старэйшых класаў 
мясцовых сярэдніх навучальных устаноў арганізоўвалі 
спецыяльныя добраахвотныя атрады, якія сустракалі 
на чыгуначных станцыях санітарныя паязды і выносілі 
з вагонаў хворых і цяжка параненых, суправаджалі іх да 
шпіталяў. Там жа гімназічныя аркестры балалаечнікаў 
у святочныя дні арганізоўвалі канцэрты. Дабрачын-
ныя канцэрты праходзілі таксама ў будынках гімназій 
і гарадскіх тэатрах. Практычна ўсе культурна-маса-
выя мерапрыемствы станавіліся аншлагавымі. Напры-
клад, 376 руб. на патрэбы вайны паступіла ад прода-

жу білетаў на спектакль, які быў арганізаваны 18 снеж-
ня 1916 г. сіламі вучняў Мсціслаўскай мужчынскай 
гімназіі [6, л. 9]. 

Навучэнцы таксама прымалі ўдзел у выра-
бе рэспіратараў і процівагазаў. У Вільні гэтая пра-
ца праходзіла ў памяшканні мясцовай мужчынскай 
гімназіі, дзе рэспіратары выраблялі 219 выхаванцаў 
з 17 сярэдніх і ніжэйшых, мужчынскіх і жаночых на-
вучальных устаноў. З 24 мая і да 5 чэрвеня 1915 г. 
на фронт змаглі накіраваць прыкладна 12 тыс. гэтых 
сродкаў індывідуальнай абароны. Такую ж працу 
пад кіраўніцтвам і з удзелам выкладчыкаў праводзілі 
80 вучняў Мінскай гімназіі. Матэрыялы выдзяляла 
мясцовае аддзяленне Усерасійскага Земскага саюза. 
З 15 чэрвеня 1915 г. да гэтай работы сталі прыцяг-
вацца вучні ўсіх сярэдніх навучальных устаноў гора-
да [7, л. 141]. 

У час канікулаў Бабруйская, Клімавіцкая і Мінская 
гімназіі сфарміравалі вучнёўскія працоўныя дру-
жыны і напраўлялі іх на сельскагаспадарчыя пра-
цы ў дапамогу сем’ям прызваных у дзеючую армію 
воінаў. Сваёй працай на ўборцы палёў і сенажацяў 
вучні атрымалі не толькі «ўдзячнасць на месцах», 
але і «ўдзячнасць імператара», аб чым сведчыць 
справаздача Мінскай гімназіі за 1915 г. [8, л. 70]. 
Дырэктарам Быхаўскай мужчынскай гімназіі была 
арганізавана такая ж працоўная дружына колькас-
цю 37 чалавек. У справаздачы адзначалася, што пра-
ца на зямлі «аб’яднала вучняў у сям’ю, садзейнічала 
развіццю знаходлівасці, кемлівасці, часткова 
пазнаёміла з асноўным промыслам рускага народа, 
і ўсе адчулі на сабе, якая нялёгкая праца селяніна-
аратага» [9, л. 21]. У чэрвені 1916 г. вучні Гомель-
скай гімназіі пад кіраўніцтвам інспектара Е. Б. Со-
ленса і двух выкладчыкаў збіралі кветкі ландыша 
і іншых лекавых раслін для прыгатавання напояў хво-
рым воінам. Яны арганізавалі таксама збор грошай 
для выдачы стыпендый дзецям абаронцаў Айчыны, 
які сабраў звыш 200 руб. Акрамя таго, па падпісных 
лістах ад розных асоб і ўстаноў сіламі гімназістаў 
было сабрана каля 1900 руб., якія былі накіраваны 
на патрэбы фронта [10, л. 14–15]. Выхаванцы По-
лацкай мужчынскай гімназіі сумесна з настаўнікамі 
камплектавалі і накіроўвалі на фронт падарункі 
воінам да калядных і велікодных свят. Яны наладзілі 
шыццё бялізны і кашуль, па сваёй ініцыятыве бралі 
і выконвалі розныя работы, якія прадстаўлялі мясцо-
выя грамадскія камітэты [11, л. 43]. 

