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ПЕРАЛІК УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ 

БНК – Беларускі народны камітэт 

БНПС – Беларуская народная партыя сацыялістаў 

БНР – Беларуская Народная Рэспубліка 

БПСР – Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў  

БПСФ – Беларуская партыя сацыялістаў-федэралістаў 

БСГ – Беларуская сацыялістычная Грамада 

БСДП – Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя 

БСДРГ – Беларуская сацыял-дэмакратычная работніцкая група  

БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка 

БТДПВ – Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны  

БХД – Беларуская хрысціянская дэмакратыя 

ВБР – Віленская беларуская рада 

ВКЛ – Вялікае Княства Літоўскае 

ЗША – Злучаныя Штаты Амерыкі 

КДЦ – Краёвы дэмакратычны цэнтр 

МАЛУ – Мінскае акружное лясніцкае ўпраўленне 

МБП – Менскае беларускае прадстаўніцтва 

СН і НБ – Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі 

НАРБ – Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь 

НГАБ – Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі  

СССР – Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік 

УНР – Украінская Народная Рэспубліка 

М. – Масква 

Мн. – Мінск 

арк. – аркуш 

г. – год 

гг. – гады 

інш. – іншыя 

км. – кіламетр  

млн. – мільён  

р. – рака 

с. – старонка 

ст. – стагоддзе 

т. – том 

тыс. – тысячы  
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ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК 

Акупацыя – заняцце ўзброенымі сіламі дзяржавы тэрыторыі іншай 

дзяржавы з усталяваннем уласнай адміністрацыі і законаў, без надання правоў 

суверэнітэту занятай тэрыторыі. 

Армейскі партызанскі рух – дзеянні рэгулярных армейскіх атрадаў 

супраць войскаў праціўніка ў яго тыле, абмежаваныя ў часе і па тэрыторыі. 

Аўтаномія – прававы статус суб'екта ў дзяржаўным утварэнні, які дае 

магчымасць ажыццяўляць ўнутранае самакіраванне і дзейнічаць на падставе 

устаноўленых ім самім прынцыпаў. 

Боны – крэдытныя дакументы, якія даюць права на атрыманне ў 

вызначаны тэрмін ад пэўнай асобы ці кампаніі азначаных каштоўнасцей. 

Кааптацыя – увядзенне новых членаў у выбраны калегіяльны орган 

рашэннем самога органа без правядзення дадатковых выбараў.  

Канфедэрацыя – форма дзяржаўнага ладу ў выглядзе саюза дзяржаў, 

накіраванага на вырашэнне агульных знешнепалітычных, абарончых ці іншых 

глабальных праблем, кожны член якога валодае суверэнітэтам і неабмежаваным 

унутраным самакіраваннем.  

Манапалізацыя – устараненне канкурэнцыі і прысваенне выключнага 

права на ажыццяўленне дзейнасці ў пэўнай сферы інтарэсаў. 

Народны партызанскі рух – узброеная барацьба насельніцтва 

акупаваных ці падпарадкаваных тэрыторый супраць акупацыйных ці карных 

войскаў і адміністрацыі. 

Рэквізіцыя – прымусовая канфіскацыя органамі дзяржаўнай улады або 

органамі мясцовага самакіравання маёмасці ва ўласніка на беззваротнай аснове. 

Тактыка «выпаленай зямлі» – максімальнае знішчэнне і эвакуацыя 

харчовых ды іншых запасаў і аб'ектаў ваеннага, прамысловага, 

сельскагаспадарчага і грамадзянскага прызначэння войскамі пры пакіданні 

тэрыторыі перад захопам яе войскамі праціўніка.  

Федэралізацыя – працэс аб'яднання раней адасобленых дзяржаўных 

адзінак у федэратыўную дзяржаву або падзел раней адзінай унітарнай дзяржавы 

на часткі з асаблівым статусам унутры дзяржавы – суб'екты федэрацыі.  

Чорны рынак – гандаль таварамі і паслугамі, продаж якіх афіцыйна 

забаронены ці значна абмежаваны заканадаўствам або цяжкай эканамічнай 

сітуацыяй.      

Эвакуацыя – комплекс мерапрыемстваў па вывадзе ці вывазе з 

мясцовасці ўзброеных сілаў, адміністрацыі, персаналу, насельніцтва ці 

матэрыялаў і маёмасці. 

 



4 

 

ЗМЕСТ 

ПЕРАЛІК УМОЎНЫХ СКАРАЧЭННЯЎ ............................................................ 2 

ТЭРМІНАЛАГІЧНЫ СЛОЎНІК ........................................................................... 3 

РЭФЕРАТ .................................................................................................................... 5 

РЕФЕРАТ .................................................................................................................... 6 

ABSTRACT ................................................................................................................. 7 

УВОДЗІНЫ ................................................................................................................. 8 

ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ, МЕТАДАЛОГІЯ І МЕТАДЫ 

ДАСЛЕДАВАННЯ .................................................................................................. 11 

1.1 Гістарыяграфія ................................................................................................. 11 

1.2 Крыніцы ........................................................................................................... 19 

1.3 Метадалогія і метады даследавання .............................................................. 24 

ГЛАВА 2. НЯМЕЦКІ АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ НА ТЭРЫТОРЫІ 

БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (ЖНІВЕНЬ 1915 – 

ЛІСТАПАД 1918 ГГ.) .............................................................................................. 26 

2.1 Ваенна-адміністрацыйная палітыка нямецкіх уладаў на акупаванай 

тэрыторыі Беларусі ............................................................................................... 26 

2.2 Эканамічная палітыка нямецкіх уладаў на акупаванай тэрыторыі   

Беларусі .................................................................................................................. 37 

ГЛАВА 3. ПАРТЫЗАНСКІЯ РУХІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ ПАДЧАС 

ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І НЯМЕЦКАЙ АКУПАЦЫІ              

1915–1918 ГГ. ............................................................................................................ 46 

3.1 Дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі             

ў 1915–1917 гг. ....................................................................................................... 46 

3.2 Народны партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі падчас нямецкай 

акупацыі (1915–1918 гг.) ...................................................................................... 55 

ГЛАВА 4. БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ ВА ЎМОВАХ 

НЯМЕЦКАЙ АКУПАЦЫІ Ў ЖНІЎНІ 1915 – ЛІСТАПАДЗЕ 1918 ГГ. ....... 67 

4.1 Развіццё беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай акупацыі ў 

жніўні 1915 – лютым 1918 гг. .............................................................................. 67 

4.2 Развіццё беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай акупацыяй 

у лютым – лістападзе 1918 г. ............................................................................... 75 

ЗАКЛЮЧЭННЕ ....................................................................................................... 90 

СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ І ЛІТАРАТУРЫ ................................... 94 

ДАДАТКІ ................................................................................................................. 103 

 
 



5 

 

РЭФЕРАТ 

Бодрыкава Яўгенія Аляксандравіча 

Тэма: Палітыка нямецкіх акупацыйных уладаў і рэакцыя на яе мясцовага 

насельніцтва на тэрыторыі Беларусі падчас Першай сусветнай вайны       

(жнівень 1915 – лістапад 1918 гг.). 

Ключавыя словы: вайна, акупацыя, адміністрацыйна-тэрытарыяльны 

падзел, эканамічная палітыка, армейскі партызанскі рух, народны партызанскі 

рух, беларускі нацыянальны рух.  

Актуальнасць. Нямецкі акупацыйны рэжым 1915–1918 гг. на тэрыторыі 

Беларусі і рэакцыя на яго мясцовага насельніцтва аказалі значны ўплыў на 

далейшыя палітычныя, дэмаграфічныя, эканамічныя, сацыяльныя, культурныя і 

нацыянальныя працэсы на беларускіх землях. На сучасным этапе па дадзенаму 

пытанню не існуе навуковых работ, якія б асвятлялі розныя аспекты азначанай 

праблемы.  

Мэта дыпломнай работы: даследаванне розных аспектаў нямецкай 

палітыкі і рэакцыі на яе мясцовага насельніцтва на акупаваных беларускіх 

землях падчас Першай сусветнай вайны ў 1915–1918 гг. Аб’ект даследавання: 

палітыка нямецкіх акупацыйных уладаў на беларускіх землях падчас Першай 

сусветнай вайны ў 1915–1918 гг. Прадмет даследавання: мерапрыемствы 

нямецкіх уладаў на акупаваных беларускіх землях у 1915–1918 гг. і рэакцыя на 

іх мясцовага насельніцтва.  Метадалагічную аснову работы склалі гісторыка-

параўнаўчы і гісторыка-сістэмны метады, аналіз і сінтэз. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Нямецкае 

камандаванне мела розныя планы адносна акупаваных беларускіх тэрыторый, 

што паўплывала на адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. У эканамічнай 

палітыцы германскія ўлады імкнуліся максімальна выкарыстаць мясцовыя 

рэсурсы. Партызанскія рухі не здолелі ліквідаваць нямецкі акупацыйны рэжым. 

У той жа час менавіта ва ўмовах акупацыі адбылося пашырэнне беларускага 

нацыянальнага руху.  

Структура і аб’ём дыпломнай работы. Дыпломная работа складаецца з 

уводзін, чатырох глаў, заключэння, спісу крыніц і літаратуры, дадаткаў. 

Агульны аб’ём работы – 107 старонак. З іх: спіс літаратуры і крыніц –                 

9 старонак (116 найменняў), рэферат на беларускай, рускай і англійскіх мовах – 

3 старонкі, дадаткі – 5 старонак.  
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РЕФЕРАТ 

Бодрикова Евгения Александровича 

Тема: Политика немецких оккупационных властей и реакция на её 

местного населения на территории Беларуси во время Первой моровой войны 

(август 1915 – ноябрь 1918 гг.). 

 Ключевые слова: война, оккупация, административно-территориальное 

деление, экономическая политика, армейское партизанское движение, народное 

партизанское движение, белорусское национальное движение.  

 Актуальность. Немецкий оккупационный режим 1915–1918 гг. на 

территории Беларуси и реакция на него местного населения оказали 

значительное влияние на дальнейшие политические, демографические, 

экономические, социальные, культурные и национальные процессы на 

белорусских землях. На современном этапе по данному вопросу не существует 

научных работ, которые бы освещали разные аспекты означенной проблемы. 

 Цель дипломной работы: исследование разных аспектов немецкой 

политики и реакции на её местного населения на оккупированных белорусских 

землях во время Первой мировой войны 1915–1918 гг. Объект исследования: 

Политика немецких оккупационных властей на белорусских землях во время 

Первой мировой войны 1915–1918 гг. Предмет исследования: мероприятия 

немецких властей на оккупированных белорусских землях в 1915–1918 гг. и 

реакция на них местного населения. Методологическую основу работы 

составили историко-сравнительный и историко-системный методы, анализ и 

синтез. 

 Основные положения, которые выносятся на защиту. Немецкое 

командование имело разные планы относительно оккупированных белорусских 

территорий, что повлияло на административно-территориальное деление. В 

экономической политике германские власти стремились максимально 

использовать местные ресурсы. Партизанские движения не смогли 

ликвидировать оккупационный режим. В то же время именно в условиях 

оккупации произошло распространение белорусского национального движения. 

 Структура и объём дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложения. Общий объём работы – 107 страниц. Из них: список литературы и 

источников – 9 страниц (116 наименований), реферат на белорусском, русском 

и английском языках – 3 страницы, приложения – 5 страниц.  
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ABSTRACT 

Bodrykau Yauheni 

Theme: The Policy of German occupants and the reaction of Belarusian people 

to it during the World War I (June 1915 – November 1918). 

Key words: war, occupation, administrative territory division, economic 

policy, army partisan movement, people’s guerilla movement, Belarusian patriotic 

movement. 

Relevance: German occupants’ regime in 1915-1918 and the local people 

reaction to it made great influence to further political, demographic, economic, social, 

cultural and nation-forming processes in Belarus. Nowadays there are no any 

scientific researches which could reveal different aspects of the issued problem. 

The aim of the diploma research: to study different aspects of German 

occupants’ policy and the reaction of Belarusian people to it during the World War I 

(June 1915 – November 1918). The object of the research: the policy of German 

occupants during the World War I in 1915 – 1918. The subject of the research: the 

actions taken by the German occupation authorities in 1915-1918 in Belarus. 

Methodological base of the research consists of historical comparison and historical 

system method as well as analysis and synthetic methods.  

Main theses ideas to be defensed. German authorities had different plans 

towards occupied Belarusian lands that affected the administrative and territory 

division. As for the economics, they aimed to use local resources to the highest 

extent. The partisan movements failed to liquidate occupants’ regime. During this 

time, especially in terms of being occupied, Belarusian patriotic movement arose 

highly.  

Diploma research structure: Diploma research contains Introduction, four 

chapters, Conclusion, List of references and Appendixes. Total volume of the 

research is 107 pages, including References – 9 pages (116 items), Abstract in 

Belarusian, Russian and English – 3 pages, Appendixes – 5 pages. 
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УВОДЗІНЫ 

 Беларускія землі не аднойчы за сваю гісторыю станавіліся месцам баёў 

розных армій, пасля чаго траплялі пад акупацыю краін-заваёўніц. Адной з 

самых нявывучаных у беларускай гісторыі застаецца нямецкая акупацыя падчас 

Першай сусветнай вайны 1915–1918 гг. У ходзе кампаніі 1915 г. нямецкая армія 

акупавала Гродзенскую, часткова Віленскую і Мінскую губерніі, а ў 1918 г. 

акупацыя ахапіла большую частку беларускіх зямель. Акупацыя стала 

шматграннай з’явай для Беларусі, якая аказала моцны ўплыў на беларускі 

народ, эканоміку і гаспадарку беларускіх зямель, культурныя, адукацыйныя і 

палітычныя  працэсы. З аднаго боку, акупацыя і яе наступствы паспрыялі 

з’яўленню ідэі аб незалежнай Беларусі і станаўленню беларускай дзяржаўнасці, 

пашырылі дзейнасць сеткі беларускіх навучальных і культурных устаноў, 

надалі імпульс для дзейнасці беларускай інтэлігенцыі. З іншага пункту 

гледжання, пасля сваёй эвакуацыі ў 1918 г. нямецкія войскі пакінулі пасля сябе 

збяднелы, разрабаваны і спустошаны край, а палітыка акупацыйных уладаў 

прывяла да рэпрэсій супраць мірнага насельніцтва, недахопу прадуктаў 

харчавання ў гарадах і прымусовых рэквізіцый у вёсках, радыкалізацыі 

грамадства, і як след развіцця і пашырэння партызанскага руху на акупаванай 

тэрыторыі. Наступствы Першай сусветнай вайны ўвогуле і нямецкага 

акупацыйнага рэжыму ў прыватнасці прывялі да супярэчлівых вынікаў у 

развіцці беларускага грамадства. Нямецкая акупацыя 1915–1918 гг. пакінула 

моцны след у беларускай гісторыі, але доўгі час знаходзілася ў цені вывучэння 

падзей Кастрычніцкай рэвалюцыі, Грамадзянскай вайны, а пасля і Вялікай 

Айчыннай вайны. Многія аспекты азначанай тэмы доўгі час заставаліся без 

належнага разгляду ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, і да нашага часу ў 

пытанні нямецкага акупацыйнага рэжыму на беларускіх землях падчас Першай 

сусветнай вайны застаецца шмат нераскрытых аспектаў.  

 Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца даследаванне розных аспектаў 

нямецкай палітыкі і рэакцыі на яе мясцовага насельніцтва на акупаваных 

беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны ў 1915–1918 гг.  

Для дасягнення мэты пастаўлены наступныя задачы: 

 прасачыць рэфармаванне ваенна-адміністрацыйнай палітыкі 

нямецкіх уладаў на акупаваных беларускіх землях; 

 высветліць характар эканамічнай палітыкі нямецкіх уладаў на 

акупаванай тэрыторыі і наступствы для акупаваных тэрыторый, да якіх прывяла 

эканамічная палітыка нямецкай адміністрацыі; 

 прааналізаваць дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў і яе 

ўплыў на становішча насельніцтва на акупаваных беларускіх землях; 
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 прасачыць працэс стварэння і развіцця народнага партызанскага 

руху на акупаваных тэрыторыях, яго уплыў на эканамічную і рэпрэсіўную 

палітыку акупацыйных уладаў; 

 разгледзіць першы этап развіцця беларускага нацыянальнага руху 

ва ўмовах нямецкай акупацыі ў жніўні 1915 – лютым 1918 гг., палітычную, 

культурную і дабрачынную дзейнасць беларускіх партый і арганізацый у 

азначаны перыяд; 

 прааналізаваць другі этап беларускага нацыянальнага руху ва 

ўмовах нямецкай акупацыі ў лютым – лістападзе 1918 г., падсумаваць вынікі і 

наступствы дзейнасці беларускіх партый і арганізацый ва ўмовах нямецкай 

акупацыі і разгледзіць ўплыў нямецкай акупацыйнай адміністрацыі на спробу 

стварэння беларускай дзяржавы. 

Храналагічныя рамкі даследавання ахопліваюць перыяд са жніўня 

1915 г. па лістапад 1918 г. Ніжняя храналагічная рамка абумоўлена ўварваннем 

у гэты перыяд нямецкіх войскаў на беларускія землі і пачаткам акупацыі часткі 

тэрыторыі сучаснай Беларусі. Верхняя храналагічная рамка абумоўлена 

Лістападаўскай рэвалюцыяй 1918 г. у Германіі, сканчэннем Першай сусветнай 

вайны на ўсіх франтах і пачаткам правядзення поўнай эвакуацыі нямецкіх 

войскаў і адміністрацыі з акупаваных беларускіх зямель. 

 Геаграфічныя рамкі даследавання ахопліваюць акупаваныя нямецкімі 

войскамі тэрыторыі Магілёўскай, Віцебскай, Мінскай, Гродзенскай губерняй, 

Суражскага павета Чарнігаўскай губерні, Вілейскага, Дзісненскага, 

Ашмянскага, Лідскага і Віленскага паветаў Віленскай губерні. Такія рамкі 

абумоўлены адноснай перавагай на ўсіх адзначаных тэрыторыях 

беларускамоўнага насельніцтва згодна з перапісам 1897 г. Для абагульнення ў 

дадзеным даследаванні пазначаныя тэрыторыі ўмоўна называюцца 

«беларускімі тэрыторыямі», «беларускімі землямі», «тэрыторыяй Беларусі» і 

«землямі Беларусі». У дадзенай рабоце гэтыя азначэнні маюць выключна 

тэрытарыяльны характар.   

Аб’ектам даследавання з’яўляецца палітыка нямецкіх акупацыйных 

уладаў на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны ў 1915–1918 гг. 

 Прадметам даследавання з’яўляюцца мерапрыемствы нямецкіх уладаў 

на акупаваных беларускіх землях у 1915–1918 гг. і рэакцыя на іх мясцовага 

насельніцтва.   

 Актуальнасць тэмы дыпломнай работы заключаецца ў пашырэнні 

інтарэсу да малавядомых падзей Першай сусветнай вайны і пераасэнсаванні іх 

уплыву на гісторыю Беларусі і свету. Пытанне акупацыйнага рэжыму на 

беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны застаецца малавывучаным, 

але актуальным, бо на прамую звязана з развіццём і пашырэннем беларускай 

культуры і адукацыі, з’яўленнем беларускай дзяржаўнасці. У той жа час многія 
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працэсы, якія з’явіліся ці пашырыліся падчас нямецкай акупацыі 1915–1918 гг., 

пасля вайны працягвалі адыгрываць значную ролю ў жыцці беларускага 

грамадства. Можна сцвярджаць, што нямецкая акупацыя 1915–1918 гг. і 

Першай сусветная вайна ўвогуле аказалі на беларускі народ і беларускую 

дзяржаўна-прававую думку большы ўплыў, чым многія папярэднія і наступныя 

падзеі ХХ ст. разам узятыя. Асаблівую актуальнасць тэма набывае ў сувязі са 

стагоддзем абвяшчэння БНР, якая стала першай спробай стварэння беларускай 

дзяржаўнасці. Матэрыялы дыпломнай работы можна выкарыстаць для 

стварэння тэматычных лекцый па азначанаму пытанню, пры арганізацыі 

адпаведных музейных экспазіцый і экскурсій, а таксама для развіцця 

краязнаўства ў розных населеных пунктах Беларусі.  

Дыпломная работа мае наступную структуру: рэфераты, пералік 

умоўных скарачэнняў, тэрміналагічны слоўнік, уводзіны, асноўная частка 

(складаецца з чатырох глаў), заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і 

літаратуры, дадаткі. Ва ўводзінах фармулююцца мэта і задачы работы, 

раскрываецца абгрунтаванне і навуковая актуальнасць тэмы, пазначаюцца 

храналагічныя і геаграфічныя рамкі даследавання. Першая глава ўключае 

гістарыяграфію азначанага пытання, стан базы крыніц па дадзенай тэме і 

ступень яе распрацаванасці, а таксама метадалогію і метады даследавання. У 

другой главе раскрываюцца асаблівасці адміністрацыйна-тэрытарыяльнай і 

эканамічнай палітыкі акупацыйных уладаў на беларускіх землях у жніўні    

1915 – лістападзе 1918 гг. Трэцяя глава прысвечана пытанням армейскага і 

народнага партызанскага рухаў на акупаваных нямецкімі войскамі беларускіх 

тэрыторыях у жніўні 1915 – лістападзе 1918 гг. У чацвёртай главе аналізуецца 

развіццё беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай акупацыі ў 1915–

1918 гг. У раздзеле «Дадаткі» прадстаўлены картаграфічны матэрыял і 

фотаздымкі па тэме дыпломнай работы, што дазваляе лепш візуялізаваць 

асобныя моманты даследавання. Спіс выкарыстаных крыніц і літаратуры 

аформлены ў адпаведнасці з алфавітным прынцыпам (найменні).  Агульны 

аб’ём дыпломнай работы – 107 старонак. 
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ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ, МЕТАДАЛОГІЯ І 

МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ 

1.1 Гістарыяграфія 

Нямецкі акупацыйны рэжым і рэакцыя на яго мясцовага насельніцтва на 

беларускіх землях застаецца адным з найменш даследаваных аспектаў Першай 

сусветнай вайны. Значны крок у распрацоўцы дадзенага пытання зроблены 

сучаснымі айчыннымі і замежнымі навукоўцамі, аднак далёка не ўсе аспекты 

нямецкага акупацыйнага рэжыму прааналізаваны на дастатковым узроўні. 

Трэба адзначыць, што на дадзены момант у гістарыяграфіі фактычна 

адсутнічаюць работы, якія б давалі ўсебаковы разгляд і аналіз дадзенай 

праблемы. Усе працы, у якіх закранаецца тэма нямецкага акупацыйнага 

рэжыму і рэакцыя на яе мясцовага насельніцтва на тэрыторыі Беларусі падчас 

Першай сусветнай вайны, можна падзяліць на айчынныя і замежныя. Сярод 

айчынных работ можна вылучыць тры асобныя групы: 1) даследаванні, 

зробленыя дзеячамі беларускага нацыянальнага руху адразу пасля Першай 

сусветнай вайны 2) даследаванні савецкага перыяду (1920-ыя гг. – 1991 г.) 

3) сучасныя даследаванні (з 1991 г.).  Замежныя навуковыя работы па гэтаму 

пытанню можна падзяліць польскія, расійскія і нямецкія даследаванні.  