Увесь цяжар вайны адчулі на сабе і народныя 
настаўнікі. Яны не ўвайшлі ў катэгорыю незамен-
ных асоб і ў вялікай колькасці, хоць і не было каму 
працаваць у школе, прызываліся ў дзеючую армію. 
У 1915 г. «Наша ніва» паведамляла, што ў Беларусі 
«з настаўнікаў больш чым 4000 чалавек пакліканы на 
вайну» (у межах Расійскай імперыі мабілізацыя ахапіла 
33 тыс. народных настаўнікаў). Рэдакцыя надрукава-
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ла партрэт Я. Коласа, яму і іншым настаўнікам «на 
поле бітвы шчырае жаданне, каб цэлымі вярнуліся 
з вайны ў родную старонку». Так, са Слуцкага павета 
прызвалі 18 настаўнікаў, Мазырскага – 25, Рэчыцка-
га – 35, Бабруйскага – 48. З Быхаўскага павета на ваен-
най службе знаходзілася 49 настаўнікаў, ці 77,7 % ад 
усёй колькасці. Напрыклад, у 1916 г. з ліку «вучачых» 
Віцебскай гімназіі на воінскую службу былі прызва-
ны выкладчык матэматыкі Іван Мікалаевіч Успенскі 
і памочнік класных настаўнікаў Іван Валянцінавіч 
Філіпаў [12, л. 142]. У баявых дзеяннях удзельнічалі 
і тры настаўнікі Магілёўскага Аляксандраўскага 
рэальнага вучылішча: А. І. Сакалоў, Г. Г. Іваноў, 
В. І. Стангл. Яны былі прызваны разам з 11 сваіх 
вучняў, адзін з якіх (Б. А. Грахоўскі) у 1916 г. загінуў. 
Жанчыны таксама не заставаліся раўнадушнымі 
да падзей таго часу. Так, выкладчыца названага 
вучылішча Е. А. Ліхачова ўладкавалася на працу ся-
строй міласэрнасці ў мясцовы шпіталь і лічыла, што 
ў дадзены момант больш карысці грамадству яна 
прынясе менавіта там [13, л. 35]. Зразумела, што 
мабілізацыя такой вялікай колькасці настаўніцтва 
адмоўна адбілася на працы школ. Абавязкі часо-
ва выбыўшых педагогаў выконвалі настаўнікі, 
эвакуіраваныя з Ковенскай, Гродзенскай і Мінскай 
губерняў, а таксама часова нанятыя асобы без спецы-
яльнай педагагічнай падрыхтоўкі. Ад усіх, як і раней, 
бралася падпіска аб няўдзеле ў партыях, «клятвенные 
обещания» на вернасць прастолу, запаўняўся фарму-
лярны спіс. Інспектар меў права звольніць з працы за 
нядобранадзейныя паводзіны. 

Апякун Віленскай навучальнай акругі яшчэ 
30 ліпеня 1914 г. патрабаваў «тэрмінова падрыхта-
ваць спіс выкладчыкаў, якія з’яўляюцца ў нямецкім 
і аўстрыйскім падданстве, з характарыстыкай слу-
жэбнай дзейнасці, а таксама палітычнай і нацыя-
нальнай настроенасці» [14, л. 109]. Пазней яны былі 
звольнены са службы. 10 жніўня 1914 г. дырэктары 
гімназій і вучылішчаў атрымалі тэлеграмы з Вільні 
(іх тэкст быў падрыхтаваны міністрам адукацыі), 
у якіх патрабавалася «прыпыніць на час вайны пры-
ём германскіх, аўстрыйскіх і венгерскіх падданых 
у навучальныя ўстановы ўсіх тыпаў». Такім чы-
нам, вучні не дапускаліся да наведвання заняткаў 
да тога часу, пакуль іх бацькі не стануць рускімі 
падданымі [15, л. 6].