Яшчэ да сканчэння Першай сусветнай вайны ў 1918 г. з’явілася першае 

айчыннае даследаванне, у якім рабілася спроба аналізу ўплыву нямецкага 

акупацыйнага рэжыму на беларускі нацыянальны рух і стварэнне БНР [97]. 

Аўтарам гэтай работы стаў беларускі грамадска-палітычны дзеяч А.І. Цвікевіч. 

Праца ўтрымлівала не шмат карыснага для навуковага даследавання матэрыялу, 

які тычыўся выключна беларускага нацыянальнага руху.  

Наступнай працай падобнага кшталту стала работа былога старшыні 

Народнага Сакратарыята БНР Я.Я. Варонкі [15]. Аўтар аналізаваў развіццё 

беларускага нацыянальнага руху з 1917 па 1920 гг., закранаючы і пытанне 

нямецкай акупацыі беларускіх зямель. Дадзеная праца выйшла ў міжваенны 

перыяд у 1920 г. і, як і папярэдняя работа, мела хутчэй даведачна-

прапагандысцкі характар.  

У 1921 г. у Маскве выйшла праца беларускага гісторыка і грамадскага 

дзеяча Ф.Ф. Турука [91]. У сваім даследаванні аўтар даў адзнаку беларускаму 

нацыянальнаму руху ва ўмовах нямецкай акупацыі, але не закрануў астатнія 

аспекты нямецкага акупацыйнага рэжыму на беларускіх землях падчас Першай 

сусветнай вайны. У 1925 г. выйшла праца вядомага беларускага гісторыка     

М.В. Доўнар-Запольскага [28]. Даследаванне не прысвячалася тэме дадзенага 

пытання і мела абагульняючы характар, аднак аўтар надаў увагу 

дзяржаваўтваральным працэсам у беларускім нацыянальным руху падчас 
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Першай сусветнай вайны, закранаючы і стварэнне БНР ва ўмовах акупацыйнага 

рэжыму. Аўтар не закрануў пытанні нямецкай акупацыйнай палітыкі, 

эканамічнага становішча акупаваных тэрыторыяй і партызанскага руху, таму 

праца не можа прэтэндаваць на поўнае асвятленне акупацыйнага пытання. 

Актыўная праца над пытаннямі беларускага нацыянальнага руху падчас 

нямецкай акупацыі была згорнута напачатку 30-ых гг. ХХ ст. у сувязі з 

пачаткам барацьбы ў СССР з «нацдэмамі». На першы план у беларускіх 

савецкіх гісторыкаў выйшлі пытанні Кастрычніцкай рэвалюцыі, Грамадзянскай 

і савецка-польскай вайны і гісторыі камуністычнай партыі. У гэты ж час 

пачалася распрацоўка пытанняў партызанскага руху супраць нямецкіх войскаў 

на тэрыторыі Беларусі ў 1918 г. У 1934 г. выйшла праца В.К. Шчарбакова [103], 

а ў 1940 г. з’явілася праца І.Ф. Лочмеля [43]. Дадзеныя работы добра асвятлялі 

падзеі 1918 г. на Беларусі, закраналі пытанні народнага партызанскага руху 

(больш добра гэта пытанне раскрытае ў працы В.К. Шчарбакова, які сам у    

1918 г. быў актыўным удзельнікам падпольнага антынямецкага руху), але 

ўвогуле не ўзгадавалі армейскі партызанскі рух, развіццё беларускага 

нацыянальнага руху, эканамічнае становішча і палітыку нямецкіх уладаў на 

акупаваных тэрыторыях. Працы напісаныя выключна з марксістка-ленінскага 

падыходу і мелі прадузяты ідэалагічны характар. У 1941 г., ужо пасля пачатку 

Вялікай Айчыннай вайны, была напісаная і выйшла праца яшчэ адна праца, 

прысвечаная народнаму партызанскаму руху на беларускіх землях у 1918 г. 

Дадзеная работа [101] мела выключна ідэалагізаваны характар і была створана з 

мэтаю натхнення насельніцтва акупаваных тэрыторый на барацьбу з нямецкімі 

заваёўнікамі па прыкладу партызанаў 1918 г.  

Пасля Другой сусветнай вайны ў савецкай гістарычнай навуцы 

пашырылася цікавасць да феномену партызанскага руху ва ўмовах замежнай 

акупацыі. У 1961 г. выйшла праца П.П. Вяршыгары [16], у якой аўтар першым 

сярод савецкіх даследчыкаў закрануў пытанне армейскага партызанскага руху 

на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны. Дадзеная работа 

ўтрымлівае каштоўны матэрыял па азначанаму аспекту, аднак аўтар не ставіў 

перад сабой задачу даследавання акупацыйнага рэжыму на беларускіх землях 

падчас Першай сусветнай вайны. 

Пэўныя аспекты азначанай тэмы закрануў І.М. Ігнаценка ў сваім 

даследаванні [30], якое выйшла ў 1962 г. Работа гісторыка прысвечана ролі 

сялянства ў усталяванні савецкай улады ў Беларусі ў 1917–1918 гг. Аўтар 

закрануў пытанне народнага партызанскага руху ў 1918 г., аднак не надаў увагі 

папярэдняму перыяду партызанскай актыўнасці і іншым аспектам нямецкага 

акупацыйнага рэжыму на беларускіх землях. У 1963 г. Акадэмія навук БССР 

выдала работу [106], прысвечаную эканоміцы Беларусі ў 1900–1917 гг. 

Дадзенае даследаванне ўтрымлівае карысныя сведчанні па эканамічнаму 
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становішчу беларускіх зямель напярэдадні Першай сусветнай вайны і падчас 

нямецкай акупацыі. 

Займаючыся даследаваннямі наступстваў Кастрычніцкай рэвалюцыі на 

Беларусі, многія беларускія савецкія навукоўцы закраналі пэўныя аспекты 

нямецкай акупацыйнай палітыкі і рэакцыі на яе мясцовага насельніцтва падчас 

Першай сусветнай вайны. У 1969 г. С.З. Пачанін выдаў даследаванне [84], 

прысвечанае дзейнасці бальшавіцкіх арганізацый на беларускіх землях у 1918 г. 

Аўтар разглядзеў і прааналізаваў уплыў бальшавікоў на народны партызанскі 

рух, пры гэтым не даследаваў народныя партызанскія атрады, якія дзейнічалі 

пад эгідай беларускіх эсэраў. 

Планам кіраўніцтва Германскай імперыі адносна тэрыторыі «Обер Ост» 

прысвяціў сваю дысертацыю, абароненую ў 1970 г., савецкі даследчык         

А.Ш. Стражас [89]. Аўтар разглядзеў адміністрацыйную палітыку акупацыйных 

уладаў і планы на Обер Ост вышэйшых асоб Германскай імперыі, аднак не 

надаў увагі астатнім акупаваным беларускім тэрыторыям, якія не ўваходзілі ў 

Обер Ост. Таксама аўтар не закрануў эканамічную палітыку нямецкіх уладаў, 

партызанскія рухі і беларускі нацыянальны рух на акупаваных тэрыторыях. 

У 1975 г. выйшла праца савецкага даследчыка В.А. Круталевіча [37], 

прысвечаная працэсам будаўніцтва беларускай савецкай дзяржаўнасці. У 

кантэксце гэтай тэмы аўтар часткова разглядзеў стварэнне БНР, даючы вельмі 

крытычныя ацэнкі намаганням беларускіх дзеячаў і іх узаемаадносінам з 

нямецкай акупацыйная адміністрацыяй. Народны партызанскі рух на 

беларускіх землях у 1918 г. разглядзеў у сваім даследаванні гісторык               

В.І. Пятроў [83]. Аўтар аналізаваў толькі лютаўскае наступленне 1918 г. на ўсім 

фронце і яго наступствы, спыняючыся і на народных партызанскіх атрадах на 

беларускіх землях. У 1982 г. выйшла праца акадэміка І.І. Мінца [50]. Аўтар даў 

характарыстыку дзейнасці падпольных бальшавіцкіх арганізацый і 

партызанскага руху ў тылу нямецкіх войскаў на Беларусі ў 1918 г., але цалкам 

не звярнуў ўвагу на падзеі папярэдніх гадоў акупацыі, развіццё нацыянальнага 

руху і іншыя аспекты.  

У 1983 г. выйшлі даследаванні савецкіх гісторыкаў А.М. Бабкова [3] і        

Я.С. Паўлава [78]. А.М. Бабкова прааналізаваў палітыку нямецкіх уладаў на 

акупаваных беларускіх тэрыторыях, Я.С. Паўлаў звярнуўся да пытання 

народнага партызанскага руху, у тым ліку на беларускіх землях у 1918 г. Аднак 

гэтыя даследчыкі даследавалі не ўсе аспекты нямецкага акупацыйнага рэжыму і 

рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва ў 1915–1918 гг. У прыватнасці, гісторыкі 

зусім не звярнулі ўвагі на беларускі нацыянальны рух і іншыя аспекты 

дадзенага пытання. 

Адной з апошніх кніг, прысвечаных дадзенаму пытанню ў савецкі перыяд 

стала калектыўная праца беларускіх навукоўцаў [31], у якой разгледжаны 
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пытанні заканчэння Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі і савецка-

польскай вайны. Не гледзячы на выданне ў 1990 г. падчас Перабудовы, кніга 

мае яскравы марксістка-ленінскі  характар, прадузятыя адносіны да краін 

Антанты і ўсіх небальшавіцкіх палітычных сіл у рэгіёне. Трэба адзначыць, што 

ўсе савецкія даследаванні мелі марксістка-ленінскі  характар і давалі 

аднабаковую ацэнку падзеям Першай сусветнай вайны на беларускіх землях. 

Пасля развалу СССР становішча па даследаванню дадзенага пытання ў 

гістарычнай навуцы незалежнай Беларусі паступова пачало змяняцца. 

 У другой палове 1990-ых гг. у Беларусі пачалі выходзіць кнігі лакальнай 

гісторыі «Памяць» [79–81], у якіх апісвалася гісторыя асобных раёнаў і гарадоў 

Беларусі. Трэба адзначыць, што нярэдка ў такіх кнігах друкаваліся каштоўныя 

сведчанні і матэрыялы мясцовых гісторыкаў і краязнаўцаў, якія ў савецкі час не 

супадалі з афіцыйнай пазіцыяй. Пэўны матэрыял у кнігах «Памяць» тычыўся і 

азначанага пытання. 

Адной з першых сучасных работ па дадзенай праблеме стала праца 

беларускага даследчыка Д.А. Мігуна [49]. У сваёй кнізе аўтар ахапіў усе 

значныя пытанні нямецкай акупацыйнай палітыкі на тэрыторыі Беларусі. 

Адным з нешматлікіх недахопаў працы з’яўляецца слабае асвятленне 

беларускага нацыянальнага і партызанскіх рухаў ва ўмовах нямецкай акупацыі 

да лютага 1918 г., але агульны ўзровень даследавання заслугоўвае высокай 

адзнакі. Заслугоўваюць увагі працы М.Б. Шчаўлінскага [104–105]. У працах 

змешчаны матэрыялы аб беларускім нацыянальным руху пад нямецкай 

акупацыяй, аналізуецца і даецца адзнака культурнаму аспекту пытання, але 

аўтар не разглядае іншыя аспекты дадзенага пытання. У 2003 г. выйшла праца 

У.Ф. Ладысева і П.І. Брыгадзіна [38]. Аўтары не ставілі сваёй мэтай разгляд 

нямецкай акупацыйнай палітыкі на тэрыторыі Беларусі, таму многія тэмы ў 

працы не закранутыя, але змешчаны каштоўны матэрыял па стварэнню і 

дзейнасці БНР пад нямецкай акупацыяй. 

У 2005 г. у свет выйшла 6-цітомная «Гісторыя Беларусі», у 4-м і 5-м 

тамах якой ёсць інфармацыя аб становішчы на акупаваных беларускіх 

тэрыторый падчас Першай сусветнай вайны [24–25]. Аднак многія аспекты, 

асабліва нямецкая ваенна-адміністрацыйная палітыка, разгледжаны ў кнігах не 

падрабязна.  

Значны ўклад у распрацоўку тэмы падзей Першай сусветнай вайны на 

Беларусі ўнёс даследчык М.В. Цуба. У сваіх работах [98–99] аўтар 

прааналізаваў эканамічную палітыку нямецкіх уладаў на акупаваных 

тэрыторыях і беларускі нацыянальны рух, але абмежаваў сваё даследаванне 

толькі дадзенымі аспектамі пазначанага пытання. Пытанню развіцця і 

пашырэння беларускай адукацыі на акупаваных тэрыторыях прысвяціў сваю 

працу гісторык У.В. Ляхоўскі [47]. Праца змяшчае каштоўны матэрыял па 
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азначанай тэме, але не закранае іншых аспектаў пытання акупацыі беларускіх 

зямель падчас Першай сусветнай вайны.  Беларускі гісторык А.Ф. Смалянчук у 

сваёй кнізе [87] даследаваў эвалюцыю беларускага нацыянальнага руху, у тым 

ліку ва ўмовах нямецкага акупацыйнага рэжыму ў 1915–1918 гг. У 2010 г. 

выйшла кніга даследчыка Першай сусветнай вайны В.В. Бандарэнкі [10], у якой 

аўтар закрануў пытанне армейскага партызанскага руху на Беларусі, аднак 

абмежаваўся толькі дадзеным аспектам у азначаным пытанні. 

Каштоўны матэрыял па дадзенаму пытанню падаецца ў навуковых 

зборніках, якія выдаваліся пасля правядзення навуковых канферэнцый па тэме 

Першай сусветнай вайны на Беларусі [6; 52; 82]. Аднак, трэба адзначыць, што 

артыкулы ў такіх зборніках, як правіла, закранаюць толькі пэўны аспект 

праблемы і маюць невялікую, у параўнанні з манаграфіяй, інфарматыўнасць і 

навуковую каштоўнасць.   

Ужо ў перыяд існавання незалежнай Беларусі даследаванне пэўных 

аспектаў азначанай тэмы працягнулі некаторыя савецкія даследчыкі, а менавіта 

В.А. Круталевіч [36] і А.М. Бабкоў [4] . В.А. Круталевіч працягнуў даследаваць 

пытанне станаўлення беларускай дзяржаўнасці, захаваўшы, пры гэтым, сваё 

надзвычайна крытычнае і прадузятае стаўленне да стварэння БНР. А.М. Бабкоў 

працягнуў даследаванне нямецкага акупацыйнага рэжыму падчас Першай 

сусветнай вайны, абмежаваўшы яго тэрыторыямі Заходняй Беларусі. 

Сярод апошніх беларускіх кніг на тэму Першай сусветнай вайны варта 

адзначыць працы В.М. Бялявінай [9], А.М. Чарнякевіча [100], 

М.М. Смальянінава [88] і В.В. Волкавай [19–23]. Кніга В.М. Бялявінай мае 

багаты ілюстрацыйны матэрыял і сведчанні па эканамічнай палітыцы 

акупацыйных уладаў, але не закранай увогуле пытання беларускага 

нацыянальнага руху на акупаванай тэрыторыі. Манаграфія А.М. Чарнякевіча 

прысвечана дзейнасці аднаго з яскравых прадстаўнікоў беларускага 

нацыянальнага руху пачатку ХХ ст. П.П. Аляксюка, праз прызму якога аўтар 

добра паказвае у тым ліку і беларускі нацыянальны рух ва ўмовах нямецкай 

акупацыі 1915–1918 гг. Даследаванне М.М. Смальянінава прысвечана баявым 

дзеянням на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны, аднак аўтар 

закранае эканамічнае становішча на тэрыторыях, акупаваных нямецкімі 

войскамі. У работах В.В. Волкавай маецца  ўнікальная інфармацыя аб ваенна-

адміністрацыйнай і эканамічнай палітыцы нямецкіх уладаў на акупаваных 

тэрыторыях, якую аўтар падае на падставе архіўных нямецкіх дакументаў. 

Аднак у працах не разглядаецца беларускі нацыянальны рух і партызанскія рухі 

на акупаваных тэрыторыях, а даследаванні па азначаных аспектах даводзіць 

толькі да лютага 1918 г. 

Такім чынам, беларуская гістарычная навука не пакінула без увагі 

пытанне акупацыйнай палітыкі нямецкіх уладаў і рэакцыі на яе мясцовага 
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насельніцтва на тэрыторыі Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. Аднак  

першыя працы па дадзенаму пытанню займаліся ў асноўным вывучэннем 

беларускага нацыянальнага руху. Працы больш позняга савецкага перыяду 

пазбавіліся ад разгляду нацыянальнага пытання ва ўмовах нямецкай акупацыі, 

засяродзіўшы сваю ўвагу на партызанскай барацьбе 1918 г. Але тагачасныя 

навукоўцы павінны былі пісаць свае працы з марксісцка-ленінскага падыходу, 

таму падыходы і погляды аўтараў маюць прадузяты характар і заслугоўваюць 

асцярожнага стаўлення. З пачаткам 1990-ых гг. даследаванні дадзенага пытання 

працягнуліся. Але, не гледзячы на больш аб’ектыўны характар даследаванняў 

сучасных беларускіх гісторыкаў, існуе невялікая колькасць абагульняючых 

прац па дадзенаму пытанню, а многія аспекты застаюцца нераскрытымі.  

Сярод замежных даследаванняў па дадзенаму пытанню ў першую чаргу 

варта ўзгадаць работы нямецкіх даследчыкаў. Першае такое даследаванне  было 

зроблена непасрэдна чыноўнікамі акупацыйнай адміністрацыі яшчэ падчас 

Першай сусветнай вайны ў 1917 г. Трэба адзначыць, што дадзенае даследаванне 

[108] прайшло строгае цэнзураванне, таму адлюстроўвае афіцыйную пазіцыю 

германскіх уладаў адносна акупаваных тэрыторый. Аднак, гэта работа мае 

карысны для даследавання дадзенай праблематыкі матэрыял і напісаная 

людзьмі, якія сапраўды дасведчанымі ў дадзенай вобласці спецыялістамі. 

Наступнае грунтоўнае даследаванне дадзенага пытання з’явілася ў 

Германіі ў 1936 г. Яго аўтар Х. Земке даследаваў уладкаванне школьнай 

сістэмы на акупаваных нямецкімі войскамі на Усходзе землямі падчас Першай 

сусветнай вайны [114]. Аднак, дадзеная праца закранула толькі азначаны аспект 

азначанага пытання. Наступнае даследаванне па дадзенаму пытанню было 

прысвечана дзеянням германскай арміі ў 1914–1918 гг. [107]. Пры гэтым, 

значны акцэнт у працы рабіўся не толькі на баявыя дзеянні, аднак і на 

мерапрыемствы, звязаныя з акупацыяй занятых нямецкімі войскамі тэрыторый. 

Трэба адзначыць, што дадзенае даследаванне было створана ўжо ў нацысцкай 

Германіі, таму вобраз германскай арміі ў Першай сусветнай вайне і дзеянні 

акупацыйнай адміністрацыі паказаныя выключна ў станоўчым вобразе. 

Пасля Другой сусветнай вайны цікавасць да падзеі Першай сусветнай 

вайны ў германскіх даследчыкаў знізілася. Толькі ў 1990-х гг. пачало 

адбывацца паступовае вяртанне да тэматыкі Першай сусветнай вайны. У 1993 г. 

выйшла праца нямецкага даследчыка А. Штразаса [112]. Дадзенае даследаванне 

Дадзеная кніга напісаная з выкарыстаннем архіўных дакументаў з Германіі і 

асвятляла невядомыя моманты ў акупацыйнай палітыцы, але аўтар 

храналагічна абмяжоўвае сваё даследаванне 1917 г. і не завастраючы ўвагу 

менавіта на беларускіх акупаваных землях, не разглядаючы падрабязна 

мясцовыя асаблівасці акупацыйнай палітыцы і развіццё ў гэтых умовах 

беларускага нацыянальнага руху. Таксама заслугоўвае ўвагі артыкул нямецкага 
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навукоўца Б. К’яры [7]. Аўтар надаў значную ўвагу рэакцыі жыхароў 

акупаванай частцы Беларусі на нямецкую палітыку і наступствы гэтых 

працэсаў, робячы выснову аб выключным значэнні падзей Першай сусветнай 

вайны на фармаванне беларускай дзяржаўнасці. Разам з тым аўтар параўнаў 

наступствы акупацыі Першай і Другой сусветных войнаў для Беларусі, робячы 

ўласны вынік, што стварэнне незалежнай беларускай дзяржавы было б 

немагчыма без тых працэсаў, якія адбыліся падчас акупацыі 1915–1918 і     

1941–1944 гг. 

Пры даследаванні азначанага пытання асаблівую ўвагу варта звярнуць на 

работы польскіх даследчыкаў. Першым з такіх даследаванняў можна лічыць 

калектыўную работу [33], падрыхтаваную афіцэрамі ІІ аддзелу Генеральнага 

штаба Войска Польскага ў 1928 г. «для службовага карыстання». Аднак у 

канцы ХХ ст. дадзеная праца была апублікаваная для простых чытачоў. У 

дадзенай рабоце давалася характарыстыка беларускага нацыянальнага руху, у 

тым ліку ва ўмовах нямецкага акупацыйнага рэжыму. Праца ўтрымлівае значны 

матэрыял па азначанаму аспекту, аднак мае шэраг значных факталагічных 

памылак, таму выкарыстоўваць яе для далейшых даследаванняў трэба з 

асцярожнасцю. 

Актывізацыя даследавання польскімі гісторыкамі дадзенага пытання 

адбылася ўжо ў 1990-ыя гг. З’явіўся шэраг новых даследаванняў, у якіх 

разглядаўся ў першую чаргу беларускі нацыянальны рух ва ўмовах нямецкай 

акупацыі. Сярод такіх работ варта адзначыць кнігу польскага гісторыка 

беларускага паходжання Ю. Туронка [90], якая выйшла ў 1993 г. Кніга 

прысвечана нямецкай акупацыі Беларусі падчас Другой сусветнай вайны, але 

першы яе раздзел мае сведчанні па акупацыі 1915–1918 гг. У першую чаргу 

аўтар надаў ўвагу беларускаму нацыянальнаму пытанню на акупаваных 

тэрыторыях, даў сваю адзнаку дзейнасці нямецкай адміністрацыі ў стасунках з 

беларускімі дзеячамі і арганізацыямі, але многія пытанні, у прыватнасці 

партызанскі рух, засталіся незакранутымі. Таксама варта ўзгадаць працу 

гісторыка Ю. Весялкоўскага [17], выдадзеную ў 1996 г. Аўтар разглядаў падзеі 

на беларускіх землях ад 1914 г. да пачатку 1920-ых гг. У межах адзначанага 

пытання даследчык, як і папярэдні аўтар, звярнуў ўвагу ў першую чаргу на 

беларускі нацыянальны рух ва ўмовах нямецкай акупацыі, надаючы іншым 

пытанням значна менш увагі.  

Варта адзначыць працу яшчэ аднаго польскага гісторыка беларускага 

паходжання А. Латышонка [39]. Аўтар не ставіў за мэту даследаванне пытання 

нямецкага акупацыйнага рэжыму, але закранае гэту тэму, звяртаючы асаблівую 

ўвагу на спробы БНР па стварэнню ўласнага войска і вайсковых фарміраванняў. 