26 верасня 1914 г. было прынята Палажэнне, па-
водле якога настаўнікі, што прызываліся на абавязко-
вую ваенную службу, захоўвалі за сабой падчас зна-
ходжання ў войску пасады і мелі права на займанне іх 
зноў пры звальненні, а таксама на ўсё набытае імі на 
пасадзе настаўнікаў «жалаванне», права на залік часу, 
праведзенага на ваеннай службе, у тэрмін выслугі 5-га-
довых прыбавак і на пенсію ў пенсійнай касе народных 
настаўнікаў. Такое права зацверджаным палажэннем 
10 верасня 1914 г. было прадастаўлена і настаўнікам 

царкоўнапрыходскіх школ з агаворкай адносна правоў 
на пенсію. 

31 ліпеня 1915 г. быў прыняты цыркуляр, які 
тычыўся настаўнікаў-бежанцаў. Дырэкцыі народ-
ных вучылішчаў павінны былі ведаць іх колькасць, 
па магчымасці ўладкоўваць на працу, выдаваць дапа-
могу ў адпаведнасці з матэрыяльнай патрэбай. Удовы 
настаўнікаў, забітых на вайне, згодна з заканадаўствам, 
атрымлівалі пенсію ў памеры 48 руб. у год. 

Настаўніцкая праца магла знайсці сваё прымя-
ненне ў розных месцах. Акрамя школы, настаўнік 
мог працаваць ў кааператыве, у земскіх органах 
кіравання, у асветніцкіх арганізацыях. Настаўнікам 
прапаноўвалі распаўсюджваць танныя кніжкі пра 
вайну, даступныя часопісы і газеты. Яны праводзілі 
таксама разнастайную асветніцкую працу. Напры-
клад, сіламі педагагічнага калектыву Бабруйскай 
гімназіі ў канцы 1914 г. для выхаванцаў старэйшых 
класаў і ўсіх жадаючых быў прачытаны курс лек-
цый на ваенную тэматыку: «Барацьба паўднёвых сла-
вян за вызваленне» (І. А. Скварцоў), «Роля Расіі як 
заступніцы і вызваліцельніцы Балканскіх хрысціян» 
(В. І. Арлоўскі), «Аўстрыя і яе славянскія наро-
ды» (Н. В. Кемарскі) і інш. [16, л. 34]. Кожны ме-
сяц рашэннямі педагагічных саветаў усіх устаноў 
Віленскай навучальнай акругі вяліся «пасільныя 
адлічэнні ў якасці ахвяраванняў» у памеры 2–4 % ад 
настаўніцкага заробку. 

У час Першай сусветнай вайны кайзераўская 
адміністрацыя, ажыццяўляючы сваю акупацый-
ную палітыку на занятай тэрыторыі, у пэўнай 
ступені дазволіла развівацца беларускай адукацыі. 
У лістападзе 1915 г. у Вільні адкрылася беларуская 
публічная школа (да гэтага навучанне на беларускай 
мове вялося ў так званых тайных школах). Большасць 
беларускіх школ знаходзілася ў Беластоцка-Гродзен-
скай акрузе. Для падрыхтоўкі настаўнікаў у 1915 г. 
у Вільні былі арганізаваны трохмесячныя педагагічныя 
курсы дзякуючы намаганням І. Луцкевіча і Цёткі, якія 
на той час мелі вопыт арганізацыі беларускай асве-
ты. У 1916 г. дзейнічала пяць беларускіх пачатковых 
школ. Пазней яны сталі адкрывацца па ўсёй тэрыторыі 
Заходняй Беларусі. У верасні 1916 г. на Гродзеншчы-
не на месцы эвакуіраванай Свіслацкай семінарыі рас-
пачала працу беларуская настаўніцкая семінарыя, 
у якой да 15 лістапада 1918 г. былі падрыхтаваны 
144 педагогі [17, с. 37]. 