Разам з тым закранаюцца і іншыя аспекты дадзенага пытання, але большая 

ўвага надаецца менавіта падзеям вакол дзейнасці БНР. У 2015 г. выйшла праца 
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польскай даследчыцы Д. Міхалюк [51]. У сваёй кнізе даследчыца грунтоўна 

прааналізавала развіццё беларускага нацыянальнага руху, стварэнне і дзейнасць 

БНР ва ўмовах нямецкага акупацыйнага рэжыму, не закранаючы іншых 

аспектаў азначанага пытання. Азначаныя вышэй даследаванні па тэме 

дыпломнай работы не адзіныя ў полькай гістарыяграфіі, аднак яны з’яўляюцца 

найбольш грунтоўнымі і карыснымі для даследавання дадзенага пытання.  

У расійскай гістарыяграфіі першае даследаванне па дадзенай тэматыцы 

выйшла ў 1919 г. Яго аўтарам быў вядомы тэарэтык партызанскай вайны      

У.Н. Клямбоўскі [34]. У сваёй кнізе генерал змясціў каштоўныя звесткі па 

армейскаму партызанскаму руху падчас Першай сусветнай вайны і даў уласную 

характарыстыку дзеянням атрадаў спецыяльнага прызначэння.  

У 1990-ыя гг., са з’яўленнем шэрагу незалежных краін, якія раней 

уваходзілі ў склад СССР, некаторыя расійскія даследчыкі пачалі праяўляць 

інтарэс да іх гістарычнага мінулага. У 1997 г. па тэме нямецкага акупацыйнага 

рэжыму на беларускіх землях абараніў сваю дысертацыю расійскі даследчык 

В.І. Мамантаў [48]. Аўтар звярнуў увагу на многія аспекты акупацыйнага 

рэжыму на беларускіх землях, аднак не закрануў партызанскія рухі і некаторыя 

асаблівасці адміністрацыйна-тэрытарыяльнага рэфармавання на акупаваных 

тэрыторыях.  

У 2001 г. выйшла кніга расійскага даследчыка В.І. Баярскага [12], дзе 

аўтар закрануў асаблівасці армейскага партызанскага руху на беларускіх землях 

падчас Першай сусветнай вайны. У 2012–2013 гг. выйшлі даследаванні 

расійскага гісторыка В.А. Харашылавай [95–96], у якіх аўтар таксама 

разглядала выключна партызанскі аспект нямецкага акупацыйнага рэжыму. У 

2014 г. выйшла кніга А.У. Алейнікава [77]. Сама тэма даследавання аўтара 

толькі ўскосна закранала тэму дадзенага даследавання, аднак у кнізе 

змяшчаецца грунтоўны аналіз Невельскай аперацыі 1915 г., якую аб’яднаны 

армейскі партызанскі атрад правёў на акупаванай тэрыторыі Мінскай губерні.  

Падсумоўваючы замежныя даследаванні па дадзенаму пытанню варта 

адзначыць, даследчыкі з іншых краін таксам часткова даследавалі азначанае 

пытанне. Расійскія даследчыкі больш увагі надавалі армейскаму партызанскаму 

руху падчас Першай сусветнай вайны. Польскія даследчыкі асабліва актыўна 

займаліся аспектам беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай 

акупацыі. Нямецкія даследчыкі ў сваю чаргу імкнуліся разгледзіць, у першую 

чаргу, непасрэдна мерапрыемствы нямецкіх уладаў на акупаваных тэрыторыях. 

Толькі адзін даследчык напісаў абагульняючую працу па дадзенаму пытанню, 

аднак таксама разглядзеў не ўсе аспекты дадзенага пытання. Таму, не гледзячы 

на пэўныя дасягненні і некаторыя новыя падыходы, замежная гістарыяграфія па 

дадзенаму пытанню саступае айчынным даследаванням. 
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Падагульняючы, трэба адзначыць, што беларускія навукоўцы найбольш 

грунтоўна даследавалі пытанне нямецкага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі 

Беларусі і рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва падчас Першай сусветнай 

вайны. У першыя пасляваенныя гады найбольшая ўвага даследчыкаў 

надавалася аспектам беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай 

акупацыі 1915–1918 гг. З 1930-ых гг. пачаў даследавацца народны партызанскі 

рух на заключным этапе акупацыі ў 1918 г. У пасляваеннай савецкай 

гістарыяграфіі праца над аспектамі партызанскага руху працягвалася. Пры 

гэтым, трэба адзначыць, што для ўсёй савецкай гістарыяграфіі была ўласціва 

аднабокае стаўленне да дадзенай праблемы і напісанне прац з пункту 

гледжання марксісцка-ленінскай ідэалогіі. Сучасная беларуская гістарыяграфія 

больш актыўна займаецца распрацоўкай пытання нямецкага акупацыйнага 

рэжыму на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны, закранаючы 

раней недаследаваныя аспекты (беларускае школьніцтва падчас нямецкай 

акупацыі 1915–1918 гг., узаемаадносіны беларускага, польскага і літоўскага 

нацыянальных рухаў падчас нямецкай акупацыі і інш.). У адрозненні ад 

савецкай, для сучаснай гістарыяграфіі ўласцівы больш аб’ектыўны падыход да 

вывучэння дадзенага пытання. Таксама займаліся распрацоўкай дадзенага 

пытання замежныя навукоўцы, у першую чаргу з Германіі, Польшчы і Расіі. 

Трэба адзначыць, што не гледзячы на пэўныя поспехі і вывучэнне новых 

аспектаў дадзенага пытання, замежныя навукоўцы саступаюць у даследаванні 

тэмы нямецкага акупацыйнага рэжыму і рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва 

на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны беларускім навукоўцам.  

1.2 Крыніцы 

Для напісання дадзенай дыпломнай работы быў выкарыстаны шэраг 

крыніц: архіўныя дакументы, апублікаваныя дакументы, мемуарная літаратура, 

матэрыялы перыядычнага друку, фотаматэрыялы. Класіфікацыя гістарычных 

крыніц у дыпломнай рабоце прыведзена згодна вызначэнню Л.М. Пушкарова і 

А.П. Пранштэйна. Гісторыкі падзялялі крыніцы на некалькі тыпаў: пісьмовыя, 

рэчыўныя, этнаграфічныя, вусныя (фальклорныя), лінгвістычныя, 

фонадакументы і фотакінадакументы. Такім чынам, большасць выкарыстаных 

для напісання дадзенай дыпломнай работы крыніц можна аднесці па пісьмовых, 

якія ў сваю чаргу падзяляюцца на дакументальныя (архіўныя і апублікаваныя 

дакументы) і апавядальныя (мемуарная літаратура, матэрыялы перыядычнага 

друку). Фотаматэрыялы можна аднесці да фотакінадакументаў. 

Архіўныя крыніцы па тэме дыпломнай работы ў Беларусі можна знайсці ў 

Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (НГАБ) і Нацыянальным архіве 

Рэспублікі Беларусь (НАРБ). Для напісання дадзенай дыпломнай работы была 

выкарыстана значная колькасць архіўных дакументаў з НГАБ [59–75], якія 
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адносяцца да фондаў 1; 24; 136; 181; 183; 295; 325; 333; 2099; 2301. Некаторыя з 

гэтых дакументаў можна аднесці да заканадаўчых матэрыялаў. Гэта, у першую 

чаргу, дакументы аб рэфармаванні эканамічнай сістэмы на акупаваных 

тэрыторыях, дакументы аб пакаранні за крымінальныя злачынствы і дакументы 

аб адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле на акупаваных тэрыторыях. 

Разам з тым значную частку дакументаў, прадстаўленых у дыпломнай рабоце, 

можна аднесці да матэрыялаў афіцыйнага справаводства. Гэта дакументы аб 

дзейнасці міліцыі і пенітэнцыярнай сістэмы на акупаваных тэрыторыях, 

паказанні дабравольнага правадніка партызанскага атрада, дакладныя запіскі і 

іншыя дакументы прадстаўнікоў мясцовага самакіравання, запісы ў метрычных 

кнігах аб расстрэлах і забойствах мірнага насельніцтва акупацыйнымі войскамі. 

 Таксама ў дадзенай дыпломнай рабоце выкарыстаны дакументы з НАРБ 

[53–58], якія адносяцца да фондаў 325 і 455. У першую чаргу гэтыя матэрыялы 

тычацца беларускага нацыянальнага руху, дзейнасці ўрада і Рады БНР ва 

ўмовах нямецкай акупацыі. Дакументы дазволілі прааналізаваць рэпрэсіўную 

палітыку акупацыйных уладаў, узаемаадносіны нямецкай адміністрацыі з 

органамі мясцовага самакіравання, эканамічную палітыку на беларускіх землях 

ва ўмовах акупацыйнага рэжыму, прасачыць развіццё беларускага 

нацыянальнага руху ў 1918 г., знайсці ўнікальныя сведчанні па партызанскаму 

руху на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны і прасачыць 

адміністрацыйна-тэрытарыяльнае рэфармаванне акупаваных тэрыторый.   

Трэба адзначыць, што многія дакументы знаходзяцца ў крохкім стане і 

патрабуюць асабліва асцярожнай работы з імі. Значная колькасць архіўных 

матэрыялаў па дадзенай тэматыцы была згублена падчас Другой сусветнай 

вайны, таму пры даследаванні азначанага пытання неабходна карыстацца і 

іншымі відамі крыніц.  

Першыя зборнікі дакументаў па азначанай тэматыцы з’явіліся ў СССР 

падчас Другой сусветнай вайны ў 1941 г. [32], 1942 г. [29] і 1943 г. [85]. 

Выданне такіх зборнікаў праследавала ў першую чаргу прапагандысцкія мэты, 

таму ў дакументах, якія змешчаныя ў гэтых зборніках, нямецкія салдаты і 

акупацыйная адміністрацыя падаюцца выключна ў негатыўным святле. 

Большасць дакументах у гэтых зборніках адлюстроўвае карныя экспедыцыі і 

рабаванне нямецкіх вайскоўцаў на акупаваных тэрыторыях. 

Першы пасля Другой сусветнай вайны зборнік дакументаў па дадзенаму 

пытанню выйшаў у БССР у 1947 г. [35]. Аднак, дадзены зборнік таксама 

аднабока адлюстроўваў нямецкі акупацыйны рэжым, абмяжоўваючыся, пры 

гэтым, толькі 1918 г. Наступны зборнік дакументаў па азначанай тэматыцы 

выйшаў у 1968 г. Гэта было двухтомнае выданне, першы том якога непасрэдна 

быў прысвечаны нямецкаму акупацыйнаму рэжыму на Беларусі з лютага      

1918 г. У параўнанні з папярэднімі зборнікамі, дадзенае выданне якасна 
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адрознівалася вялікай колькасцю апублікаваных дакументаў, аднак, як ужо 

адзначалася вышэй, абмяжоўвалася толькі падзеямі 1918 г. 

Наступны зборнік дакументаў па пытанню нямецкага акупацыйнага 

рэжыму і рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва на беларускіх землях падчас 

Першай сусветнай вайны быў выдадзены ў 1998 г. [2]. Два тамы гэтага зборніка 

былі створаны з дакументаў фонду №582 Дзяржаўнага Архіва Літвы. Першы 

том ахоплівае менавіта беларускі нацыянальны рух і стварэнне БНР ва ўмовах 

нямецкага акупацыйнага рэжыму. 

У сувязі са 100-годдзем пачатку Першай сусветнай вайны ў Беларусі быў 

падрыхтаваны і выпушчаны зборнік дакументаў [5], асобны раздзел у якім 

прысвечаны нямецкаму акупацыйнаму рэжыму на беларускіх землях. Дадзены 

зборнік быў падрыхтаваны па матэрыялам НГАБ і яго філіялу ў горадзе Гродна. 

Трэба адзначыць, што зборнік быў падрыхтаваны на добрым навуковым 

узроўні і заслугоўвае станоўчай адзнакі.  

Для напісання дыпломнай работы была выкарыстана значная колькасць 

мемуарнай літаратуры. У першую чаргу трэба адзначыць успаміны нямецкага 

генерала Э. Людэндорфа [46], які пэўны час кіраваў ваеннай адміністрацыяй 

Обер Ост. Ва ўспамінах генерал апісаў сваё жыццё і вайсковую кар’еру, 

надаючы галоўную ўвагу падзеям Першай сусветнай вайны, у тым ліку і 

нямецкаму акупацыйнаму рэжыму на беларускіх землях. Менавіта                    

Э. Людэндорф з’яўляецца аўтарам папулярнага адносна Обер Ост вызначэння 

«ваенная дзяржава». Успаміны генерала Э. Людэндорф утрымліваюць шмат 

каштоўнай інфармацыі па тэме дадзенага даследавання. 

Праціўнікі генерала Э. Людэндорфа – расійскія генералы і афіцэры, 

таксама ў вялікай колькасці пакінулі ўласныя ўспаміны аб падзеях Першай 

сусветнай вайны, сярод якіх варта вылучыць мемуары А.А. Брусілава [13]. Гэты 

генерал у 1916–1917 гг. камандаваў Паўднёва-Заходнім фронтам і меў 

дачыненне да армейскага партызанскага руху. У сваіх успамінах                     

А.А. Брусілаў даў вельмі крытычную ацэнку дзейнасці атрадаў спецыяльнага 

прызначэння. Трэба адзначыць, што мемуары гэтага дзеяча маюць 

факталагічныя недакладнасці і памылкі.  

Варта адзначыць і мемуары некаторых ніжэйшых па чыну расійскіх 

афіцэраў, якія мелі непасрэднае дачыненне да дзейнасці армейскіх 

партызанскіх атрадах на беларускіх землях. Адным з такіх афіцэраў быў        

А.Р. Шкуро [102]. Яго ўспаміны ўтрымліваюць адносна няшмат сведчанняў аб 

армейскім партызанскім руху на Беларусі, аднак адлюстроўваць уплыў умоў 

пазіцыйнай вайны на партызанскі рух і дазваляюць параўнаць умовы 

пазіцыйнай вайны на розных участках расійска-германскага фронту.  

Таксама трэба адзначыць успаміны удзельнікаў Невельскай аперацыі 

1915 г. М. Мензялінцава [115] і К. Юнчык-Юцэвіча [116]. Гэтыя асобы пакінулі 
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дэталёвыя ўспаміны аб умовах стварэння атрадаў спецыяльнага прызначэння і 

асаблівасцях Невельскай аперацыі 1915 г., якая лічыцца найвялікшым поспехам 

армейскіх партызанскіх атрадаў падчас Першай сусветнай вайны. Аднак, трэба 

адзначыць, што дадзеныя ўспаміны былі напісаныя і апублікаваныя толькі ў 

1967 і 1968 гг. у рускім эмігранцкім часопісу «Военная быль». Такім чынам, на 

момант напісання гэтых успамінаў прайшло больш за 50 гадоў ад непасрэднай 

падзеі, а самім аўтарам мемуараў было ўжо як мінімум за 70 гадоў. Таму не 

дзіўна, што аўтары ў некаторых момантах блытаюць даты і з памылкай пішуць 

або ўвогуле не могуць узгадаць прозвішчы некаторых асоб. М. Мензялінцаў у 

сваіх успамінах адзначыў, што мог недзе памыліцца, і заклікаў жывых яшчэ 

сведкаў той падзеі напісаць уласныя мемуары. У адказ на гэта у тым жа 

часопісу з’явіліся ўспаміны К. Юнчык-Юцэвіча, таксама не пазбаўленыя 

памылак. 

Важнай крыніцай пры даследаванні азначанага пытання выступаюць 

успаміны дзеячаў, звязаных з беларускім нацыянальным рухам. У сувязі з 

гэтым варта ўзгадаць мемуары А.І. Луцкевіча [44–45] і Э.А. Вайніловіча [18].                      

А.І. Луцкевіч апісаў развіццё беларускага нацыянальнага руху, звярнуўшы 

значную ўвагу на яго развіццё ва ўмовах акупацыйнага рэжыму.                     

Э.А. Вайніловіч таксама пакінуў каштоўныя звесткі па стварэнню і дзейнасці 

БНР, разам з тым ён звярнуў увагу і на паводзіны нямецкіх салдат і афіцэраў на 

акупаваных тэрыторыях. 

Значную каштоўнасць уяўляюць мемуары простых абывацеляў, якія 

падчас нямецкай панавання з’яўляліся сведкамі ці нават ахвярамі акупацыйнага 

рэжыму. Перш за ўсё трэба ўзгадаць мемуары малавядомай рускай пісьменніцы 

М.Я. Бялеўскай [8], якая падчас Першай сусветнай вайны пражывала ў 

Магілёве і застала ў горадзе польскія і нямецкія войскі ў 1918 г. Трэба 

адзначыць, што аўтар дае многія каштоўныя сведчанні па гісторыі Магілёва 

падчас Першай сусветнай вайны, надаючы ўвагу і асаблівасцям акупацыйнага 

рэжыму ў горадзе.  

Зборнік успамінаў жыхароў Віленшчыны аб нямецкай акупацыі падчас 

Першай сусветнай вайны быў выдадзены ў Польшчы ў 2014 г. [113]. 

Асаблівасцю гэтага зборніка з’яўляецца адлюстраванне розных поглядаў і 

меркаванняў адносна нямецкага акупацыйнага рэжыму простых людзей, многія 

з якіх моцна пацярпелі ад дзеянняў нямецкіх вайскоўцаў. Дадзены зборнік 

выйшаў на польскай мове і на дадзены момант не існуе яго перакладаў на 

беларускую ці рускую мовы. 

Трэба адзначыць, што, не гледзячы на ўсю важнасць мемуарнай 

літаратуры, да дадзенага тыпу крыніц патрэбна ставіцца з асцярожнасцю. 

Многія ўспаміны маюць суб’ектыўныя неабгрунтаваныя меркаванні, памылкі і 

скажэнні, часам зробленыя наўмысна, каб апраўдаць нейкія ўчынкі перад 
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нашчадкамі, ці наадварот, абвінаваціць праціўніка ці канкурэнта ва ўласных 

праліках і злачынствах.  

Яшчэ адной важнай крыніцай па азначанаму пытанню з’яўляецца 

тагачасная прэса. Як правіла, газеты імкнуцца даць сваім чытачам інфармацыю 

аб самых актуальных і ў той жа час надзённых падзеях, часам захоўваючы на 

сваіх старонках інфармацыю, якую не перадаюць іншыя крыніцы. У дыпломнай 

рабоце выкарыстоўваліся матэрыялы з беларускіх газет «Вольная Беларусь» 

[40; 42], «Гоман» [1; 86; 94; 109–111], а таксама штотыднёвіка 

«Беларускі шлях» [14; 26; 27; 41; 76; 92; 93]. Гэтыя перыядычныя выданні 

падавалі найбольш поўную і актуальную інфармацыю, звязаную з дзейнасцю 

нямецкіх акупацыйных уладаў , беларускім нацыянальным рухам і штодзённым 

жыццём мірнага насельніцтва ва ўмовах акупацыйнага рэжыму. Аднак, да 

дадзенага тыпу крыніц таксама трэба ставіцца з асцярожнасці, бо некаторыя 

газеты, якія дзейнічалі ў інтарэсах пэўных палітычных груповак ці партый, 

маглі наўмысна падаваць інфармацыю, якая не адпавядала рэчаіснасці. 

Фотаматэрыялы таксама з’яўляюцца гістарычнай крыніцай па тэме 

дадзенай работы, якая дазваляе візуялізаваць пэўныя аспекты азначанай 

тэматыкі, а таксама даць пэўную інфармацыю, якую не магчыма знайсці ў 

іншых крыніцах. У дадзенай рабоце фотаматэрыялы і картаграфічныя 

матэрыялы выкарыстаны ў выглядзе дадатку. 

Такім чынам, маецца дастатковая база крыніц для вывучэння тэмы 

нямецкага акупацыйнага рэжыму і рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва на 

беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны. У НГАБ і НАРБ 

знаходзяцца архіўныя дакументы, якія былі выкарыстаны пры напісанні 

дадзенай дыпломнай работы. Архіўныя дакументы дазволілі прааналізаваць 

многія аспекты даследавання і прыйсці да адпаведных высноў. Некаторыя 

дакументы па дадзенай тэме змешчаны ў зборніках дакументаў, якія выдаваліся 

у СССР, Беларусі і Літве. Важнай крыніцай з’яўляецца мемуарная літаратура. 

Для напісання дадзенай курсавой працы былі выкарыстаны мемуары ваенных 

дзеячаў Германскай і Расійскай імперыі, прадстаўнікоў беларускага 

нацыянальнага руху і простых абывацеляў, якія жылі на акупаваных 

тэрыторыях. Яшчэ адной важнай крыніцай пры вывучэнні азначанага пытання 

з’яўляюцца матэрыялы перыядычнага друку, якія выходзілі на акупаванай 

тэрыторыі. Таксама трэба адзначыць важнасць выкарыстання фотадакументаў. 

У дадатковай частцы дыпломнай работы змешчаны прыклады фотадакументаў 

таго часу. Выкарыстанне розных крыніц дазваляе ўсебакова даследаваць і 

прааналізаваць пытанне нямецкага акупацыйнага рэжыму і рэакцыі на яго 

мясцовага насельніцтва на Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. 



24 

 

1.3 Метадалогія і метады даследавання 

У дадзенай дыпломнай рабоце былі выкарыстаныя наступныя метады 

даследавання: гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-сістэмны, аналіз і сінтэз. 

Работа над дыпломнай работай вялася з улікам прынцыпаў дыялектычнага 

метаду: гістарызму, комплекснасці і навуковай аб’ектыўнасці.  

Асноўным метадам даследавання ў дыпломнай рабоце з’яўляецца аналіз 

навуковых прац і дакументаў па дадзенай тэме. З дапамогай аналізу быў 

сфарміраваны неабходны факталагічны матэрыял, на аснове якога і грунтуецца 

даследаванне нямецкага акупацыйнага рэжыму і рэакцыі на яго мясцовага 

насельніцтва на беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны. 

Гісторыка-параўнаўчы метад дазваляе знайсці, выявіць і апісаць сутнасць 

гістарычных працэсаў па іх падабенству ці адрозненню іх ўласцівасцей і 

прыкмет, а таксама параўнаць розныя працэсы. Гэты метад адносіцца да групы 

тэарэтычных метадаў даследавання. Прыкладам выкарыстання гэтага метаду 

можа служыць параўнанне развіцця беларускага, літоўскага і польскага 

школьніцтва на тэрыторыі Обер Ост, параўнанне ўмоў, прычын і наступстваў 

развіцця гэтых працэсаў. Таксама ў якасці прыклада можна абраць параўнанне 

развіцця беларускага нацыянальнага руху на тэрыторыі Обер Ост і ў межах 

вайскова-аперацыйнай паласы. 

Гісторыка-сістэмны метад рэалізуе прынцыпы сістэмнага падыходу. 

Дадзены метад накіраваны на вывучэнне аб’ектаў і з’яў мінулага як цэласных 

гістарычных сістэм: аналіз іх структуры і функцый, унутраных і знешніх 

сувязей, а таксама дынамічных змен. Выкарыстоўваючы гісторыка-сістэмны 

метад ў дыпломнай рабоце  магчыма прасачыць, напрыклад, эвалюцыйны шлях 

пашырэння і ўзмацнення народнага партызанскага руху на Беларусі, прычыны і 

наступствы гэтага працэсу. 

 Сінтэз дае магчымасць злучыць усе раней вылучаныя часткі (прыкметы і 

уласцівасці), якія характарызуюць нямецкі акупацыйнага рэжыму на беларускіх 

землях падчас Першай сусветнай вайны. Такім чынам, з розных асобных 

аспектаў (армейскі і народны партызанскі рух на акупаваных тэрыторыях, 

беларускі нацыянальны рух і развіццё школьніцтва ва ўмовах нямецкай 

акупацыі, ваенна-адміністрацыйная і эканамічная палітыка нямецкіх уладаў на 

акупаванай тэрыторыі і інш.) складаецца адзіная навуковая карціна нямецкага 

акупацыйнага рэжыму і рэакцыі на яго мясцовага насельніцтва на беларускіх 

землях падчас Першай сусветнай вайны. 