У гэты час настаўніцкія таварыствы ўзаемада-
памогі, рэдакцыі педагагічных газет і часопісаў, 
прыватныя дзеячы народнай адукацыі аб’ядналі свае 
намаганні па аказанні дапамогі настаўнікам, бежан-
цам і школе ў цэлым. Быў створаны Камітэт дапамогі 
пацярпелым ад вайны, куды ўвайшлі грамадскія дзе-
ячы, выкладчыкі навучальных устаноў, прадстаўнікі 
педагагічных таварыстваў узаемадапамогі. Камітэт 
пастанавіў стварыць Лазарэт «рускага настаўніцтва», 
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у сувязі з чым быў пачаты збор ахвяраванняў ся-
род шырокіх слаёў насельніцтва. Камітэт усклаў на 
праўленні настаўніцкіх таварыстваў наступныя задачы: 

• рэгістрацыя ўсіх настаўнікаў дадзенай мясцовасці, 
прызваных на вайну, і навядзенне аб іх даведак; 

• вызначэнне матэрыяльнага становішча пакінутых 
імі сем’яў; 

• арганізацыя збораў ахвяраванняў і ўстанаўленне 
працэнтных адлічэнняў з «жалавання» ў фонд забеспя-
чэння сем’яў настаўнікаў, прызваных на вайну; 

• клопаты аб замене мабілізаваных на вайну. 
Важную ролю ў ажыццяўленні дабрачыннай 

міссіі ўзяў на сябе створаны восенню 1914 г. расійскі 
Настаўніцкі фонд дапамогі настаўнікам, пацярпе-
лым ад вайны. Першапачаткова ён фарміраваўся шля-
хам збору аднадзённага настаўніцкага заробку. Гэ-
ты фонд атрымаў падтрымку перадавой грамадскасці. 
Пазней у камісію паступалі адлічэнні як ад навучаль-
ных устаноў, педагагічных таварыстваў, земскіх упраў, 
так і ад асобных настаўнікаў. Гомельскае таварыства 
ўзаемадапамогі актыўна ўключылася ў яго працу. 
Дзейнасць жа іншых педагагічных таварыстваў у га-
ды Першай сусветнай вайны пачала згортвацца. Так, са 
справаздачы Мінскага таварыства за 1916 г. бачна, што 
грашовая пазыка выдадзена толькі аднаму яе члену 
ў памеры 30 руб.; створаныя інтэрнаты для настаўніцкіх 
дзяцей не працавалі, навучальныя ўстановы дзейнічалі 
ў абмежаванай колькасці. У 1916 г. на рахунак тавары-
ства не паступалі членскія ўзносы, а па абставінах ва-
еннага часу не было і агульных сходаў ні ў 1915 г., ні 
ў 1916 г. [18, с. 217]. 

Падчас вайны значна пагоршылася матэрыяль-
нае становішча настаўнікаў і членаў іх сем’яў, якія 
нярэдка пазбаўляліся апошняй крыніцы існавання. 
З 1 лістапада 1917 г. заробак настаўнікам быў да-
ведзены да 100 руб. у месяц, акрамя таго, выдаваліся 
дзве прыбаўкі на дарагавізну па 10 руб. Гэтых грошай 
хапала толькі на «суп з бульбы, 1/3 фунта хлеба і чай 
без цукру», «хлеб, бульбу, капусту» ці «суп і малочнае 
нешта» [19, л. 1, 5, 8].

Несумненны інтарэс уяўляюць матэрыялы вы-
вучэння становішча настаўнікаў, прыведзеныя 
педагагічнымі таварыствамі ўзаемадапамогі. Вынікі 
паказалі, што як да пачатку сусветнай вайны, так і ў 
1916 г. выкладчыкі цярпелі галечу і голад. Многія з іх 
не маглі існаваць за сваё «жалаванне» без пазык, да-
датковай працы ці дапамогі сваякоў. Так, настаўніца, 
якая адпрацавала ў школе шэсць гадоў, пісала: «Шко-
ла мяне зусім не забяспечвае ў сучасных умовах. Калі 
знайду штосьці больш карыснае, адразу ўцяку. Гро-
шай не хапае. У бацькі прасіць сорамна. Вечны голад – 
жахліва». Другі настаўнік, які прысвяціў справе народ-
най адукацыі 15 гадоў, так характарызаваў умовы сва-
ёй працы: «У час сучаснай вайны, калі наогул усе харчы 
сталі ў 5 ці 6 разоў даражэйшыя, як звычайна, праца 
настаўніка аплачваецца вельмі дрэнна… У выніку дрэн-