Падагульняючы, трэба адзначыць, што у дадзенай дыпломнай рабоце 

былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: гісторыка-параўнаўчы, 

гісторыка-сістэмны, аналіз і сінтэз. Асноўным метадам даследавання ў 

дыпломнай рабоце з’яўляецца аналіз навуковых прац і дакументаў па дадзенай 
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тэме. Аднак толькі выкарыстанне сукупнасці розных метадаў дазваляе правесці 

сучаснае грунтоўнае гістарычнае даследаванне на якасна высокім навуковым 

узроўні.  

 

Такім чынам, гістарыяграфія, метадалогія і крыніцы з’яўляюцца 

неабходнымі дадзенымі, на якіх было пабудавана даследаванне нямецкага 

акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі і рэакцыі на яго мясцовага 

насельніцтва падчас Першай сусветнай вайны. У галіне гістарычных 

даследаванняў найбольш грунтоўную працу у вобласці дадзенага пытання 

правялі беларускія даследчыкі. Працы даследчыкаў савецкага перыяду, 

напісаныя пад уплывам марксісцка-ленінскай ідэалогіі, з пачаткам             1990-

ых гг. змяніліся працамі з сучаснымі падыходамі, спробамі сінтэзу і раскрыцця 

раней невядомых аспектаў пытання. Замежныя гісторыкі таксама закраналі 

дадзенае пытанне. Аднак да нашага часу як у айчыннай, так і ў замежнай 

гістарыяграфіі пытанне нямецкага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі 

Беларусі падчас Першай сусветнай вайны мае неасветленыя бакі, таму праца 

над азначанай тэмай працягваецца. Пры напісанні дадзенай дыпломнай работы 

былі выкарыстаны дакументы, якія знаходзяцца ў беларускіх дзяржаўных 

архівах (НГАРБ і НАРБ), зборнікі дакументаў, мемуары ўдзельнікаў і 

відавочцаў тых падзей, матэрыялы перыядычнага друку і фотаматэрыялы. 

Дадатковая частка змяшчае картаграфічную частку і прыклады фотадакументаў 

таго часу. У дыпломнай рабоце былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-сістэмны, аналіз і сінтэз. 

Асэнсаванне і перапрацоўка дадзеных дазволілі паспяхова выканаць мэту і 

задачы дыпломнай работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ГЛАВА 2. НЯМЕЦКІ АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ НА 

ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ 

ВАЙНЫ (ЖНІВЕНЬ 1915 – ЛІСТАПАД 1918 ГГ.) 

2.1 Ваенна-адміністрацыйная палітыка нямецкіх уладаў на 

акупаванай тэрыторыі Беларусі  

Летам 1915 г. баявыя дзеянні паміж нямецкай і рускай арміямі непасрэдна 

закранулі беларускія землі. Нямецкія войскі імкнуліся прасунуцца далей на 

Усход, але Руская імператарская армія здолела спыніць іх, ліквідаваўшы 

Свянцянскі прарыў. Такім чынам, 19 верасня (2 кастрычніка) 1915 г. на 

беларускіх землях фронт спыніўся на лініі    Дзвінск – Браслаў – Паставы – 

Смаргонь – Баранавічы – Пінск [9, с. 28]. Тэрыторыі, якія знаходзіліся на Захад 

ад гэтай лініі трапілі пад кіраванне ваенна-адміністрацыйнага апарата 

Германскай імперыі.  

 Акупаваныя нямецкімі войскамі за кампанію 1915 г. землі мелі стракаты 

этнічна-канфесіянальны склад насельніцтва, таму іх адміністрацыйнае 

ўладкаванне таксама уяўляла складаную структуру [22, с. 69]. Пры гэтым, варта 

адзначыць, што дакладных планаў на будучае акупаваных тэрыторый немцы 

першапачаткова не мелі, а ў будучым у залежнасці ад сітуацыі ў рэгіёне і свеце 

гэтыя планы неаднаразова змяняліся.  

 Усе акупаваныя нямецкімі войскамі ў 1915 г. беларускія землі былі 

падзеленыя на некалькі адміністрацыйна-тэрытарыяльных фарміраваннях, 

самым вядомым з якіх з’яўляецца Обер Ост [23, с. 12]. Па сутнасці, гэта была 

акупацыйная зона са значным аўтаномным самакіраваннем, якая месцілася на 

тэрыторыі сучасных Усходняй Польшчы, Заходняй Беларусі, Літвы і часткі 

Латвіі. Кіраўнік ваеннай адміністрацыі Обер Ост Э. Людэндорф (1865–1937) 

называў гэту тэрыторыю «ваеннай дзяржавай» [46, с. 87]. Акупацыйная зона 

падпарадкоўвалася загадам з Берліна, а ўладу ажыццяўлялі чыноўнікі і афіцэры 

з Германскай імперыі або немцы па паходжанню.  

Обер Ост меў разгалінаваны адміністрацыйны апарат. Сама назва «Обер 

Ост» паходзіла ад скарачэння тытула Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ўсімі 

нямецкімі войскамі на Усходзе. У 1914–1916 гг. гэтую пасаду займаў                

П. фон Гіндэнбург (1847–1934), пад агульным кіраўніцтвам якога знаходзіліся 

ўсе нямецкія войскі і адміністрацыя на акупаваных тэрыторыях Расійскай 

імперыі. Пры Галоўнакамандуючым ўсімі нямецкімі войскамі на Усходзе для 

кіравання над зонай Обер Ост былі створаныя ваенны і адміністрацыйны 

штабы. На чале ваеннага штаба першапачаткова стаяў начальнік Генеральнага 

Штаба нямецкай арміі на Усходнім фронце Э. Людэндорф, адміністрацыйным 

штабам кіраваў генерал Ё. фон Эйзенгарт-Ротэ. У 1916 г., калі                            
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П. фон Гіндэнбург і Э. Людэндорф пайшлі на павышэнне, Вярхоўным 

Галоўнакамандуючым на Усходнім фронце стаў прынц Л. Баварскі, а 

кіраўніком ваеннай адміністрацыі стаў палкоўнік М. Гофман. Адміністрацыйны 

штаб Обер Ост таксама спасціглі змены. У маі 1917 г. яго новым начальнікам 

стаў палкоўнік Х. фон Брандэнштайн, аднак у лістападзе 1917 г. на гэту пасаду 

быў прызначаны генерал Г. фон Вальдэрзэе, які кіраваў адміністрацыйным 

штабам да канца нямецкай акупацыі [19, с. 38].  

 Вышэйшым органам, які знаходзіўся на чале акупаваных тэрыторый, 

было Галоўнае ваеннае ўпраўленне Обер Ост. Упраўленне з восені 1915 г. 

размяшчалася ў Коўне, 25 студзеня 1917 г. было перанесена ў Беласток, аднак 

29 мая 1918 г. зноўку пераехала ў Коўна. Узначальваў Галоўнае ваеннае 

ўпраўленне Обер Ост асабіста фельдмаршал П. фон Гіндэнбург, якому 

непасрэдна падпарадкоўваліся ваенны і адміністрацыйны штабы. Ваенны штаб 

меў уласны ўнутраны падзел: І аддзел (аператыўных і тактычных пытанняў, 

разведкі і контрразведкі), ІІ аддзел (асабістага складу армій), ІІІ аддзел (ваеннай 

юстыцыі), ІV аддзел (матэрыяльнага забеспячэння).  Адміністрацыйны штаб 

таксама падзяляўся на некалькі аддзелаў: V аддзел (палітычны), VІ аддзел 

(фінансаў), VІІa аддзел (сельскай гаспадаркі), VІІb аддзел (лясніцтва), VІІІ 

аддзел (царкоўных і школьных спраў), ІХ аддзел (юстыцыі), Х аддзел (прэсы), 

ХІ аддзел (гандлю) і ХІІ аддзел (культуры краю). [20, с. 29].  

Галоўным лічыўся палітычны аддзел адміністрацыйнага штабу, мэтаю 

якога было падтрыманне сувязей ваеннага кіраўніцтва Обер Ост з цывільнымі і 

ваеннымі ведамствамі Германіі. Для кантактаў з мясцовым насельніцтвам 

унутры палітычнага аддзела ствараліся секцыі, якія адказвалі за адносіны ўлады 

з рознымі этнічнымі групамі на акупаваных тэрыторыях. Існавалі нямецкая, 

польская, літоўская, беларуская і яўрэйская секцыі. Да лістапада 1916 г. аддзел 

узначальваў Х. фон Брокхузен, пасля якога новым кіраўніком стаў капітан       

В. фон Гаўль.  

Обер Ост меў свой тэрытарыяльны падзел, які за гады акупацыі некалькі 

разоў змяняўся. Першапачаткова, з восені 1915 г. адміністрацыйна-

тэрытарыяльны падзел грунтаваўся на тылавых управах нямецкіх армій, якія 

знаходзіліся на гэтым участку фронту. Так, тылавая ўправа 8-й арміі месцілася 

ў Курляндыі, 9-й арміі на Беласточчыне, 10-й арміі на Віленшчыне і 12-й арміі 

на Гродзеншчыне [114, с. 6]. Непасрэднае кіраўніцтва акупаванымі 

тэрыторыямі, на якіх месціліся германскія арміі, ажыццяўлялі этапныя 

інспекцыі. Яны былі створаныя ў першыя месяцы акупацыі і мелі нумар, 

адпаведны нумару сваёй арміі.  

У сакавіку 1916 г. камандаванне рэфармавала адміністрацыйна-

тэрытарыяльнае ўладкаванне Обер Ост. Уся тэрыторыя падзялялася на 6 

ваенных упраўленняў: Курляндыя, Літва, Вільня, Сувалкі, Беласток і Гродна. 
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Унутры ваенных упраўленняў ствараліся асобныя паветы, некаторым гарадам 

надаваўся статус асобнага павета. Агульная плошча Обер Ост складала        

108,8 тыс. км
2
, з якіх прыкладна 17 тыс. км

2
 прыходзілася на тэрыторыю 

сучаснай Рэспублікі Беларусь [90, с. 11–24].  

Трэба адзначыць, што кіраўнікі ваенных упраўленняў падпарадкоўваліся 

этапным інспектарам тых армій, на тэрыторыі якіх знаходзілася ўпраўленне. 

Адначасова з гэтым ваенныя ўпраўленні непасрэдна падпарадкоўваліся 

Галоўнаму ваеннаму ўпраўленню Обер Ост. Такая складаная сістэма 

дубліравалася і на ніжэйшых узроўнях, калі кіраўнік павета адначасова 

падпарадкоўваўся і кіраўніку свайго ваеннага ўпраўлення, і кіраўніку этапнай 

інспекцыі [19, с. 34]. Такім чынам, можна казаць аб стварэнні сістэмы двайнога 

падпарадкавання на тэрыторыі Обер Ост.  

Новае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае дзяленне неўзабаве таксама 

падверглася рэформам. Ужо вясной 1916 г. горад Гродна быў вылучаны з 

Гродзенскага павета, атрымаўшы статус асобнага павета. Такім чынам, пэўны 

час суіснавалі Гродзенскі гарадскі і Гродзенскі сельскі паветы. 1 мая 1916 г. 

Ваеннае ўпраўленне Вільна было аб’яднана з Ваенным упраўленнем Сувалкі, 

стварыўшы такім чынам Ваеннае ўпраўленне Вільна-Сувалкі. 1 лістапада     

1916 г. камандаванне аб’яднала Ваенныя ўпраўленні Беласток і Гродна, а         

16 красавіка 1917 г. Ваеннае ўпраўленне Вільна-Сувалкі было далучана да 

Ваеннага ўпраўлення Літва. Такім чынам, вясной 1917 г. уся тэрыторыя Обер 

Ост была падзелена на 3 вялікія адміністрацыйныя адзінкі: Курляндыю 

(плошча 19 139 км
2
), Літву (плошча 63 275 км

2
) і Беластоцка-Гродзенскую 

акругу (26 394 км
2
) [108, с. 433]. Большая частка беларускіх зямель уваходзіла ў 

склад Беластоцка-Гродзенскай акругі. На тэрыторыі ад Ліды да Браслава 

ўсходняя мяжа Обер Ост з невялікімі адхіленнямі супадала з сучаснай мяжой 

паміж Літвой і Беларуссю [Дадатак А].  

1 лютага 1918 г. Ваенныя ўпраўленні Літва і Беласток – Гродна 

(Беластоцка-Гродзенская акруга) былі аб’яднаны ў склад Ваеннага ўпраўлення 

Літва з галоўнай сядзібай у Вільні. Новая адміністрацыйна-тэрытарыяльная 

адзінка складалася з двух раёнаў, межы якіх адпавядалі ранейшым упраўленням 

пад назвамі Літва-Поўнач і Літва-Поўдзень. Кіраўніком Ваеннага ўпраўлення 

стаў ротмістр Э. фон Хепе, які раней узначальваў Ваеннае ўпраўленне 

Беласток-Гродна. Яго намеснікамі ў Літве-Поўнач сталі капітан запасу А. Гілза 

і капітан запасу Б. Шон, у Літве-Поўдзень (былая Беластоцка-Гродзенская 

акруга) капітан запасу К. фон Узлар. Усе распараджэнні кіраўніка ваеннай 

адміністрацыі Літвы былі абавязковымі для выканання ў двух раёнах, але на 

частцы тэрыторыі былой Беластоцка-Гродзенскай акругі ствараліся 

самастойныя Ваенныя ўпраўленні Белавеж, Беласток і Гродна, якія знаходзіліся 

па-за межамі юрысдыкцыі Ваеннага ўпраўлення Літва [20, с. 31–32].  
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Ваенныя ўпраўленні падзяляліся на паветы, колькасць якіх пастаянна 

вагалася. Дакладна вядома, што ў 1917 г. Обер Ост налічваў у сваім складзе    

58 паветаў, з якіх 6 было гарадскіх: у Курляндыі 10 паветаў, 34 паветы ў Літве і 

14 паветаў у Беластоцка-Гродзенскай акрузе. У Беластоцка-Гродзенскую акругу   

(ці Ваеннае ўпраўленне Беласток-Гродна), дзе большасць насельніцтва складалі 

беларусы, уваходзілі наступныя паветы: Гродна (гарадскі павет), Гродна 

(сельскі павет), Ліда, Планты, Васілішкі, Радунь, Ост, Ваўкавыск, Алекшыцы, 

Саколка, Беласток (гарадскі павет), Беласток (сельскі павет), Бельск і Свіслач 

[19, с. 35]. Трэба адзначыць, што для вызначэння колькасці насельніцтва, яго 

этнічнага і канфесіянальнага складу на акупаванай тэрыторыі нямецкая 

адміністрацыя першапачаткова выкарыстоўвала састарэлыя матэрыялы 

першага усеагульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г., аднак у 

1916 г. правяла новы перапіс насельніцтва [21, с. 32]. 

На межах паветаў быў усталяваны прапускны рэжым. Перайсці з аднаго 

павета ў іншы магчыма было толькі пры наяўнасці спецыяльнага пропуска, які 

дзейнічаў на кароткі тэрмін у строга вызначаным кірунку. Набыць пропуск 

было магчыма толькі за вялікую грашовую суму. Парушальнікі сплачвалі 

штраф, абвінавачваліся ў шпіянажы і браліся пад арышт. [22, с. 72]. Такі 

кантроль павінен быў перашкодзіць прасоўванню па тэрыторыі Обер Ост 

партызанаў, беглых ваеннапалонных і варожых дыверсантаў, якія маглі 

паспрабаваць падарваць эканамічную сістэму Обер Ост. Больш таго, такая 

сістэма замацоўвала сялян на зямлі, не дазваляючы на доўгі час з’ехаць у іншы 

павет ці горад.  

Паветы падзяляліся на больш дробныя адзінкі – староствы, якія 

аб’ядноўвалі некалькі вёсак ці маёнткаў. На чале старостваў стаялі старасты, 

якія прызначаліся кіраўнікамі павета. Вялікімі па памеру гарадамі кіравалі 

обер-бургамістры, якім падначальваліся два дарадцы-бургамістры. Малымі 

гарадамі і мястэчкамі кіравалі бургамістры [20, с. 31].  

Служачыя ў акупацыйную адміністрацыю ў асноўным прызначаліся з 

ліку вайскоўцаў, многія з якіх былі больш не здатнымі да службы ў дзеючай 

арміі. Неваенныя спецыялісты набіраліся для працы ў сельскай гаспадарцы, 

лясной і фінансавай справе, царкве і школе. Вышэйшая адміністрацыя з 

насцярогай ставілася да допуску мясцовых жыхароў на кіруючыя пасады ў 

адміністрацыі. Мясцовыя прадстаўнікі маглі займаць пасады ў школах ці 

нязначныя пасады ў адміністрацыі. Усе адказныя пасады знаходзіліся ў руках 

нямецкай адміністрацыі. Выключэнне было зроблена толькі для Курляндыі, дзе 

ў значнай колькасці пражывалі немцы і нямецкамоўнае насельніцтва. 

Аналізуючы становішча ў адміністрацыйным уладкаванні Обер Ост можна 

зрабіць выснову, што з-за недахопу беларускай інтэлігенцыі, якая ў значнай 

колькасці была мабілізаваная на вайну ці паспела збегчы на Усход, беларусы 
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складалі невялікую колькасць чыноўнікаў у нямецкай адміністрацыі з ліку 

мясцовых прадстаўнікоў.  

Обер Ост меў уласную паліцыю, якая фармавалася з салдат старэйшага 

ўзросту, камандзіраваных камандаваннем з фронту. Паліцэйскія праходзілі 

спецыяльнае навучанне, у ходзе якога падраздзяленні абучалася асновам мовы, 

якая панавала на месцы новай службы. Акрамя паліцыі ў Обер Ост месціліся 

шматлікія нямецкія вайсковыя часткі [Дадатак Б], якія таксама падтрымлівалі 

грамадскі парадак, неслі каравульную службу, а ў выпадку неабходнасці 

выкарыстоўваліся для барацьбы з партызанамі або пры правядзенні карнай 

экспедыцыі.  

Ва ўмовах ваеннага часу нямецкая адміністрацыя аказвала значны ўплыў 

на дзейнасць мясцовых судоў. Судовая сістэма ў Обер Ост падзялялася на 

цывільныя і ваенна-палявыя суды. Мясцовыя цывільныя суды дзейнічалі ў 

Вільні, Гродне, Шчучыне, Васілішках, Лідзе, Ваўкавыску, Беластоку і 

непасрэдна падпарадкоўваліся вышэйшаму суду ў Коўне пад кіраўніцтвам 

нямецкага сенатара Э. Кратцэнберга. Цывільныя суды разглядалі дробныя 

крымінальныя справы, маёмасныя і зямельныя спрэчкі і іншыя судовыя справы. 

Ваенна-палявыя суды разглядалі справы аб дыверсійнай ці падрыўной 

дзейнасці эканамічнага, ваеннага або палітычнага характару, справы аб 

злачынствах супраць нямецкіх вайскоўцаў, паліцыі і адміністрацыі, справы 

дэзерціраў з нямецкай арміі і інш. Такія суды ажыццяўляліся вайскоўцамі, не 

мелі над сабой вышэйшай інстанцыі і ў якасці пакарання маглі прысудзіць 

смяротнае пакаранне. Разам з судовай сістэмай ў Обер Ост існавалі ўласныя 

законы, невыкананне якіх для мясцовых жыхароў цягнула за сабой цяжкія 

пакаранні. Законы і пастановы прымаліся і адмяняліся адміністрацыяй Обер 

Ост пры згодзе кіраўніка адміністрацыі або Вярхоўнага Галоўнакамандуючага 

на Усходзе. Трэба адзначыць, што мясцовай адміністрацыяй у многіх галінах 

заканадаўства фактычна былі ўведзеныя законы Германскай імперыі. Мясцовае 

насельніцтва атрымала двухмоўныя пашпарты Обер Ост [90, с. 11–24]. 

Планы нямецкіх чыноўнікаў і генералаў адносна Обер Ост неаднаразова 

змяняліся ў залежнасці ад ваенна-палітычных абставін. Першапачаткова, пасля 

перамогі над Расійскай імперыяй, немцы планавалі далучыць Обер Ост да 

зямель Рэйха. У 1917–1918 гг. з’явіліся планы па далучэнню гэтай тэрыторыі да 

Літоўскай або Украінскай дзяржавы. У выніку, у 1919 г. тэрыторыя Обер Ост са 

згоды нямецкага боку перайшла пад кантроль Польскай Рэспублікі. Такім 

чынам, каля 17 тыс. км
2 

сучаснай тэрыторыі Беларусі з гарадамі Гродна, Ліда, 

Шчучын, Ваўкавыск па планам нямецкага камандавання павінны былі трапіць у 

склад іншай дзяржавы. Обер Ост быў канчаткова ліквідаваны падчас вываду 

нямецкіх войскаў з акупаванай тэрыторыі ў канцы 1918 – першай 

палове 1919 гг.    
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Другім адміністрацыйным фармаваннем на акупаваных беларускіх землях 

была так званая «вайскова-аперацыйная паласа» паміж усходняй мяжой Обер 

Ост і лініяй нямецка-расійскіх акопаў. Гэта тэрыторыя да 1918 г. ўключала ў 

сябе населеныя пункты Відзы, Паставы, Лынтупы, Солы, Ашмяны, Баруны, 

частку Смаргоні, Навагрудак, Карэлічы, Баранавічы, Бабровічы і  Целяханы. 

Вайскова-аперацыйная паласа выконвала функцыі бліжэйшай тылавой базы 

нямецкіх армій на Усходнім фронце: тут знаходзіліся склады, шпіталі, лагеры 

для ваеннапалонных. Фактычна вайскова-аперацыйная паласа адыгрывала ролю 

буфера паміж лініяй фронту і тэрыторыямі, якія ў будучым планавалася 

ўключыць у склад Германіі. Юрыдычная і адміністрацыйная ўлада належала 

тут выключна штабам нямецкіх армій, якія знаходзіліся на акупаванай 

тэрыторыі пад агульным кіраўніцтвам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага ўсімі 

нямецкімі войскамі на Усходзе. Заканадаўчай базай для вайскова-аперацыйнай 

паласы служылі загады кіраўнікоў вайсковых частак, якія займалі пэўны 

ўчастак тэрыторыі, пры гэтым з-за непасрэднай блізкасці фронту мясцовыя 

законы былі яшчэ больш суровыя, чым ў Обер Ост [20, с. 32].  

Яшчэ адна частка акупаваных у 1915 г. беларускіх зямель таксама трапіла 

пад непасрэдны кантроль нямецкіх вайскоўцаў, не з’яўляючыся пры гэтым ні 

часткай Обер Ост, ні часткай вайскова-аперацыйнай паласы. Так тэрыторыю 

былога Пінскага павета кантраляваў 41-ы рэзервовы корпус, пазней 

пераўтвораны ў армейскую групу генерала Х. фон Гранаў [107, с. 83]. 

Тэрыторыі былых Кобрынскага, Пружанскага, Слонімскага, а таксама часткова 

Брэсцкага, Бельскага і Ваўкавыскага паветаў Гродзенскай губерні, якая 

знаходзілася на поўдні ад Обер Ост, у 1915–1917 гг. знаходзілася пад кантролем 

армейскай групы генерала Р. фон Войрша (трэба адзначыць, што ў складзе 

гэтай армейскай групы разам з германскімі знаходзіліся і аўстра-венгерскія 

часткі, якія таксама акупавалі некаторыя населеныя пункты на беларускіх 

землях) [82, с. 24–31]. Са снежня 1917 г. гэта тэрыторыя знаходзілася ў 

падпарадкаванні этапнай інспекцыі армейскай групы Буг [19, с. 33]. Такія 

змены ў кіраванні можна тлумачыць расфарміраваннем і перадыслакацыяй 

нямецкіх вайсковых частак і злучэнняў на Усходнім фронце. Па сістэме 

ўнутранага кіравання і юрыдычным асаблівасцям названыя вышэй тэрыторыі 

былі набліжаныя да ўзору Обер Ост, хоць афіцыйна і не ўваходзілі ў яго склад.  

Аналізуючы прычыну стварэння такіх фактычна асобных 

адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак на акупаванай тэрыторыі, можна 

меркаваць, што гэта было звязана з далейшымі планамі германскіх палітыкаў і 

вайскоўцаў адносна акупаваных тэрыторый. Калі тэрыторыі Обер Ост 

разглядаліся як будучыя землі Другога Рэйху, то датычна астатніх акупаваных 

беларускіх тэрыторый такіх планаў не існавала. Адносна пытання, чаму 

пералічаныя вышэй тэрыторыі не ўвайшлі ў склад вайскова-аперацыйнай 
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паласы таксама можна выказаць згадку. Вайскова-аперацыйная паласа была 

прыфрантавой тэрыторыяй і ў любы момант магла стаць арэнай для актыўных 

баявых дзеянняў, што і адбылося летам 1916 г. падчас Баранавіцкай 

наступальнай аперацыі расійскіх войскаў. Адзначаныя вышэй тэрыторыі пад 

кантролем армейскай групы генерала Р. фон Войрша размяшчаліся на захад ад 

вайскова-аперацыйнай паласы, таму ўяўлялі тылавы, а не прыфрантавы раён 

для германскага камандавання. 41-ы рэзервовы корпус (пазней пераўтвораны ў 

армейскую групу генерала Х. фон Гранаў) знаходзіўся ў непасрэднай блізкасці 

ад лініі фронту. Але з-за балоцістай мясцовасці і наяўнасці мноства густых 

лясоў Піншчына, дзе размяшчаліся гэтыя войскі, не разглядалася нямецкім 

камандаваннем як арэна для актыўных баявых дзеянняў, таму і не ўвайшла ў 

склад вайскова-аперацыйнай паласы.  

Асаблівы статус на акупаваных нямецкімі войскамі тэрыторыях меў    

горад Брэст-Літоўск. У гэтым горадзе з 1 жніўня 1916 г. па 2 студзеня 1919 г. 

месціўся штаб Галоўнакамандуючага Усходні фронтам фельдмаршала               

Л. Баварскага. У горадзе было створана ўласнае ўпраўленне, якое непасрэдна 

падпарадкоўвалася Галоўнакамандуючаму Усходнім фронтам. Менавіта ў 

Брэст-Літоўску зімой 1917–1918 гг. праходзілі перамовы паміж савецкай і 

нямецкай дэлегацыямі, у выніку якіх 3 сакавіка 1918 г. быў заключаны Брэст-

Літоўскі мірны дагавор [9, с. 48–49]. 

18 лютага 1918 г., у адказ на зацягванне савецкім бокам мірных перамоў, 

нямецкія войскі перайшлі ў наступленне: 21 лютага 1918 г. быў захоплены 

Мінск, а да пачатку сакавіка 1918 г. кайзераўская армія выйшла на лінію 

Расоны – Сянно – Орша – Магілёў – Жлобін – Навазыбкаў [9, с. 49]. 3 сакавіка 

1918 г. Савецкая Расія заключыла ў Брэст-Літоўску мірны дагавор з Германіяй, 

Аўстра-Венгрыяй, Балгарыяй і Асманскай імперыяй. Адным з артыкулаў 

Брэсцкага мірнага дагавору пацвярджалася акупацыя нямецкімі войскамі 

занятых тэрыторый. Такім чынам Германія захапіла яшчэ каля 120000 км
2
, пад 

нямецкай акупацыяй апынулася большая частка сучаснай тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь [36, с. 58].  

Кіраўніцтва Германскай імперыі не мела анексійных намераў адносна 

акупаванай у 1918 г. тэрыторыі, жадаючы выкарыстаць яе ў якасці разменнай 

манеты, каб атрымаць ад бальшавіцкага ўрада патрэбную грашовую 

кантрыбуцыю, а таксама максімальна выкарыстаць эканамічны патэнцыял 

занятых тэрыторый для сваіх патрэб. Часовы характар акупацыі падкрэсліваўся 

слаба ачэрчаным статусам захопленых тэрыторый, якія не былі далучаныя да 

існуючых адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. У афіцыйных нямецкіх 

дакументах гэта тэрыторыя называлася «край», «акупаваная тэрыторыя», 

«занятая тэрыторыя», аднак часцей за ўсё яе называлі зонай «новай» акупацыі.  
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 Трэба адзначыць, што акупаваныя ў 1918 г. беларускія землі поўнасцю 

кантраляваліся 10-й германскай арміяй пад камандаванем генерала                    

Э. фон Фалькенгайна (1861–1922). Уся пазначаная акупаваная тэрыторыя 

падзялялася на акругі ці вобласці, якія ствараліся на месцы размяшчэння 

армейскіх карпусоў і задумвалася як аналаг расійскай губерняй. Акругі ў сваю 

чаргу падзяляліся на паветы, тэрыторыі якіх адпавядала месца дыслакацыі 

дывізій у складзе 10-й германскай арміі  [70, арк. 190–191]. Так, напрыклад,   

41-ы армейскі корпус 10-й германскай арміі меў у сваім складзе 5 дывізій, на 

месцы дыслакацыі якіх адпаведна былі створаныя паветы [48, с. 21]. Па 

жаданню мясцовай акупацыйнай адміністрацыі ўнутры паветаў маглі быць 

створаныя асобныя воласці.  

Кіраўніцтва акупаванымі ў 1918 г. тэрыторыямі вялося праз мясцовыя 

ўстановы, якія дзейнічалі яшчэ да лютага 1918 г. Як правіла, масава 

распускаліся толькі Саветы і некаторыя органы, створаныя бальшавікамі. 

Установы, якія дзейнічалі яшчэ пры Часовым урадзе ці да Лютаўскай 

рэвалюцыі 1917 г. у большасці выпадкаў працягвалі ці аднаўлялі сваю 

дзейнасць. Аднак за ўсёй цывільнай адміністрацыяй уводзіўся «нагляд» з боку 

ваеннай адміністрацыі, якая цалкам складалася з германскіх афіцэраў. У 

населеных пунктах, дзе мясцовага кіравання не існавала ці яно дрэнна 

выконвала свае абавязкі, нямецкае камандаванне магло стварыць камісарнае 

ўпраўленне з нямецкімі чыноўнікамі і вайскоўцамі ў складзе. Аднак у гэтым 

выпадку з «добранадзейных» мясцовых жыхароў павінна была стварацца Рада, 

якая б мела дарадчыя функцыі [67, арк. 100–102 адв.]. Такім чынам, прынамсі 

элементы частковага самакіравання на акупаваных у 1918 г. тэрыторыях 

нямецкімі ўладамі захоўваліся. 

Нямецкія вайсковыя ўстановы для нагляду мелі выключныя правы на 

акупаваных тэрыторыях. Пры неабходнасці вайскоўцы маглі ўмешвацца ва ўсе 

справы цывільнай адміністрацыі, прыпыняць дзеянне пэўных 

адміністрацыйных органаў ці ўвогуле поўнасцю забараняць іх дзейнасць. Так 

адбылося ў Мінску, дзе загадам генерала Э. фон Фалькенгайна была 

распушчаная Мінская гарадская дума, а замест яе для вырашэння гарадскіх 

спраў было створана Упраўленне, якое цалкам кантралявалася нямецкімі 

вайскоўцамі [71, арк. 12]. Прычыну закрыцця думы ў Мінску можна бачыць у 

тым, што гэты выбарны орган гарадскога самакіравання не згаджаўся з 

палітыкай акупацыйных уладаў адносна ўнутраных спраў горада.  

Згодна з новым адміністрацыйным падзелам нямецкімі ўладамі  

уводзіліся новыя пасады. Для абласцей, паветаў і валасцей уводзілася пасады 

начальніка, ніжэйшым ваенна-адміністрацыйным чынам у гэтым ланцугу быў 

мясцовы камендант. Кіраўнікі абласцей і паветаў прызначаліся непасрэдна 

камандзірамі армейскіх карпусоў, на тэрыторыі якіх знаходзілася адпаведная 
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месца службы. Ніжэйшыя чыны прызначаліся непасрэднымі начальнікамі. 

Кіраваў усёй акупацыйнай адміністрацыяй начальнік краю [70, арк. 190–191].  

У нямецкіх дакументах не згадваецца прозвішча чалавека, які займаў гэтую 

пасаду. Аднак, можна меркаваць, што гэта быў генерал Э. фон Фалькенгайн як 

непасрэдны камандзір 10-й германскай арміі або сам Галоўнакамандуючы на 

Усходнім фронце фельдмаршал Л. Баварскі.  

У складаным становішчы падчас акупацыі 1918 г. апынуліся супрацоўнікі 

ваенізаваных і ўзброеных службаў, а менавіта мясцовай міліцыі і 

пенітэнцыярнай сістэмы. З аднаго боку, гэтыя людзі былі ўзброенымі 

прадстаўнікамі сілавых структур дзяржавы, з якой быў усталяваны вельмі 

нетрывалы мір. Аднак, з іншага боку нямецкая адміністрацыя адчувала патрэбу 

ў захаванні гэтых службаў, бо не стварала сваіх уласных, як гэта было, 

напрыклад, у Обер Ост. Трэба адзначыць, што пытанні аб узаемаадносінах 

паміж прадстаўнікамі старой і новай адміністрацыі ў гэтым кірунку вырашаліся 

на мясцовым узроўні і залежалі, у асноўным, ад рашэння новых нямецкіх 

кіраўнікоў. Так у Полацку міліцыя была расфарміраваная, а замест яе для аховы 

грамадскага парадку немцамі была сфармаваная гарадская паліцыя з былых 

мясцовых паліцэйскіх [11, с. 46]. У той жа час у Мінску захавалася мясцовая 

міліцыя, падначаленая нямецкаму паліцмейстару. Нямецкае кіраўніцтва 

правяло чыстку шэрагаў мінскай міліцыі, падчас якой былі звольненыя са 

службы асобы, маладзейшыя за 24 гады, старыя людзі і «нядобранадзейныя 

элементы». Частка функцый ад міліцыі перайшла непасрэдна да нямецкага 

паліцмейстара. У зоне «новай» акупацыі ўводзілася нямецкае паліцэйскае права 

[62, арк. 17–17 адв.]. За многія крымінальныя злачынствы афіцыйна ўводзілася 

смяротнае пакаранне або значны тэрмін турэмнага зняволення. 

Супрацоўнікі пенітэнцыярнай сістэмы, як правіла, не звальняліся і 

працягвалі сваю службу і пры нямецкай акупацыі. Так у Магілёўскай 

губернскай турме на чэрвень 1918 г. у заключэнні знаходзілася 82 вязня, у той 

час як склад адміністрацыі і аховы турмы налічваў 44 чалавека. Нямецкай 

адміністрацыяй такая значная колькасць персаналу не скарачалася, што 

тлумачылася неабходнасцю захавання парадку ў турме і горадзе і 

прадухіленнем узмацнення крымінагеннай абстаноўкі на акупаванай тэрыторыі 

[74, 41–41 адв.].   

Яшчэ адной значнай праблемай для нямецкіх акупацыйных уладаў стала 

наяўнасць на захопленай у 1918 г. тэрыторыі вялікай колькасці дэмабілізаваных 

расійскіх салдат і афіцэраў. Першапачаткова яны не аказвалі супраціву 

ўсталяванню нямецкай улады, аднак з’яўляліся небяспечнай групай 

насельніцтва, бо маглі зладзіць паўстанне ці стаць прычынай хваляванняў у 

акупаванай мясцовасці (трэба ўлічваць, што многія дэмабілізаваныя вайскоўцы 

з’яўляліся носьбітамі рэвалюцыйных ідэй). Асабліва востра такая праблема 
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магла паўстаць у Мінску як у найбуйнейшым з акупаваных у 1918 г. гарадоў. З 

мэтаю прадухілення магчымых негатыўных дзеянняў з боку азначанай групы 

насельніцтва, германскімі вайскоўцамі і адміністрацыяй была праведзена 

спецыяльная аперацыя. 8 красавіка 1918 г. усім асобам мужчынскага полу ў 

Мінску, якія раней праходзілі службу ў расійскіх войсках, было загадана 

з’явіцца на спецыяльныя месцы збору. Усіх, хто прыйшоў на заклік, 

арыштоўвалі нямецкія вайскоўцы. Арышты праводзіліся і на вуліцах, 

германскія патрулі без афіцыйнай падставы хапалі прахожых-мужчын у 

горадзе. Арыштаваных звозілі ў спецыяльныя зборныя пункты, дзе тыя 

некалькі дзён знаходзіліся ў кепскіх умовах пад пільнай аховай нямецкіх 

вайскоўцаў [65, арк. 100]. Установы гарадскога самакіравання беспаспяхова 

спрабавалі высветліць прычыны арышту і вызваліць вязняў. Трэба адзначыць, 

што некаторыя мужчыны, якія мелі з забой дакументы і маглі афіцыйна 

даказаць, што не служылі ў войску, адпускаліся на волю. Аднак большасць 

арыштаваных 12 красавіка 1918 г. былі вывезеныя на цягніках у невядомым 

кірунку [63, арк. 112–116]. Па мінімальных падліках колькасць арыштаваных 

склала каля 4000 чалавек. Не гледзячы на абвастрэнне абстаноўкі ў горадзе, 

нямецкія ўлады не далі афіцыйных тлумачэнняў, толькі абяцаючы, што ў 

хуткім часе ўсе мужчыны, якія не праходзілі вайсковую службу, будуць 

вызваленыя. У ліпені 1918 г. прадстаўнікі грамадзянскай гарадской 

адміністрацыі паспрабавалі высветліць лёс арыштаваных і вывезеных людзей, 

аднак не атрымалі ніякай інфармацыі [59, арк . 1–1 адв.].  

Параўноўваючы становішча азначаных тэрыторый і беларускіх зямель, 

якія трапілі пад нямецкую акупацыю ў 1915 г. трэба адзначыць, што на 

тэрыторыі вайскова-аперацыйнай паласы і Обер Ост стваралася новая 

адміністрацыя, якая складалася ў асноўным з падданых Германскай імперыі ці 

этнічных немцаў. У зоне акупацыі 10-й германскай арміі значная частка 

расійскіх устаноў і чыноўнікаў працягвалі сваю дзейнасць, хоць і пад 

кантролем нямецкіх ваенных уладаў. Такое адрозненне можа разглядацца як 

сведчанне часовага панавання на дадзенай тэрыторыі нямецкай адміністрацыі, 

паколькі стары расійскі адміністрацыйны не быў заменены на новы германскі.  

Захапіўшы Мінск, нямецкія ўлады знайшлі ў горадзе уласна беларускі 

палітычны цэнтр, які прэтэндаваў на ўладу ў краі пасля сканчэння нямецкай 

акупацыі або нават пад час яе [39, с. 61–62]. Першапачатковая канфрантацыя 

хутка была пераадоленая. Неўзабаве бакі прыйшлі да спробы наладзіць 

стасункі, што стала прычынай узнікнення дарадчых устаноў, якія ствараліся 

беларусамі, пры нямецкіх павятовых камендантах. Рэальнай улады такія 

ўстановы не мелі, але пэўным чынам маглі ўплываць на сітуацыю ў сваіх 

паветах.  
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Трэба адзначыць, што статус некаторых занятых у 1918 г. тэрыторый 

неўзабаве быў зменены. Так Рэчыцкі, Мазырскі, Брэсцкі, Пінскі, часткова 

Бабруйскі і Слуцкі паветы нямецкія ўлады перадалі пад кіраўніцтва УНР, аднак 

захавалі на гэтай тэрыторыі ўласныя вайсковыя адзінкі [92, с. 1]. Адваротная 

сітуацыя атрымалася з населенымі пунктамі ў трохкутніку Магілёў – вусце 

Бярэзіны – Слуцк, якія першапачаткова трапілі пад кантроль Першага 

польскага корпуса Ю. Доўбар-Мусніцкага, аднак у маі 1918 г. па ўзаемнай 

дамоўленасці ўлада там перайшла да германскай адміністрацыі, разам з тым у 

Магілёў і іншыя гарады былі ўведзеныя нямецкія войскі [8, с. 46–48].  

Разам з усталяваннем нямецкай адміністрацыі на ўсіх акупаваных землях 

быў уведзены грыгарыянскі каляндар замест юліянскага календара, які 

выкарыстоўваўся ў Расійскай імперыі. Акрамя гэтага, нямецкая адміністрацыя 

ўсталявала жорсткую цэнзуру на перыядычны друк, які мог толькі з 

пазітыўнага боку асвятляць дзеянні акупацыйных улад і нямецкай арміі. 

Апошняе выклікала значную незадаволенасць у мясцовай ліберальнай 

інтэлігенцыі [64, арк. 43–44].  

Летам 1918 г. аднавіліся перамовы паміж РСФСР і Германіяй наконт 

дэмаркацыйная лініі і мяжы нямецкай акупацыі, вынікам якіх стала дамова ад 

27 жніўня 1918 г. Германія абяцала ў кароткі тэрмін вывесці свае войскі з 

тэрыторыі ад Дняпра да Бярэзіны. Пачалася эвакуацыя нямецкіх войскаў і 

адміністрацыі з азначаных тэрыторый. Восенню 1918 г. знешне- і 

ўнутрыпалітычнае становішча Германіі пагоршылася. 9 лістапада 1918 г. у 

выніку нарастання рэвалюцыі ў краіне ад прастолу адмовіўся кайзер 

Вільгельм ІІ, а ўжо 11 лістапада 1918 г. Германская імперыя падпісала 

перамір’е і выйшла з вайны як пераможаная краіна.  Нямецкае камандаванне 

пачало поўны вывад сваіх войскаў з акупаваных беларускіх тэрыторый на 

радзіму. Вышэйшым нямецкім камандаваннем абмяркоўваўся варыянт 

стварэння «кардону» супраць бальшавіцкай пагрозы на тэрыторыі Беларусі, 

аднак гэты праект не быў канчатковы прыняты і рэалізаваны [50, с. 536].  

Такім чынам, у выніку нямецкага наступлення 1915 г. каля 50 тыс. км
2
 

сучаснай тэрыторыі Беларусі было акупавана германскімі войскамі. Частка 

акупаваных зямель увайшла ў склад акупацыйнай зоны Обер Ост, якая была 

падпарадкаваная Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму ўсімі нямецкімі войскамі 

на Усходзе і кіраўніку адміністрацыі. Обер Ост меў уласную паліцыю, суды, 

законы і адміністрацыю. Усе ключавыя пасады кантраляваліся афіцэрамі і 

чыноўнікамі Германскай імперыі. Мясцовыя прадстаўнікі дапускаліся толькі на 

самыя ніжэйшыя адміністрацыйныя пасады. У зоне акупацыі існаваў складаны 

адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, які за перыяд акупацыі быў некалькі 

разоў рэфармаваны. Пасля вайны нямецкія палітыкі планавалі далучыць Обер 

Ост да Германскай імперыі або да новых патэнцыйных дзяржаў-саюзніц у 
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рэгіёне. Другая частка акупаванай тэрыторыі Беларусі адносілася да вайскова-

аперацыйнай паласы, якая знаходзілася паміж тэрыторыяй Обер Ост і расійска-

германскай лініяй фронту. Тэрыторыя цалкам знаходзілася пад кантролем 

нямецкіх вайскоўцаў і была падпарадкаваная тылавым патрэбам нямецкіх 

армій. Асобнымі адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі на акупаваных 

землях сталі тэрыторыі, падкантрольныя армейскім групам Буг, Р. фон Войрша 

і Х. фон Гранаў. Аналізуючы ўмовы Першай сусветнай вайны на Усходнім 

фронце можна прыйсці да высновы, што стварэнне гэтых адзінак было 

выклікана іх асаблівымі ўмовамі існавання і стратэгічным значэннем у планах 

германскага камандавання. Асаблівы статус меў горад Брэст-Літоўск. Пасля 

наступлення 1918 г. амаль усе беларускія землі трапілі пад нямецкую акупацыю 

са своеасаблівым кіраваннем, аднак павінны былі пасля выплаты бальшавіцкім 

урадам кантрыбуцыі вярнуцца ў склад Расійскай дзяржавы. У зоне «новай» 

акупацыі сваю дзейнасць працягнулі многія расійскія адміністрацыйныя 

ўстановы пад кантролем нямецкіх вайскоўцаў. Частка беларускіх зямель была 

перададзеная УНР з захаваннем прысутнасці германскіх войскаў. 

Лістападаўская рэвалюцыя 1918 г. прымусіла нямецкія войскі пакінуць 

акупаваныя беларускія тэрыторыі.  

2.2 Эканамічная палітыка нямецкіх уладаў на акупаванай тэрыторыі 

Беларусі  

 Татальны характар Першай сусветнай вайны вымушаў нямецкае 

кіраўніцтва ісці на надзвычайныя крокі ў эканоміцы, каб працягваць весці 

баявыя дзеянні ў розных частках усяго свету. Многія цывільныя заводы і 

фабрыкі Германскай імперыі былі пераведзеныя на вытворчасць вайсковай 

прадукцыі, скараціўся выпуск тавараў народнага попыту, пагоршыліся ўмовы 

працы для нямецкіх рабочых. Каб не даводзіць эканоміку сваёй краіны да 

крытычнага стану, нямецкае кіраўніцтва вырашыла максімальна эксплуатаваць 

усе акупаваныя тэрыторыі, у тым ліку і беларускія землі [22, с. 70].  

 Тэрыторыя, занятая нямецкімі войскамі ў 1915 г., моцна пацярпела падчас 

эвакуацыі рускіх войскаў. Генералітэт Расійскай імперыі прытрымліваўся 

тактыкі «выпаленай зямлі», таму з тэрыторыі Віленскай і Гродзенскай губерні 

разам з арміяй і рускай адміністрацыяй эвакуіраваліся многія прамысловыя 

прадпрыемствы і аддзяленні банкаў. Асабліва ў цяжкім становішчы апынулася 

сельская гаспадарка. Многія сельскія гаспадары яшчэ ў 1914 – першай палове 

1915 гг. былі прызваны на фронт, пры набліжэнні праціўніка шматлікія 

сялянскія сем’і пад уздзеяннем прапагандысцкіх чутак пра жорсткасць немцаў 

пакідалі свае дамы і сыходзілі на Усход. Многіх сялян рускія вайскоўцы 

вымушалі сыходзіць прымусова, даючы мінімальную колькасць часу на зборы. 

Спусцелыя вёскі, як правіла, знішчаліся. Толькі ў Гродзенскай губерні падчас 
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адступлення 1915 г. расійскімі вайскоўцамі былі спалены 1006 вёсак [4, с. 5]. 