нага харчавання яго здароўе слабее, дух і энергія змян-
шаюцца. Настаўнік прыходзіць у школу хворым, гэта 
адлюстроўваецца на яго выкладанні, наносіць страты 
школьнай справе. Настаўнік, жонка і дзеці яго дрэн-
на апранутыя, абутыя і нават галодныя, таму адбы-
ваюцца захворванні і пропуск заняткаў. Наогул жыццё 
народнага настаўніка ў сучасную вайну самае ўбогае 
і беднае» [20, с. 76]. 

Не прыходзілася нават і думаць аб набыцці адзен-
ня. Напрыклад, за касцюм, які ў мірны час каштаваў 
25–30 рублёў, у 1916–1917 гг. трэба было аддаць 250–
300 руб. Таму спецыяльнай прапановай Міністэрства 
народнай асветы ад 19 красавіка 1916 г. «з прычы-
ны дарагавізны жыцця па абставінах ваеннага ча-
су і, у прыватнасці, дарагавізны матэрыялу, з яко-
га шылі форменнае адзенне для педагагічнага перса-
нала навучальных устаноў», дазвалялася «служачым 
у навучальных установах пры выкананні служэбных 
абавязкаў насіць няформеннае адзенне» [21, л. 136]. 
Не толькі выкладчыкі, але і вучні сярэдніх навучаль-
ных устаноў атрымалі права апранацца ў дамашнія 
касцюмы і сукенкі «сціплага фасону, чыстыя і аку-
ратныя», «якія б не прэтэндавалі на нейкі эфект і не 
ўтрымлівалі аніякіх упрыгажэнняў».

У больш складанае становішча траплялі настаўнікі, 
якія страцілі працаздольнасць. Пакінуўшы працу, яны 
заставаліся без усялякіх сродкаў на жыццё. Нельга, на-
прыклад, чытаць без хвалявання прашэнне адстаўнога 
народнага настаўніка Юкшына дырэктару народных 
вучылішчаў Магілёўскай губерні ад 7 кастрычніка 
1916 г.: «Праслужыў я на пасадзе настаўніка ў на-
родным вучылішчы Магілёўскай губерні беспера-
пынна роўна 41 год. Працаваў я старанна на сваёй 
настаўніцкай ніве. Мне споўнілася 76 гадоў ад роду, 
я стаў слабець здароўем, таму і давялося пакінуць 
службу. Выйшаў у адстаўку, не маючы сродкаў для 
жыцця. Для жылля я не маю памяшкання, давяло-
ся наняць сялянскую хатку ў вёсцы, купляць дровы, 
а грошай няма… Каб палегчыць свае пакуты, пра-
шу аказаць мне грашовую дапамогу на маё пражыц-
цё» [22, с. 78]. Але просьба народнага настаўніка так 
і засталася незадаволенай.

Аднак, нягледзячы на наступствы вайны, у не-
каторых раёнах Беларусі грамадства востра ставіць 
пытанне аб адкрыцці новых школ. Так, у 1917 г. 
у Мінскую павятовую земскую ўправу ад грамадзян 
в. Баравікоўшчына быў накіраваны ліст з просьбай 
стварыць магчымасць для навучання дзяцей, у якім па-
ведамлялася, што бацькі многіх з іх ужо які год у дзе-
ючай арміі, «пра іх клапаціцца няма каму… таксама 
прапускаюць школьны ўзрост, вельмі патрабуецца 
адукацыя». Сяляне былі згодны за свой кошт наняць 
будынак пад вучылішча, кватэру настаўніку і набыць 
неабходную класную мэблю, «каб толькі была ад-
крыта школа і пачаліся заняткі» [23, л. 1]. Паралель-
на адкрываліся новыя семінарыі на тэрыторыі Усход-
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няй Беларусі: у 1914 г. пачала працаваць Барысаўская 
жаночая, у 1915 г. – Гомельская, у 1916 г. – Бабруй-
ская жаночая. Узрастаў план прыёму ў семінарыі, 
а самі яны паступова пераўтвараліся ў шматкамплек-
тныя навучальныя ўстановы. У 1916 г. у Беларусі бы-
ло 9 настаўніцкіх семнарый (каля 1000 навучэнцаў), 
7 двухгадовых педагагічных курсаў (288 чалавек), 
7 педагагічных класаў пры жаночых гімназіях (каля 
250 вучаніц), 20 другакласных настаўніцкіх школ (ка-
ля 1420 чалавек), 2 царкоўна-настаўніцкія школы (ка-
ля 80 чалавек).

Часовы ўрад, які прыйшоў да ўлады ў выніку 
Лютаўскай рэвалюцыі, дэкламаваў некаторыя рас-
параджэнні аб адмене застарэлых антыдэмакра-
тычных пастаноў розных гадоў аб недапушчэнні 
да педагагічнай дзейнасці асоб, прызнаных 
«нядобранадзейнымі» ў палітычных адносінах, 
цыркуляраў аб недапушчэнні яўрэяў да педагагічнай 
дзейнасці, усіх загадаў царскіх органаў кіравання 
аб абмежаванні правоў на адукацыю і педагагічную 
працу паводле расавых, нацыянальных і рэлігійных 
матываў, аб недапушчэнні да настаўніцкай пасады 
без дазволу губернатара, аб забароне настаўнікам 
ствараць саюзы і праводзіць сходы, удзельнічаць 
у палітычных партыях, аб абмежаваннях на 
педагагічныя курсы. Часовы ўрад стварыў камісію 
па рэформе вышэйшай школы, прыняў рашэнні аб 
развіцці настаўніцкіх семінарый і інстытутаў. Рас-
працаваны былі і іншыя законапраекты, але ў сваёй 
большасці яны не былі рэалізаваны. 

Такім чынам, Першая сусветная вайна прынес-
ла нашаму народу жорсткія выпрабаванні. Вялікія 
страты былі нанесены не толькі сельскай гаспа-
дарцы і прамысловасці, але і народнай адукацыі. 
Вынікам стала акупацыя заходняй часткі Беларусі, 
скарачэнне колькасці навучальных устаноў і эва-
куацыя шэрагу з іх на ўсход, мабілізацыя вялікай 
колькасці настаўнікаў, пагаршэнне матэрыяльна-
га становішча вучняў, педагогаў і членаў іх сем’яў, 
абвастрэнне і без таго шматлікіх праблем народнай 
адукацыі. 
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Анатацыя
У артыкуле разглядаюцца пытанні ўплыву Першай сусветнай вайны на сістэму народнай адукацыі: ска-

рачэнне колькасці навучальных устаноў, іх эвакуацыя ў цэнтральныя расійскія губерні, дэзарганізацыя 
вучэбна-выхаваўчага працэсу ў школе, мабілізацыя вялікай колькасці настаўнікаў, пагаршэнне іх сацыяльнага 
становішча. Пэўная ўвага надаецца даследаванню дабрачыннасці настаўнікаў і вучняў сярэдняй школы ў гады 
ваеннага ліхалецця. 

Summary
The article examines the impact of the First World War on the system of public education: the reduction of the 

number of educational institutions, their evacuation to the central Russian province, the disruption of the educational 
process at school, the mobilization of a large number of teachers in the army, and the deterioration of their social status. 
Some attention is paid to the study of the charitable activities of teachers and students of high school during the war 
years.