Тым, хто заставаўся, дазвалялася пакінуць сябе аднаго каня, адну карову, 

месячны запас зерня, мукі і фуражу. Астатняе харчаванне канфіскоўвалі або 

знішчалі на месцы рускія войскі. Такія меры прымаліся з мэтаю максімальна 

ўскладніць становішча нямецкіх акупацыйных войскаў, падрываючы, такім 

чынам, іх баяздольнасць.  

 Непасрэдна баявыя дзеянні паміж рускай і нямецкай арміямі таксама 

нанеслі ўрон сельскай гаспадарцы краю, таму адным з першых дзеянняў 

акупацыйных уладаў было выратаванне рэшткаў ураджаю 1915 г. З гэтай мэтаю 

летам – восенню 1915 г. нямецкае кіраўніцтва выдала шэраг загадаў, згодна 

якім землеўласнікі павінны былі назіраць, каб іх зямля была своечасова 

апрацаванай, а ўраджай павінен быў быць зняты ў тэрмін і без страт. Тых, хто 

парушаў дадзеныя загады, чакала турэмнае пакаранне на тэрмін у некалькі 

месяцаў або вялікі штраф. Большасць сабранага ў 1915 г. ураджаю пайшла на 

патрэбы нямецкай арміі. Сялянам пакідаўся толькі неабходны мінімум, каб 

пракарміць сябе і сям’ю. Такой палітыкі нямецкае кіраўніцтва прытрымлівалася 

і ў наступныя гады акупацыі [22, с. 70–71]. 

 Землеўладанні і маёнткі, якія належалі памешчыкам, якія збеглі на Усход, 

пераходзілі ва ўласнасць акупацыйнай адміністрацыі, набываючы статус 

казённых зямель. У будучым, згодна з планам «Нойланд», на іх планавалася 

пасяліць нямецкіх каланістаў [7, с. 121]. Уводзілася забарона на гандлёвыя 

зямельныя аперацыі без асабістага дазволу адміністрацыі. Немцы тлумачылі 

гэта адсутнасцю архіваў, якія вывезлі рускія чыноўнікі, і неабходнасцю спыніць 

зямельныя спекуляцыі.  

 Вясной 1916 г. ад нямецкага кіраўніцтва выйшлі новыя распараджэнні, у 

якіх тлумачылася неабходнасць правядзення грунтоўнай падрыхтоўкі да 

пасяўных работ. Усе павятовыя і сельскія кіраўнікі павінны былі прасачыць, 

каб ніводны кавалак зямлі не застаўся неапрацаваным. Выключная ўвага 

надавалася нарыхтоўцы бульбы, вольны продаж якой быў забаронены і 

ажыццяўляўся толькі па картках. У той жа час у насельніцтва для патрэб арміі ў 

вялікай колькасці рэквізаваліся коні. Уладальнікі садоў павінны былі здаваць ¾ 

свайго ўраджаю, які ішоў на выраб мармеладу (мармелад быў абавязковым 

прадуктам у нямецкім армейскім сухім пайку па медыцынскім рэкамендацыям). 

Усё гэта вельмі адмоўна ўплывала на сельскую гаспадарку акупаваных 

тэрыторый  [25, с. 449].  

 Рэквізіцыі з боку нямецкіх войскаў належалі не толькі штогадовыя 

ўраджаі, але і іншыя прадукты харчавання. З насельніцтва ў абавязковым 

парадку збіраліся яйкі, малако, масла, мяса і фураж. У тыдзень адзін двор быў 

павінен здаць 1 фунт масла (0,45 кг.), 1 яйка з кожнай курыцы, качан капусты і 

рэгламентаваную колькасць фруктаў (за выключэннем зімова-вясенняга 
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перыяду). Месцы рыбнай лоўлі здаваліся ў арэнду за плату ў памеры ¾ ад 

вылаўленай рыбы. Уся сялянская свойская жывёла перапісвалася нямецкімі 

чыноўнікамі. Такія меры выклікалі занепакоенасць сялян, таму з-за пагрозы  

забойства мясцовым насельніцтвам жывёлы было забаронена рэзаць авечак, 

бараноў, коз і кароў. У выпадку парушэння прадугледжваўся штраф у 6000 

марак або 6-цімесячнае турэмнае пакаранне. Для параўнання, на 6000 марак у 

той час можна было набыць 100 пар ботаў.   

 У адказ на такую палітыку сяляне пачалі хаваць прадукты. Немцы, у сваю 

чаргу, пасылалі ў вёскі карныя экспедыцыі або ішлі на хітрасць: у навакольным 

горадзе абвяшчаўся кірмаш, але на пад’ездах да горада нямецкія патрулі 

праводзілі прымусовыя рэквізіцыі тавараў.   

 Акрамя харчавання, нямецкае кіраўніцтва займалася рэквізіцыяй 

сыравіны і тканіны. Напрыклад, згодна з распараджэннем ад                              

30 лістапада 1915 г. мясцовае насельніцтва павінна было здаць на зборныя 

пункты ў горадзе Гродна ўсе каляровыя металы за аплату. У выпадку 

непадпарадкавання сыравіна рэквізавалася прымусова без аплаты. Плата, 

усталяваная нямецкім кіраўніцтвам за сыравіну была ніжэйшая, чым у мірны 

час. У большасці выпадкаў немцы выдавалі насельніцтву рэквізіцыйныя 

квітанцыі, па якіх абяцалі расплаціцца пасля вайны. Згодна загаду кіраўніка 

ўпраўлення Вільна-Сувалкі ад 29 жніўня 1916 г., уся тканіна і ўсе вязаныя 

вырабы з усіх матэрыялаў рэквізаваліся без аплаты. За ўтойванне матэрыялаў 

прадугледжвалася турэмнае пакаранне тэрмінам на 2 гады або штраф у 10000 

марак. Рэквізіцыі харчавання, сыравіны і тканіны праводзіліся на ўсёй 

акупаванай нямецкімі войскамі тэрыторыі [22, с. с. 70–71].  

 Як адзначаў кіраўнік адміністрацыі Обер Ост у 1915–1916 гг.                   

Э. Людэндорф, «кіраўніцтва Обер Ост грунтоўна, па ўсіх кірунках, 

эксплуатавала эканамічныя рэсурсы занятай тэрыторыі». Адной з 

найважнейшых крыніц даходу з акупаваных тэрыторый былі мытныя падаткі і 

штрафы, якія дазвалялі пакрываць расходы на ўтрыманне мясцовай 

адміністрацыі. 31 жніўня 1915 г. фельдмаршал П. фон Гіндэнбург зацвердзіў 

мытны статут, які складаўся з 13 параграфаў. У статуце акрэсліваўся спіс 

тавараў, за якія спаганялася мыта, а таксама асноўныя правілы перавозу тавараў 

і санкцыі за парушэнне ўведзеных нормаў. Асобы, затрыманыя пры незаконнай 

пераправе тавараў праз мяжу, караліся па закону, а тавары без дазволу і 

пошліны разглядаліся як кантрабанда. За перавоз забароненых на акупаванай 

тэрыторыі рэчаў перавозчыкі плацілі штраф у двайным памеры ад кошту 

тавару. Неаднаразовае ўхіленне ад выплаты мытных пошлін каралася штрафам 

ад 75 да 3000 марак або турэмным зняволеннем да 6 месяцаў. Унутры 

акупаваных тэрыторый таксама ўсталёўваліся межы, якія падзялялі розныя 

паветы. Каб перайсці такую мяжу, патрабаваўся спецыяльны пропуск, набыццё 



40 

 

якога было складанай і дарагой справай. Пропуск дзейнічаў на кароткі тэрмін і 

меў канкрэтную тэрытарыяльную накіраванасць. За пераход унутранай мяжы 

без пропуска прызначаўся штраф у памеры ад 25 да 100 марак, арышт і 

абвінавачванне ў шпіянажы. Такая палітыка вяла да ізаляцыі насельніцтва па 

паветах і населеных пунктах, абмяжоўвала магчымасць дзеяння партызанскіх 

груп і варожых дыверсантаў і замацоўвала сялянства на зямлі, якую яно 

апрацоўвала. У эканоміцы гэта палітыка прывяла да разбурэння гандлёвых 

сувязей паміж горадам і вёскай, асабліва каля Гродна і Беластока, дзе наваколле 

і самі гарады ўваходзілі ў розныя паветы. Захаваліся звесткі, што ў некаторых 

гарадах Обер Ост коні і каровы дохлі з голаду, а ў той жа час суседнія вёскі 

мелі неабходную колькасць фуражу, якую рэквізавалі немцы.  

 Нямецкія ўлады ўсталявалі на акупаваных тэрыторыях развітую сістэму 

падаткаабкладання. Асновай сістэмы стаў падушны падатак, які сплачвала 

працаздольнае насельніцтва ва ўзросце ад 15 да 60 гадоў. Памер падатку 

паступова павялічваўся: так, у 1916 г. ён складаў 6 марак, а ў 1917 г. 8 марак. 

Падушны падатак браўся наперад за кожныя 3 месяцы: 1 студзеня, 1 красавіка, 

1 ліпеня, 1 кастрычніка. Таксама збіраўся падатак на зямлю, падатак на гандаль 

і прамысловасць, падатак на жывёлу (які ўлічваў нават сабак), ваенны падатак 

на публічныя відовішчы, канцылярскі падатак і яшчэ шэраг ускосных падаткаў. 

Мясцовыя ўлады, калі таго патрабавалі абставіны, маглі ўводзіць дадатковыя 

падаткі. 3 студзеня 1916 г. выйшаў загад аб падатках з зямлі і прадпрыемстваў, 

згодна якому, велічыня падатку залежала ад прыбытковасці. Землі ці 

прадпрыемства адносілася да класаў, у залежнасці ад класа ўладальнік плаціў 

ад 3% да 6% даходу ў якасці падатку. Казённыя землі падаткамі не абкладаліся.  

 Гандаль таксама знаходзіўся пад кантролем акупацыйных уладаў. 

Манапалізаваўся гандаль гарэлкай, цукрам, прысмакамі, соллю і запалкамі. 

Афіцыйныя ўстановы прымушаліся выпісваць неабходныя тавары з Германіі 

нават пры наяўнасці неабходнага ў прыватным продажы на акупаванай 

тэрыторыі. Усе гэтыя меры вялі да пашырэння чорнага рынку, асабліва ў 

буйных гарадах, адрэзаных унутранымі межамі ад сельскай мясцовасці.  

 Асаблівае становішча ў гандлі назіралася ў межах вайскова-аперацыйнай 

паласы. Блізкасць з лінія фронту давала магчымасць салдатам і афіцэрам 

нямецкай арміі ў часы зацішша займацца гандлем з салдатамі праціўніка. 

Згодна сведчанням мастака Ф.Э. Рушчыца (1870–1936), рускія салдаты 

прадавалі харчаванне, мыла і зброю, а ў адказ куплялі ў немцаў гадзіннікі, 

розную дробязь і гарэлку. Апошняя была асабліва каштоўным таварам у сувязі 

з увядзеннем на тэрыторыі Расійскай імперыі «сухога закону» на час вайны.   

Ф.Э. Рушчыц сведчыў, што за адну бутэльку гарэлкі рускія аддавалі баявы 

кулямёт. Зразумела, што такі гандаль з абодвух бакоў афіцыйна абвяшчаўся па-

за законам, а ў выпадку выкрыцця сваёй дзейнасці чорныя гандляры неслі 
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цяжкае пакаранне. У гэты ж перыяд непасрэдна на акупаваных тэрыторыях 

узмацнілася спекуляцыя дэфіцытнымі таварамі.   

 Эканамічная сістэма на акупаваных тэрыторыях прывяла да цяжкага 

становішча ў гарадах. Была ўведзеная сістэма размеркавання прадуктаў 

харчавання, нормы якой вагаліся. Зімой 1916–1917 гг. у акрузе Літва на 

чалавека выдавалася ў суткі 225 г. сурагатнага хлеба, 300 грам бульбы і 50 грам 

харчовага канцэнтрату. Раз у тыдзень даросламу насельніцтву выдавалася 

дадатковых 125 г. мяса або рыбы. У акрузе Беласток-Гродна нормы былі яшчэ 

ніжэйшымі: 120 г. збожжа і 200 г. бульбы на аднаго чалавека ў суткі. Такая 

розніца ў нормах можа тлумачыцца ўзроўнем эканамічнага патэнцыялу акругі і 

колькасцю харчавання, якое дадзеная мясцовасць магла паставіць на карысць 

нямецкай арміі. Быў забаронены продаж і ўжыванне мяса і мясных прадуктаў 

па аўторках і пятніцах кожнага тыдня. У крамах горада Гродна восенню 1916 г. 

бульбу прадавалі толькі некалькі дзён у месяц. У прадуктовых лаўках 

адбываліся вобыскі, прадукты харчавання пастаянна даражэлі, большасць 

заключаных у турмы сядзелі за парушэнне гандлю, прапускнога рэжыму і 

хаванне прадуктаў харчавання. Можна зрабіць выснову, што такое становішча 

звязана з цяжкасцямі з харчаваннем у самой Германіі, куды вывозілася значная 

колькасць харчавання з акупаваных тэрыторый [46, с. 92–93].  

 Значным артыкулам даходаў акупантаў было выкарыстанне прыродных 

крыніц занятых тэрыторый. На тэрыторыі Беларусі такой крыніцай быў лес. 

Асабліва актыўна нямецкае кіраўніцтва пачало выкарыстоўваць Белавежскую 

пушчу, драўніна з якой да вайны ішла на экспарт у Германскую імперыю. Для 

лесанарыхтоўчых работ акупацыйнай адміністрацыяй ствараліся працоўныя 

роты і батальёны, у якія прымусова траплялі мясцовыя жыхары: мужчыны ва 

ўзросце ад 16 да 50 гадоў і жанчыны ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў. Рабочыя ў 

працоўных батальёнах жылі і працавалі ў цяжкіх умовах, знаходзіліся пад 

пастаянным паліцэйскім ці вайсковым кантролем, а некаторыя з іх адпраўляліся 

на работу ў Германію. Трэба адзначыць, што вываз людзей на работу ў 

Германію ў Першую сусветную вайну не набыў такіх вялікіх памераў, як 

падчас нямецкай акупацыі Беларусі ў 1941–1944 гг. [7, с. 122].  

Акрамя людзей, у Германію адпраўлялася каштоўнае абсталяванне з 

мясцовых прамысловых прадпрыемстваў. Фактычна, акупаваныя тэрыторыі ў 

выніку расійскай эвакуацыі 1915 г. і дзеянняў нямецкай адміністрацыі згубілі 

большасць свайго прамысловага патэнцыялу.  

На акупаваных нямецкімі войскамі ў 1915 г. тэрыторыях існавала 

складанае грашова-валютнае становішча. 15 лістапада 1915 г. на акупаваных 

тэрыторыях у якасці афіцыйнай валюты былі ўведзены нямецкія імперскі маркі. 

Быў усталяваны новы курс: 1 рубель золатам = 2,16 маркі, 1 рубель срэбрам = 

1,5 маркі. Такім чынам, усталёўвалася сістэмы ўжывання двух валют. Нямецкае 
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кіраўніцтва рознымі сродкамі імкнулася сабраць з мясцовага насельніцтва 

расійскія рублі, якія пасля ў значнай колькасці накіроўвала на біржы 

нейтральных краін, павышаючы іх колькасць і зніжаючы іх кошт. Аднак 

расійскія рублі ў значнай колькасці заставаліся ў мясцовага насельніцтва, 

асабліва ў сельскіх жыхароў, да сканчэння нямецкай акупацыі. Мастак          

Ф.Э. Рушчыц адзначаў, што жыта падчас акупацыі можна было набыць толькі 

за расійскія рублі [22, с. 70–71]. Такую пазіцыю сельскіх жыхароў можна 

патлумачыць недаверам да нямецкіх марак і спадзяваннямі на выгнанне з 

акупаваных тэрыторый нямецкіх войскаў.  

У Познані напачатку 1916 г. нямецкімі ўладамі было створана аддзяленне 

Усходняга банку для гандлю і прамысловасці, якое выпусціла новыя грашовыя 

знакі для акупаваных тэрыторый – ост-рублі. У якасці намінала для ост-рубля 

былі абраны звыклыя для мясцовых жыхароў рубель і капейка. 6 жніўня 1916 г. 

у абарачэнне былі выпушчаны 50 капеек., 1 рубель, 3 рублі, 10 рублёў і 25 

рублёў, а яшчэ праз некалькі месяцаў выйшлі 20 капеек і 100 рублёў. Для 

валют, якія выкарыстоўваліся на акупаваных тэрыторыях, уводзіўся новы курс: 

1 ост-рубель = 1 царскаму рублю = 2 нямецкім маркам. У красавіку 1917 г. 

аддзяленне Усходняга банка набыло статус незалежнага банка, у сувязі з гэтым 

павялічыўся друк валюты. У красавіку 1918 г. у абароце было каля 207 млн. 

ост-рублёў і каля 1 млн. рублёў у жалезнай манеце. Суіснаванне адначасова 

трох валют прынесла цяжкасці і блытаніну ў грашовую сістэму, таму 

пашырылася фальшываманецтва. Асабліва часта падробцы падвяргаліся мелкія 

манеты і грошы наміналам у 1 і 2 нямецкія маркі [52, с. 30].  

Трэба адзначыць, што транспартныя сродкі і шляхі зносін таксама цалкам 

знаходзіліся ў падпарадкаванні акупацыйных уладаў. На 1 студзеня 1916 г. пад 

нямецкай акупацыяй апынулася каля 1129 км
2 

(ці 29%) ад усёй чыгункі на 

беларускіх землях [106, с. 206]. Акрамя таго, пры адступленні расійскія ўлады 

не паспелі эвакуіраваць увесь рачны флот, таму частка караблёў таксама 

трапіла ў рукі акупацыйнай адміністрацыі [106, с. 214–215].  

 Пасля лютаўскага наступлення нямецкай арміі 1918 г. пад акупацыю 

трапіла большая частка сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Трэба 

адзначыць, што занятыя землі яшчэ да 1918 г. знаходзіліся ў складаным 

эканамічным становішчы. У 1915 г. з-за блізкасці лініі фронту з тэрыторыі 

беларускіх губерняй у глыб Расійскай імперыі былі эвакуіраваны 432 

фабрычна-прамысловыя прадпрыемствы, на не акупаванай тэрыторыі Беларусі 

засталося толькі 139 прадпрыемстваў, большасць з якіх працавала з 

перабоямі [88, с. 211]. Пачатак нямецкай адміністрацыі яшчэ больш адмоўна 

паўплываў на стан прамысловасці ў беларускіх гарадах. Значная частка заводаў 

і фабрык закрылася, частка трапіла пад непасрэднае кіраўніцтва нямецкай 

адміністрацыі і выкарыстоўвалася на карысць Германскай імперыі. З некаторых 
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прадпрыемстваў здымалася і ўвозілася ў Германію ўсё каштоўнае абсталяванне. 

У сувязі з закрыццём прамысловых аб’ектаў многія гарады сутыкнуліся з 

праблемай беспрацоўя. У красавіку 1918 г. у Мінску налічвалася каля 10000 

беспрацоўных, аднак мясцовыя ўлады не маглі вырашыць гэтае пытанне. 

Цяжкасці назіраліся і ў сельскай гаспадарцы, стан якой з-за мабілізацыі 

мужчынскага насельніцтва і знаходжання вялікай колькасці войска на 

тэрыторыі Беларусі значна пагоршыўся ў параўнанні з даваенным перыядам. На 

тэрыторыі, акупаванай у 1918 г., нямецкія ўлады праводзілі палітыку, падобную 

на дзеянні ў Обер Ост. Нямецкія вайскоўцы перыядычна праводзілі жорсткія 

рэквізіцыі ў акупаваных вёсках. Гэта стварала цяжкасці з харчаваннем у многіх 

вёсках на ўсёй акупаванай нямецкімі войскамі тэрыторыі, якія, па сведчанням 

відавочцаў, знаходзіліся на мяжы голаду з-за акупацыйнай эканамічнай 

палітыкі. Разам з тым, нямецкія ўлады спрыялі вяртанню памешчыкаў на тыя 

землі і маёнткі, якія належалі ім да Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. [84, с. 62].   

 Заканчэнне вайны з Расіяй і актывізацыя баявых дзеянняў у Заходняй 

Еўропе прывялі да ўзмацнення эксплуатацыі нямецкай адміністрацыяй 

акупаваных тэрыторый. Тэрыторыя, акупаваная ў 1918 г., падверглася 

найбольш актыўнаму рабаванню з боку нямецкіх уладаў. Была ўведзеная 

сістэма збору падаткаў, якая ўжо існавала на іншых акупаваных беларускіх 

землях [72, арк. 21]. Таксама ўводзілася сістэма штрафаў за некаторыя 

нязначныя крымінальныя злачынствы. Так, напрыклад, за кражу некалькіх яек 

злачынца павінен быў выплаціць штраф у 20000 марак або адправіцца ў 

турму [68, арк. 16]. Акрамя таго, ствараліся дадатковыя падаткі і подаці, якія 

браліся з насельніцтва. Так у Барысаве была ўведзеная абавязковая плата за 

праход праз р. Бярэзіну ў памеры 40 капеек з кожнага чалавека [43, с. 32]. Трэба 

адзначыць, што сістэма падаткаў і штрафаў была адной з крыніц забеспячэння 

дзейнасці мясцовай ваеннай адміністрацыі.  

 Адбылася змена ў фінансаваў палітыцы. З прыходам нямецкіх войскаў ва 

ўжыванне былі ўведзеныя маркі і ост-рублі. Пры гэтым мясцовае насельніцтва 

працягвала карыстацца царскімі рублямі і «керанкамі», ужыванне якіх на 

дадзенай тэрыторыі афіцыйна дазвалялася нямецкімі ўладамі [61, арк. 4]. 

Першапачаткова прыход нямецкіх уладаў прывёў да патаннення некаторых 

тавараў [40, с. 56]. Аднак увядзенне новага курсу валют выклікала цэнавы рост 

на 20%. Значная колькасць насельніцтва не жадала карыстацца нямецкай 

валютай, адбываліся выпадкі, калі гандляры адмаўляліся прымаць новыя грошы 

для разліку. У гэтай сітуацыі генерал Э. фон Фалькенгайн выдаў загад, згодна 

якому кожны жыхар, які адмаўляўся прымаць ост-рублі пры правядзенні 

фінансавай аперацыі, павінен быў быць пакараны штрафам у 20000 марак або 

турэмным зняволеннем тэрмінам на 1 год [60, арк. 35 адв. – 36].  
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 На некаторых занятых тэрыторыях фінансавая палітыка акупацыйных 

уладаў выклікала дэфіцыт плацежных сродкаў. Так адбылося ў Магілёве вясной 

1918 г. У гэты перыяд горад і яго наваколлі знаходзіліся пад польскай 

акупацыяй. Мясцовыя жыхары звярнуліся да акупацыйных уладаў з 

прапановаю аб выпуску бонаў, якія б мелі сілу як пры польскай, так і пры 

нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Трэба адзначыць, што ўлады задаволілі 

гэтую прапанову, хоць і ў меншых, чым меркавалася, памерах. Нямецкай 

акупацыйнай адміністрацыяй, якая прыйшла ў горад у маі 1918 г., 

выкарыстанне бонаў таксама не было скасавана [73, арк. 16–17]. 

Як і на тэрыторыі Обер Ост, мясцовыя акупацыйныя ўлады актыўна 

выкарыстоўвалі прыродныя багацці акупаваных тэрыторый, першым з якіх 

была драўніна. З мэтай пашырэння эксплуатацыі лясных масіваў у Мінску было 

створана Мінскае акружное лясніцкае ўпраўленне (МАЛУ) [49, с. 11].  

 Восенню 1918 г. параза Германіі ў Першай сусветнай вайне стала 

відавочнай. Нямецкія войскі пачалі сваё адступленне з тэрыторыі Беларусі, 

забіраючы з сабой усё, што магчыма было вывезці. Па сведчанням жыхароў 

Магілёва, немцы вывозілі ўсё «да апошняга іржавага балта». Пры адступленні з 

Полацка нямецкія вайскоўцы забралі ўсё абсталяванне, значную колькасць 

мэблі і нават забралі з чыгуначнай станцыі званок, гадзіннік і тэлеграфны 

апарат. Каб не дапусціць канчатковага рабавання краіны, партызанскія атрады 

перакрывалі чыгункі на Захад, спынялі і абяззбройвалі некаторыя нямецкія 

атрады, пасля чаго вымушалі вайскоўцаў аддаваць нарабаваную маёмасць. 

Намаганнямі партызанскіх атрадаў частку нарабаванай маёмасці ўдалося 

пакінуць на беларускіх землях [99, с. 202–209]. 

 Падагульняючы, трэба заўважыць, што эканамічныя мерапрыемствы 

нямецкіх акупацыйных уладаў насілі эксплуататарскі і рабаўнічы характар. У 

мясцовага насельніцтва рэквізавалася харчаванне, металы, тканіна і іншыя 

неабходныя рэчы. Высокія мытныя пошліны і штрафы дазвалялі ўтрымліваць 

адміністрацыю акупаваных тэрыторый. Была створана развітая сістэма 

падаткаабкладання. Унутраныя межы, уведзеныя нямецкім кіраўніцтвам, 

парушалі гандлёвыя сувязі гарадоў і вёсак. Усё гэта прывяло да разбуральных 

наступстваў у сацыяльна-эканамічнай сферы акупаваных тэрыторый: 

насельніцтва збяднела і апынулася на мяжы голаду. Пры гэтым, ніякіх 

сацыяльных гарантый для мясцовых жыхароў акупацыйныя ўлады не 

прадстаўлялі. Таксама насельніцтва пацярпела ад мабілізацыі ў працоўныя 

роты і батальёны, якія займаліся лесанарыхтоўкамі. У фінансавай палітыцы 

акупацыйныя ўлады ўводзілі ва ўжыванне нямецкія маркі і ост-рублі, але 

мясцовыя жыхары часткова працягвалі карыстацца расійскімі рублямі. 

Пашырэнне мяжы нямецкай акупацыі ў 1918 г. суправаджалася ўзмацненнем 
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эксплуатацыі і пагаршэннем эканамічнага становішча занятых тэрыторый. Гэта 

спрыяла пашырэнню партызанскага руху на акупаваных землях.  

 

Падсумоўваючы, трэба адзначыць, што нямецкія ўлады праводзілі 

актыўную ваенна-адміністрацыйную і эканамічную палітыку на акупаваных 

тэрыторыях. Землі, якія павінны былі стаць аб’ектам анексіі, былі ўключаны ў 

Обер Ост. Акупаваныя тэрыторыі, які пасля вайны павінны былі вярнуцца ў 

склад Расійскай дзяржавы, складалі тэрыторыю ваенна-адміністрацыйнай 

паласы і тэрыторыі, падкантрольныя армейскім групам Буг, Р. фон Войрша і               

Х. фон Гранаў. З 1918 г. да гэтай катэгорыі дадаліся і тэрыторыі, акупаваныя 

10-й германскай арміяй. Усе акупаваныя тэрыторыі мелі ўласны ўнутраны 

падзел, які залежаў выключна ад рашэнняў мясцовага ваеннага камандавання. 

Адміністрацыя і суды ў зоне «старой» акупацыі знаходзіліся ў руках 

чыноўнікаў і вайскоўцаў з Германскай імперыі, адукаваныя мясцовыя 

прадстаўнікі маглі разлічваць толькі на ніжэйшыя пасады. У зоне «новай» 

акупацыі большасць цывільнай адміністрацыі складалі мясцовыя жыхары, 

аднак адміністрацыя знаходзілася цалкам пад кантролем нямецкіх вайскоўцаў. 

У эканамічнай палітыцы нямецкая адміністрацыя імкнулася да поўнай 

эксплуатацыі акупаваных тэрыторый. Вялікія падаткі, прымусовыя рэквізіцыі і 

фактычная забарона перамяшчэння з аднаго населенага пункта ў іншы прывялі 

да масавага збяднення мясцовага насельніцтва і паставілі жыхароў акупаваных 

тэрыторый, асабліва гарадское насельніцтва, на мяжу голаду. Становішча 

пагаршалася распаўсюджваннем хвароб і адсутнасцю сацыяльных гарантый для 

насельніцтва з боку акупацыйных уладаў. Вынікам стала стварэнне 

нелегальнага чорнага рынку і ўзнікненне народных партызанскіх атрадаў на 

акупаванай тэрыторыі. Акрамя насельніцтва, нямецкая адміністрацыя 

эксплуатавала мясцовыя прыродныя багацці. Актыўна праводзіліся 

лесанарыхтоўчыя працы, якія праводзіліся сіламі працоўных батальёнаў з 

мясцовых жыхароў. Здабытыя драўніна ішла на экспарт у Германію. 
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ГЛАВА 3. ПАРТЫЗАНСКІЯ РУХІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

ПАДЧАС ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І НЯМЕЦКАЙ 

АКУПАЦЫІ 1915–1918 ГГ. 

3.1 Дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў на тэрыторыі 

Беларусі ў 1915–1917 гг. 

Сярод  узброеных канфліктаў ХХ ст. Першая сусветная вайна стала 

ўнікальнай з’явай. Упершыню арміі розных краін сусвету сутыкнуліся з 

умовамі татальнай пазіцыйнай вайны, калі манеўраныя магчымасці войскаў 

былі значна абмежаваныя. З 1915 г. пазіцыйная вайна пачалася і на расійска-

германскім фронце, які праходзіў праз беларускія землі. Новыя ўмовы вайны 

патрабавалі новых падыходаў і рашэнняў ад камандавання абедзвюх краін. 

Адным з інструментаў гэтага этапу вайны стаў армейскі партызанскі рух, 

створаны камандаваннем Рускай імператарскай арміі.  

Армейскі партызанскі рух выкарыстоўваўся расійскімі генераламі яшчэ 

падчас вайны 1812 г. У тых умовах дзеянні партызанскіх атрадаў, сфармаваных 

з ліку вайскоўцаў, паказалі добрыя вынікі і садзейнічалі выгнанню 

напалеонаўскіх войскаў за межы Расійскай імперыі. Першым тэарэтыкам і 

самым вядомым практыкам армейскага партызанскага руху сярод расійскіх 

вайскоўцаў стаў герой вайны 1812 г. Д.В. Давыдаў. Аднак, пасля смерці       

Д.В. Давыдава расійскае камандаванне больш не праяўляла цікавасці да тэмы 

армейскага партызанскага руху. Вяртанне да тэарэтычных распрацовак па 

гэтаму пытанню адбылося толькі ў другой палове ХІХ ст. [12, с. 16–17]. 

На мяжы ХІХ–ХХ ст. галоўным ідэолагам армейскага партызанскага руху 

ў Расійскай імперыі стаў генерал У.Н. Клямбоўскі (1860–1921). Ён актыўна 

даследаваў папярэдні вопыт партызанскай дзейнасці, у тым ліку прыклады 

партызанскіх дзеянняў падчас руска-японскай вайны 1904–1905 гг. Генерал 

вылучыў два галоўных дзеяння партызанскай вайны: рэйды і пошукі. Першы 

прадугледжваў выкананне партызанскім атрадам пэўных аперацый у тыле 

праціўніка і далейшае вяртанне ў стан сваіх войскаў. Такі варыянт павінен быў 

ажыццяўляцца пры адмоўным стаўленні насельніцтва да партызанскіх атрадаў. 

Другі варыянт прадугледжваў працяглую дзейнасць партызанскіх атрадаў у 

тыле праціўніка пры наяўнасці падтрымкі з боку мясцовага насельніцтва. 

Тэарэтычныя распрацоўкі У.Н. Клямбоўскага аказалі пэўны ўплыў на тактыку 

партызанскай барацьбы падчас Першай сусветнай вайны, а сам генерал стаў 

першым даследчыкам армейскага партызанскага руху падчас Першай сусветнай 

вайны на расійска-германскім фронце ўжо пасля заканчэння вайны [12, с. 23].  

Варта адзначыць, што напярэдадні і ў гады Першай сусветнай вайны ў 

Расійскай імперыі існаваў дакладны падзел паміж армейскім і народным 
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партызанскімі рухамі. Народны партызанскі рух увогуле не лічыўся сапраўды 

«партызанскім». Аб гэтым сведчыць артыкул «Партизанская война», 

надрукаваны ў «Военной энциклопедии» ў 1914 г. Згодна з гэтым артыкулам, 

партызанскімі атрадамі прызнаваліся толькі тыя атрады, якія былі вылучаны са 

складу рэгулярных вайсковых частак і накіраваны ў тыл праціўніка. Замест 

тэрміна «народныя партызанскія атрады» ў артыкуле фігуруе тэрмін «шайкі 

паўсталага народа», што сведчыць аб хутчэй негатыўным стаўленні армейскага 

камандавання да народнай партызанскай вайны [12, с. 23]. У дадзенай рабоце 

захоўваецца падзел партызанскіх атрадаў на «армейскія» ці «рэгулярныя» і 

«народныя», бо працэс стварэння гэтых атрадаў і іх дзейнасць маюць значныя 

адрозненні. Між тым, нельга цалкам пагадзіцца з ацэнкай, дадзенай тагачасным 

камандаванне Рускай імператарскай арміі «шайкам паўсталага народа», таму 

замест гэтай назвы ў дадзенай рабоце ўжываецца тэрмін «народныя 

партызанскія атрады».  

Ідэя стварэння армейскіх партызанскіх атрадаў падчас Першай сусветнай 

вайны з’явілася толькі ў жніўні 1915 г. У гэты час баявыя дзеянні ўжо ішлі ў 

межах Расійскай імперыі, на тэрыторыі сучасных Польшчы, Літвы, Беларусі і 

Украіны. Нямецкае наступленне ахапіла значную частку тэрыторыі праціўніка, 

ствараючы небяспечнае для расійскага камандавання становішча на фронце. У 

гэтых абставінах з’явілася ідэя стварэння партызанскіх атрадаў па прыкладу 

вайны 1812 г. Дакладна невядома, хто быў першым ініцыятарам гэтага праекту. 

У.Н. Клямбоўскі ў сваім даследаванні сцвярджаў, што першым з такой ідэяй 

звярнуўся ў Стаўку А. Кучынскі. Аднак А.Р. Шкуро ў сваіх успамінах 

сцвярджаў, што менавіта ён першым выказаў ідэю стварэння армейскіх 

партызанскіх атрадаў [16, с. 688]. Гэты праект адразу падтрымалі многія 

афіцэры-кавалерысты, якія ва ўмовах невядомай ім дагэтуль пазіцыйнай вайны 

не маглі знайсці адпаведнага прымянення сваім навыкам і вымушаны былі 

знаходзіцца ў тыле або сярод пехацінцаў у акопах. 

У канцы жніўня – пачатку верасня 1915 г. загадам камандуючага 

Паўднёва-Заходнім фронтам М.І. Іванава ў 8-й, 9-й і 11-й арміях пачалося 

стварэнне армейскіх партызанскіх атрадаў, якія ў далейшым планавалася 

адправіць у тыл нямецкіх войскаў на Палессе (сучаснае беларуска-ўкраінскае 

памежжа). Аднак падтрымка ініцыятывы па стварэнню партызанскіх атрадаў 

камандуючым аднаго з франтоў не азначала поўную згоду на гэты праект усяго 

камандавання Рускай імператарскай арміі [16, с. 685].  

У верасні 1915 г. па заданню Стаўкі на ўсіх франтах пачалася тэрміновая 

сакрэтная арганізацыя агентурных баявых адзінак. Планавалася стварыць 

невялікія атрады для адпраўлення ў тыл праціўніка, асноўнай дзейнасцю якіх 

павінна была стаць разведка. Такія атрады павінны былі пастаянна знаходзіцца 

ў тыле праціўніка, дасылаючы сабраную інфармацыю ў штаб свайго фронту і, 



48 

 

пры загадзе камандавання, здзяйсняць дыверсіі на стратэгічных аб’ектах 

праціўніка.   

Восенню 1915 г. расійска-германскі фронт на беларускіх губернях 

стабілізаваўся па лініі Дзвінск – возера Нарач – Смаргонь – Баранавічы – Пінск. 

На гэты момант камандаванне Рускай імператарскай арміі не мела дастаткова 

сродкаў для выгнання праціўнікаў з занятых тэрыторый, таму было вырашана 

вярнуцца да першапачатковай ідэі стварэння партызанскіх атрадаў і 

распаўсюдзіць гэты праект на ўсе франты. Разам з тым, было вырашана змяніць 

тактыку дзеянняў будучых партызанскіх атрадаў. Замест прадугледжанага да 

гэтага пастаяннага знаходжання на тэрыторыі праціўніка была абрана рэйдавая 

тактыка. Аналізуючы такія змены ў меркаваннях камандавання можна зрабіць 

выснову, што генералы Рускай імператарскай арміі больш не лічылі 

насельніцтва акупаваных тэрыторый надзейным саюзнікам.  

Трэба адзначыць, што ў Расійскай імперыі ў гэты час фактычна не было 

спецыялістаў па фарміраванню партызанскіх атрадаў. Адзінымі дасведчанымі 

людзьмі ў гэтай сферы былі нязначная колькасць партызанаў руска-японскай 

вайны 1904–1905 гг. і генерал У.Н. Клямбоўскі, які ў гэты перыяд так і не быў 

прыцягнуты да працы па стварэнню партызанскіх атрадаў. Аднак 

30 кастрычніка (12 лістапада) 1915 г. выйшаў загад № 2 Паходнага Атамана 

казацкіх войскаў Вялікага князя Барыса Уладзіміравіча Раманава, які 

прадпісваў фарміраваць партызанскія атрады паводле адмысловага 

настаўлення, прыкладзенага да загаду. Трэба адзначыць, што камандаванне 

такімі спецыфічнымі сіламі, як партызанскія атрады, трапіла ў рукі чалавеку, 

які быў зусім незнаёмы з партызанскай тактыкай [95, с. 9].  

Задачамі армейскіх партызанскіх атрадаў былі дыверсійная дзейнасць і 

разведка ў тыле праціўніка, захоп інфарматараў з боку салдат і афіцэраў 

праціўніка, узаемадзеянне з мясцовым насельніцтвам для далейшых сумесных 

дзеянняў супраць акупацыйных войскаў, а таксама, па магчымасці, вызваленне 

ваеннапалонных Рускай імператарскай арміі і вяртанне іх у стан сваіх частак. 

Згодна з загадам № 2 на Заходнім фронце, які знаходзіўся на тэрыторыі 

Беларусі, восенню 1915 г. было створана 6 конных партызанскіх атрадаў, 4 з 

якіх налічвалі ў сваім складзе не больш за 25 чалавек. Для параўнання трэба 

адзначыць, што на суседнім Паўночным фронце таксама было створана 6 

партызанскіх атрадаў, а на Паўднёва-Заходнім фронце, дзе працэс 

фарміравання атрадаў пачаўся на некалькі тыдняў раней, было створана 11 

партызанскіх атрадаў [ДАДАТАК В]. Значную колькасць армейскіх 

партызанскіх атрадаў на гэтым фронце можна тлумачыць больш прыдатнымі, 

чым на Заходнім і Паўночным франтах, геаграфічнымі і рэльефнымі ўмовамі. У 

афіцыйных дакументах штаба Паходнага атамана ўсіх казацкіх войскаў 

створаныя  атрымалі назву «партызанскіх атрадаў», аднак у дакументах штабоў 
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розных армій гэтыя ж атрады фігуруюць пад назвай «сотні асобага 

прызначэння». Шырокае распаўсюджванне атрымала іншая назва армейскіх 

партызанскіх атрадаў – «Атрады спецыяльнага прызначэння» [95, с. 22–23]. 

Улічваючы, што ўсе вышэйпералічаныя назвы ўжываліся як у афіцыйных 

дакументах таго часу, так і сучаснікамі і адносяцца да армейскіх партызанскіх 

атрадаў, магчыма ўжыванне гэтых назваў і ў дадзенай рабоце. 

Увесь час свайго існавання «Атрады спецыяльнага прызначэння» 

фармаваліся выключна з добраахвотнікаў. Пры гэтым, на афіцэраў, а асабліва 

будучых камандзіраў атрадаў, дзейнічаў жорсткі адбор. Улічваючы рэйдавую 

тактыку дзеянняў, армейскія партызанскія атрады ствараліся пераважна з 

кавалерыстаў, аднак у некаторыя атрады траплялі пехацінцы, артылерысты і 

інжынеры [115].  

На падрыхтоўку і дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў негатыўны 

ўплыў аказваў недахоп грашовых сродкаў і неабходнага інвентару. Толькі праз 

некалькі месяцаў пасля загаду аб стварэнні «Атрадаў спецыяльнага 

прызначэння» 29 красавіка (12 мая) 1916 г. камандаваннем быў выдадзены 

«Табель спецыяльнай маёмасці», згодна з якім адбывалася рэчыўнае 

забеспячэнне партызанскіх атрадаў. Табель прадугледжваў на кожныя дзесяць 

партызан бінокль, два компасы, два гадзінніка, тры ліхтары, дзесяць ручных 

гранат і дзесяць бомб Навіцкага, два тапары, адну пілу, два кулямёты і адзін 

падрыўны механізм [34, с. 231–232]. Дадзены набор нельга назваць 

дастатковым для паспяховай дыверсійнай ці разведвальнай дзейнасці. Трэба 

адзначыць, што на 1915–1916 гг. у дрэнным стане знаходзілася забеспячэнне 

значнай часткі франтавых падраздзяленняў, таму зразумела эканомія сродкаў 

на «Атрадах спецыяльнага прызначэння» з боку камандавання. Тым больш, што 

значная частка франтавых генералаў скептычна ставілася да ідэі арганізацыі 

партызанскай вайны ў тыле праціўніка.  

Першапачаткова ўсе армейскія партызанскія атрады падпарадкоўваліся 

непасрэдна Паходнаму атаману ўсіх казацкіх войскаў вялікаму князю Барысу 

Уладзіміравічу, аднак павінны былі даваць справаздачу штабам армій, карпусоў 

і франтоў, на ўчастках якіх яны знаходзіліся і дзейнічалі. Такая складаная 

сістэма параджала папяровую валакіту і стварала сітуацыі, калі камандзіры 

партызанскіх атрадаў маглі атрымліваць адразу некалькі супярэчлівых загадаў 

ад розных камандных інстанцый [95, с. 20].  

Разам з працэсам стварэння армейскіх партызанскіх атрадаў адбывалася 

ўмацаванне лініі нямецкіх акопаў на расійска-германскім фронце. Непарыўная 

ўмацаваная лінія фронту фактычна рабіла немагчымым адпраўленне 

партызанскіх атрадаў ў тыл нямецкіх войскаў. Адзіным месцам, дзе з-за 

наяўнасці шматлікіх балот і лясоў усталяваць трывалую лінію абароны ў першы 
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час нямецкім вайскоўцам не ўдалося, было Палессе (сучаснае беларуска-

украінскае памежжа).  

У верасні – кастрычніку 1915 г. армейскія партызанскія атрады былі 

накіраваныя ў прыфрантавую паласу для далейшага руху ў тыл праціўніка. 

Трэба адзначыць, што першымі на фронт выступілі партызанскія атрады 

Паўднёва-Заходняга фронту, паколькі на астатніх франтах партызанскія атрады 

яшчэ не былі сфармаваныя [115].  

Першым поспехам армейскіх партызанаў падчас вайны стаў напад атрада 

С.Г. Лявонцьева 20 кастрычніка (1 лістапада) 1915 г. на в. Воля Кухоцкая на 

поўдні Пінскага павета Мінскай губерні. У выніку гэтага бою нямецкі гарнізон 

у вёсцы быў цалкам вынішчаны, а партызаны панеслі нязнаныя страты. Напад 

на Волю Кухоцкую стаў добрым прыкладам для астатніх армейскіх 

партызанскіх атрадаў і падштурхнуў камандзіраў, у тым ліку С.Г. Лявонцьева, 

да больш актыўных дзеянняў [6, с. 344–361]. 

У лістападзе 1915 г. у раёне р. Прыпяць былі сканцэнтраваныя ўсе 11 

Атрадаў спецыяльнага прызначэння Паўднёва-Заходняга фронту. Камандзірамі 

атрадаў было прынята рашэнне аб сумесным нападзе на в. Невель Пінскага 

павета Мінскай губерні. Аднак з-за спрэчак больш за палову камандзіраў не 

згадзіліся ўдзельнічаць у нападзе і ўвялі свае атрады на другія ўчасткі фронту. З 

астатніх пяці армейскіх партызанскіх атрадаў быў створаны адзіны зводны 

атрад пад кіраўніцтвам гвардыі ротмістра М.С. Ільенкі ці падпалкоўніка 

А.А. Астраградскага (як навукоўцы, так і відавочцы тых падзей разыходзяцца ў 

поглядах на гэтае пытанне). Вышэйшае камандаванне ведала пра падрыхтоўку 

да новай аперацыі і накіравала на дапамогу атраду значныя сілы рэгулярных 

вайскоўцаў. У партызанаў мелася некалькі праваднікоў з мясцовых жыхароў, 

якія дапамагалі вайскоўцам з арыентацыяй у невядомай мясцовасці. Некаторыя 

з праваднікоў дапамагалі партызанам з помсты да акупантаў, якія дагэтуль 

рабавалі іх сем’і і гвалцілі жанчын у вёсках [69, арк. 70–70 адв.]. 

Галоўнай мэтай рэйду на Невель быў напад на штаб 82-й германскай 

рэзервовай дывізіі, які месціўся ў вёсцы. Акрамя штаба дывізіі ў Невелі 

размяшчаліся батальён 271-га пяхотнага рэзервовага нямецкага палка, штаб 

гэтага палка, санітарная каманда, паркавая паўрота і адзін кавалерыйскі 

эскадрон. Падчас баёў восенню 1915 г. вёска была амаль цалкам знішчана, таму 

салдаты месціліся ў зямлянках. Нямецкае камандаванне лічыла балота, якое 

аддзяляла Невель ад рускіх акопаў, непраходным, таму вёска была фактычна не 

прыкрытай з фронту. Гэтым і вырашыла скарыстацца камандаванне зводнага 

армейскага партызанскага атрада [16, с. 690–691].  

 Вечарам 14(27) лістапада 1915 г. праваднікі дапамаглі атраду прайсці 

праз балота, пасля чаго Невель быў узяты партызанамі ў кальцо. Загадзя вёска 

была падзелена на асобныя ўчасткі, за кожны з якіх адказвала пэўная група ў 
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зводным атрадзе. Апоўначы партызаны, папярэдне ліквідаваўшы вартавых, 

перайшлі ў наступ. Пры гэтым, першапачаткова вайскоўцы карысталіся 

штыкамі, каб не падняць трывогі ў стане праціўніка. Многія нямецкія салдаты і 

афіцэры, зусім не чакаючы нападу ў гэты час, адразу здаваліся праціўніку. Па 

ўспамінам аднаго з удзельнікаў аперацыі, палонных было так шмат, што іх 

проста забівалі штыкамі на месцы, не гледзячы на тое, што апошнія зусім не 

аказвалі супраціву [115]. Разглядаючы тыя міжнародныя дамовы, што падпісала 

Расійская імперыя да Першай сусветнай вайны, такія дзеянні можна трактаваць 

як ваеннае злачынства. 

Нямецкае супраціўленне было нязначным і насіла ачаговы характар. У 

выніку начнога бою ўся вёска апынулася ў руках партызанаў. Аднак галоўным 

здабыткам гэтай аперацыі стаў захоп штаба 271-га пяхотнага рэзервовага 

нямецкага палка і штаба ўсёй 82-й германскай рэзервовай дывізіі разам з яе 

камандзірам генералам Карлам Фрыдрыхам Зігфрытам Фабарыўсам. Трэба 

адзначыць, што гэты чалавек стаў адзіным генералам Германскай імперыі, які 

трапіў у палон да расійскіх вайскоўцаў падчас Першай сусветнай вайны. Разам 

з тым, здабычай вайскоўцаў стала каштоўная нямецкая аператыўная карта 

ўчастку фронту і іншыя дакументы, было знішчана 2 гарматы, значная частка 

сродкаў сувязі і боепрыпасаў праціўніка. Страты нямецкага боку за гэты бой 

склалі толькі забітымі больш за 600 чалавек, сярод якіх былі і грамадзянскія 

асобы. Страты расійскага боку склалі 5 чалавек забітымі, 2 зніклых без вестак і 

ад 11 да 46 (па розных звестках) чалавек параненых. Сярод забітых быў і 

кіраўнік аднаго з партызанскіх атрадаў падпалкоўнік С.Г. Лявонцьеў, які 

пасмяротна быў прадстаўлены да ўзнагароды. Акрамя яго яшчэ 98 удзельнікаў 

гэтай аперацыі былі розным чынам узнагароджаныя [77, с. 298–302].  

У тую ж ноч пасля бою партызанскі атрад зноўку вярнуўся ў стан 

расійскіх войскаў. Нямецкія падмацаванні, якія прыйшлі ў Невель на гукі бою, 

ужо не засталі ў вёсцы партызанаў і не здолелі іх нагнаць. Праўда, падчас 

канваіравання палонных генерал З. Фабарыўс скончыў жыццё самагубствам 

[116]. Не гледзячы на гэта вынікі аперацыі былі ўразлівыя. Пры нязначных 

стратах расійскім вайскоўцам удалося знішчыць цэлы гарнізон, пры гэтым былі 

ўзяты каштоўныя трафеі. Гэты поспех абумовіў такую вялікую колькасць 

узнагарод удзельнікам, а таксама ўвагу да тэмы партызанскага руху не толькі з 

боку камандавання Рускай імператарскай арміі, але і імператара Мікалая ІІ. 

Поспех невельскай аперацыі ўзняў хвалю новых добраахвотнікаў у арміі і 

падштурхнуў да стварэння новых партызанскіх атрадаў. Баі за Волю Кухоцкую 

і Невель давалі камандаванню надзею на паспяховае прымяненне армейскіх 

партызанскіх атрадаў і ў далейшым. Адпаведная рэакцыя паследавала і збоку 

нямецкага камандавання: невельскі ўчастак фронту быў тэрмінова ўмацаваны, 

праверкі адбыліся і на другіх небяспечных пазіцыях. Такім чынам, нямецкае 
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камандаванне «залатала дзірку» у сваім фронце, забяспечыўшы сабе абарону ад 

будучых партызанскіх нападаў на гэтым участку.  

Аналізуючы прычыны поспеху невельскай аперацыі, можна назваць 

наступныя прычыны: дапамога мясцовых праваднікоў, якія паспяхова 

карысталіся мясцовымі геаграфічнымі ўмовамі; раптоўнасць і нечаканасць 

нападу; добрая тэарэтычная распрацоўка аперацыі і пралікі з боку нямецкага 

кіраўніцтва. Трэба таксама адзначыць, што дагэтуль 82-я германская рэзервовая 

дывізія амаль не прымала ўдзелу ў баявых дзеяннях і адносна нядаўна заняла 

свой участак фронту. 

Умацаванне слабых месцаў у нямецкай абароне пасля невельскай 

аперацыі ў лістападзе 1915 г. не спрыяла далейшым партызанскім дзеянням на 

Заходнім і паўночных участках Паўднёва-Заходняга франтоў. Таму наступная 

аперацыя армейскіх партызанскіх атрадаў адбылася толькі ў лютым 1916 г. У 

гэты перыяд ужо пачыналася падрыхтоўка да будучай Нарачанскай аперацыі, 

таму галоўнакамандуючы Заходнім фронтам генерал А.Е. Эверт быў 

зацікаўлены ў аднаўленні актыўнай партызанскай дзейнасці з мэтай 

правядзення дыверсій у нямецкім тыле. У гэты ж перыяд з’явілася і яшчэ адна 

«дзіра» ў нямецкім фронце: возера Нарач пакрылася тоўстым слоем ільду, на 

якім немцы не пабудавалі нейкіх абарончых умацаванняў. 

У ноч з 14 на 15 (з 26 на 27) лютага 1916 г. конны партызанскі атрад 

Заходняга фронту перайшоў па льду праз Нарач і прабраўся ў нямецкі тыл, дзе 

ўзарваў чыгуначны мост, па якім ішло забеспячэнне кайзераўскіх частак. Пасля 

гэтага партызанскі атрад паспрабаваў вярнуцца ў размяшчэнне сваіх войскаў, 

аднак быў нагнаны нямецкімі часткамі і разбіты ў баю. Узятыя ў палон 22 

партызана былі расстраляны немцамі на месцы. Можна выказаць згадку, што 

такая жорсткасць у адносінах да палонных з боку нямецкіх вайскоўцаў 

тлумачылася не толькі помстай за ўзарваны мост, але і помстай за невельскую 

разню, учыненую партызанскім атрадам. Увесь партызанскі атрад быў 

знішчаны, таму вынікі аперацыі можна лічыць супярэчлівымі. Стратэгічны 

мост быў адноўлены ўжо праз некалькі дзён, а за яго ўзрыў быў аддадзены 

вялікі кошт. Увогуле гэта акцыя не паўплывала на ход Нарачанскага 

наступлення ў сакавіку 1916 г., таму, са стратэгічнага пункту гледжання, была 

толькі бессэнсоўнай згубай вайсковай сілы [6, с. 344–361]. 

Трэба адзначыць, што пералічаныя вышэй аперацыі з’яўляюцца самымі 

значнымі сярод партызанскіх рэйдаў на беларускіх землях. Большасць 

армейскіх партызанскіх атрадаў абмяжоўваліся нязначнымі спробамі вылазак у 

тыл праціўніка ці ўвогуле знаходзіліся ў размяшчэнні сваіх войскаў. Такая 

сітуацыя была ўласціва для ўсіх франтоў Расійскай імперыі. Калі ў 

камандавання Рускай імператарскай арміі прайшла эйфарыя ад невельскай 
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перамогі, стала зразумела, што астатнія партызанскія атрады фактычна не 

выконваюць пастаўленых перад імі задач.  

У маі 1916 г. у штабе Паходнага атаману ўсіх казацкіх войскаў вялікага 

князя Барыса Уладзіміравіча адбылася спецыяльная нарада, прысвечаная 

праблемам партызанскіх атрадаў. Начальнік штаба генерал А.П. Багаеўскі 

выступіў з дакладам, з якога вынікала, што толькі 30% з усіх партызанскіх 

атрадаў можна лічыць баяздольнымі. Улічваючы, што на ўсіх франтах у гэты 

перыяд дзейнічала каля 45 армейскіх партызанскіх атрадаў, то колькасць 

баяздольных дасягала толькі 14-ці. Улічваючы такія нездавальняючыя 

паказальнікі, Вялікі князь Барыс Уладзіміравіч прыняў рашэнне аб 

расфарміраванні знаная часткі партызанскіх атрадаў. Тыя атрада, які не былі 

расфарміраваныя, пераходзілі ў непасрэднае падпарадкаванне штабам армій, на 

ўчастках якіх дзейнічалі [95, с. 25–26].  

Мерапрыемствы камандавання прывялі да значнага скарачэння колькасці 

армейскіх партызанскіх атрадаў, а таксама спрасцілі працэс справаздачы для 

камандзіраў атрадаў. Аднак гэтыя рэформы не закраналіся тактыкі 

партызанскіх дзеянняў, таму не маглі прывесці да паляпшэння 

рэзультатыўнасці барацьбы з праціўнікам.    

Сярод атрадаў, якія засталіся на Заходнім фронце пасля «чысткі» 

найбольш вядомым быў партызанскі атрад Б.У. Аненкава, які вызначыўся ў 

шматлікіх рабаўнічых і гвалтоўных дзеяннях адносна сялян на акупаванай 

тэрыторыі. Свае праблемы з харчаваннем гэты партызанскі атрад вырашаў за 

кош жыхароў беларускіх вёсак. Пры гэтым, унутры самога атрада атаман      

Б.У. Аненкаў падтрымліваў жорсткую дысцыпліну. Трэба адзначыць, што гэты 

партызанскі атрад вёў і актыўную барацьбу з нямецкімі вайскоўцамі. Так у 

чэрвені 1916 г. атрад Б.У. Аненкава атакаваў нямецкія пяхотныя часткі ў раёне 

Баранавіч, нанёс ім значныя страты і захапіў багатую здабычу [95, с. 24]. Аднак 

увогуле дзеянні атраду ніяк не спрыялі адной з галоўных задач армейскага 

партызанскага руху – узаемадзеянню з мясцовым насельніцтвам.  

Яшчэ адным вядомым партызанскім атрадам на тэрыторыі Беларусі быў 

атрад атамана А.Р. Шкуро, пераведзены на Заходні фронт летам 1916 г. 

Выключнай асаблівасцю гэтага атраду быў знешні выгляд. Да сваіх кубанак 

партызаны прымацоўвалі воўчыя хвасты, а на чорным атрадным сцягу была 

выява аскалу воўчай пашчы. Ад гэтага і пайшла неафіцыйная назва атраду – 

«воўчая сотня».  

Партызанскі атрад А.Р. Шкуро дзейнічаў на Заходнім фронце непрацяглы 

час. Па ўспамінах самога атамана «на Заходнім фронце адбывалася правільная 

пазіцыйная вайна», таму атрад панёс вялікія страты, не дасягнуўшы ніякіх 

вынікаў. А.Р. Шкуро папрасіў камандаванне аб пераводзе свайго атрада на 

Паўднёва-Заходні фронт, што і было зроблена [102, с. 21–22]. Аднак і падчас 
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сваёй непрацяглай дзейнасці «воўчая сотня» таксама паспела адзначыцца 

рабаваннем і нападамі на мірнае насельніцтва. Гэта пацвярджаў ва ўспамінах 

барон П.М. Урангель, дадаючы, што служыць у атрад А.Р. Шкуро ішлі «горшыя 

элементы афіцэрства».  

Трэба адзначыць, што праблема ўзаемадзеяння паміж армейскімі 

партызанскімі атрадамі і насельніцтвам акупаваных тэрыторый узнікала не 

толькі ў вышэйзгаданых выпадках, а была ўласціва для большасці такіх 

стасункаў. Пасля жорсткіх эвакуацыйных мерапрыемстваў лета 1915 г. значная 

частка насельніцтва акупаваных тэрыторый з насцярогай ставілася да з’яўлення 

расійскіх вайскоўцаў. Спрацоўваў і натуральны страх, паколькі нямецкія войскі 

маглі ўчыніць рэпрэсіі для цэлай вёскі ў выпадку дапамогі партызанам. 

Прыкладаў узаемадзеяння, за рэдкім выключэннем, практычна не існавала. Між 

тым, не ўсе партызаны самі імкнуліся да супрацоўніцтва з мясцовым 

насельніцтвам. Унікальнай з’явай стала расфарміраванне атрада Туземнай 

коннай дывізіі, які дзейнічаў на Палессі, з-за «няведання чынамі мясцовай 

мовы» [95, с. 17]. Аднак у большасці выпадкаў непаразуменні і прамыя 

злачынствы адносна мясцовых жыхароў абыходзіліся партызанам без усялякага 

пакарання з боку камандавання. Толькі нязначная частка сярод афіцэраў, чыя 

віна ў разбоях і гвалтаванні была даказана, былі пакараны ўжо падчас масавага 

расфарміравання партызанскіх атрадаў. Такая беспакаранасць, а таксама 

перыядычныя цяжкасці з харчовым забеспячэннем, натхнялі партызанскія 

атрады на рабаванні, падчас якіх не абыходзілася і без гвалтоўных дзеянняў.  

З лета 1916 г. большасць партызанскіх атрадаў ужо фактычна не 

здзяйсняла нападаў і рэйдаў, абмяжоўваючыся выключна выведкай і 

карэкціроўкай карт. Такое становішча было вынікам працяглага ўмацавання 

лініі абароны праціўніка, дзе фактычна не засталося месцаў для пранікнення ў 

варожы тыл. Многія атрады проста знаходзіліся ў тыле сваіх войскаў, 

займаючыся п’янствам. Гэта не садзейнічала захоўванню дысцыпліны ў 

партызанскіх атрадах, якая яшчэ больш пагоршылася  пасля Лютаўскай 

рэвалюцыі 1917 г. Аднак у гэты перыяд камандаванне знайшло новае 

выкарыстанне для партызанскіх атрадаў у якасці карнікаў супраць салдацкіх 

хваляванняў на фронце. Гэта канчаткова падарвала дысцыпліну ў большасці 

партызанскіх атрадаў [95, с. 27].  

У маі 1917 г. лёсам партызанскіх атрадаў зацікавіўся ваенны міністр   

А.Ф. Керанскі. Пабываўшы на фронце, ён заявіў, што «партызаны – небяспечны 

для нас элемент», пасля чаго распусціў усе партызанскія атрады, пакінуўшы 

дазвол на дзейнасць толькі асобным атрадам, у тым ліку А.Р. Шкуро і            

Б.У. Аненкава. Далейшая дзейнасць гэтых атрадаў была непрацяглай, а на 

тэрыторыі Беларусі больш не суправаджалася рэйдамі на тэрыторыі, 

акупаваныя нямецкімі войскамі [95, с. 27]. Па ўспамінах многіх расійскіх 
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генералаў, у тым ліку генерала А.А. Брусілава, партызанскі рух не акупіў сябе і 

не прынёс ніякай значнай карысці [13, с. 172–174].  

Аналізуючы дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў на тэрыторыі 

Беларусі, трэба адзначыць, што фактычна яны не выканалі пастаўленыя перад 

імі задачы. Першыя партызанскія атрады былі створаны ў другой палове 1915 г. 

Стварэнне Атрадаў спецыяльнага прызначэння адбывалася ва ўмовах ваеннага 

дэфіцыту, таму «Табель спецыяльнай маёмасці» прадугледжваў для партызанаў 

бедны інвентар, не дастатковы для паспяховага вядзення дыверсійнай і 

разведвальнай дзейнасці. Кіраўніцтва над армейскімі партызанскімі атрадамі 

трапіла ў рукі Вялікага князя Барыса Уладзіміравіча, зусім недасведчанага ў 

гэтай спецыфічнай справе. Цяжкасці з харчовым забяспечваннем і 

беспакаранасць з боку камандавання спакушалі многіх партызанаў да 

рабавання сельскіх жыхароў беларускіх вёсак, што не дазваляла наладзіць 

узаемадзеянне з мясцовым насельніцтвам для сумесных дзеянняў супраць 

акупацыйных войскаў. Аднак галоўнай складанасцю, якая не дазволіла 

разгарнуць армейскі партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі, сталі геаграфічныя 

ўмовы. Раўнінная мясцовасць беларускіх зямель спрыяла ўсталяванню адзінай 

працяглай лініі абароны, за якой у значнай колькасці канцэнтраваліся нямецкія 

войскі. У спрыяльных умовах сярод палескіх балот адбыліся дзве найвялікшыя 

партызанскія перамогі – аперацыі ў Волі Кухоцкай і ў Невелі восенню 1915 г., 

падчас якіх мясцовыя гарнізоны былі разгромленыя, а ў Невелі трапіў у палон 

нямецкі генерал З. Фабарыўс. Аднак гэтыя поспехі былі адзінкавымі. Астатнія, 

нават паспяховыя рэйды, не прынеслі такіх значных вынікаў.  

3.2 Народны партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі падчас 

нямецкай акупацыі (1915–1918 гг.) 

Адной з рэакцый мясцовага насельніцтва на палітыку нямецкіх 

акупацыйных уладаў стаў супраціў, які выразіўся ў стварэнні народных 

партызанскіх атрадаў, якія змагаліся супраць акупацыйных войскаў. Трэба 

адзначыць, што партызанскай вайна ў тыле нямецкіх войскаў на беларускіх 

землях падчас Першай сусветнай вайны не набыла такіх памераў і маштабаў, як 

падчас Другой сусветнай вайны, аднак таксама паўплывала на ўзаемадзеянне 

нямецкай акупацыйнай адміністрацыі і мясцовага насельніцтва. Партызанскія 

атрады падчас Першай сусветнай вайны, сфарміраваныя не па загаду 

камандавання з ліку вайскоўцаў, а намаганнямі насельніцтва акупаваных 

тэрыторый, можна назваць «народнымі». У дзейнасці народных партызанскіх 

атрадаў на беларускіх землях можна вылучыць два этапы дзейнасці: 1) этап 

разгортвання партызанскай вайны ў тыле нямецкіх вайскоўцаў (жнівень 1915 – 

люты 1918 гг.) 2) этап узмацнення і актывізацыі барацьбы супраць 

акупацыйных войскаў (люты – лістапад 1918 г.). 
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У першыя месяцы акупацыі нямецкая адміністрацыя сутыкнулася з 

неаднародным этнічна-канфесіянальным складам насельніцтва беларускіх 

зямель. У гарадах большую частку насельніцтва складала яўрэйскае 

насельніцтва, якое па большай частцы абыякава ўспрыняла змену расійскага 

панавання на германскае. Значная частка польскага насельніцтва беларускіх 

гарадоў вітала прыход новай улады, аднак прадстаўнікі беларускага і літоўскага 

гарадскога насельніцтва не так спрыяльна ставіліся да новай улады, хоць і не 

перашкаджалі ёй і з цягам часу паступова наладжвалі актыўнае супрацоўніцтва. 

Рускае насельніцтва, якое і так не складала большасці ў беларускі гарадах 

напярэдадні вайны, масава збегла на Усход летам 1915 г., таму налічвала 

нязначную колькасць насельніцтва, якая таксама не стварала перашкод 

нямецкаму панаванню.  У вёсках акупаваных частак Гродзенскай і Віленскай 

губерняў абсалютную большасць складалі беларусы [21, с. 33]. Трэба 

адзначыць, што рускай прапаганда напярэдадні германскай акупацыі пачала 

ствараць у сялян вобраз ворага-немца, які, аднак так і не быў канчаткова 

навязаны мясцоваму насельніцтву. Больш за тое, жорсткімі захадамі па 

эвакуацыі летам 1915 г. расійскія вайскоўцы і адміністрацыя настроілі супраць 

сябе значную частку сялянства. 

Такім чынам, нямецкая ўлада пачала панаваць у краі, дзе мясцовае 

насельніцтва першапачаткова не ставілася да яе негатыўна. Аднак эканамічная 

палітыка германскай адміністрацыі таксама выклікала супраціў сельскіх 

жыхароў. І без таго небагатыя беларускія вёскі падвергліся новым падаткам, 

паборам і адкрытаму рабаванню [5, с. 210–211]. Гэта прымусіла частку 

мясцовага насельніцтва пайсці на ўзброены канфлікт, які выразіўся ў форме 

стварэння першых народных партызанскіх атрадаў. 

Трэба адзначыць, што працэс канфрантацыі мясцовага насельніцтва з 

уладамі ў розных населеных пунктах быў неаднародным. Карныя экспедыцыі, 

якія высылаліся нямецкай адміністрацыяй супраць сялянскіх хваляванняў, 

маглі як поўнасцю задушыць імкненне да супраціву ў мясцовага насельніцтва, 

так і наадварот толькі ўзмацніць яго, прыводзячы ў далейшым да новых 

сутыкненняў з акупацыйнымі сіламі.  

Першыя партызанскія атрады насілі хутчэй характар атрадаў самааховы. 

Яны ствараліся, каб прадухіліць чарговую карную экспедыцыю ці выгнаць з 

вёскі гарнізон нязначных памераў. Такія атрады складаліся з дарослага 

мужчынскага насельніцтва вёскі. Узбраенне першых народных партызанскіх 

атрадаў складалася пераважна з халоднай зброі: тапароў, кос і нажоў, аднак, 

месцамі сустракалася і агнястрэльная зброя. Зразумела, што дзеянні такіх 

атрадаў часцей не мелі плёну, таму што нямецкае камандаванне на акупаваных 

тэрыторыях мела значныя рэзервы і магло падаваць любое сялянскае 

выступленне [12, с. 12].  
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Абсалютная большасць выступленняў народных партызанскіх атрадаў у 

1915–1917 гг. на беларускіх землях былі задушаныя карнымі войскамі. Аднак, 

ёсць і некалькі прыкладаў паспяховых дзеянняў. Адным з такіх трэба 

адзначыць дзейнасць атрада А.М. Ільіна на Палессі, які ў 1915 г. зрабіў падпал 

у стане праціўніка і ўзарваў некалькі нямецкіх складоў. Трэба адзначыць, што 

гэта адзін з нямногіх народных партызанскіх атрадаў, які дзейнічаў сумесна з 

армейскім партызанскім атрадам. Не гледзячы на нязначны размах, дзейнасць 

атрада А.М. Ільіна можна назваць удалай, бо атрад паспяхова хаваўся ад 

нямецкіх войскаў, а камандзір атрада стаў вядомай постаццю на Палессі. 

Яшчэ адным яскравым прыкладам дзейнасці народнага супраціўлення ў 

тыле нямецкіх войскаў з’яўляецца дзейнасць партызанскага атрада пінскага 

памешчыка Н. Сабулевіча. Гэты атрад складаўся ўсяго з трох чалавек: сам 

кіраўнік і два былых паліцэйскіх пінскага павета. Сыходзячы са складу гэтага 

атрада можна меркаваць, што створаны ён быў хутчэй з расійскіх 

патрыятычных памкненняў яго арганізатараў. Дзейнасць атрада была 

накіраваная ў першую чаргу супраць дэзерціраў і марадзёраў з германскай 

арміі. Вядомы выпадак, калі атрад уварваўся ў касцёл, дзе п’яныя нямецкія 

салдаты збіраліся згвалтаваць манашак. Жанчыны былі выратаваны, а немцы 

часткова забіты, часткова збеглі. За свае дзеянні немцы празвалі атрад              

Н. Сабулевіча «шайкай балотнага ваўка». Аднак, чым скончылася дзейнасць 

трох барацьбітоў з нямецкай акупацыяй невядома.  

У 1916–1917 гг. адбылося паступовае пашырэнне колькасці народных 

партызанскіх атрадаў. Гэтаму спрыяў рост незадаволенасці жыхароў 

акупаваных тэрыторый эканамічнай палітыкай нямецкіх уладаў, а таксама 

павелічэнне колькасці беглых рускіх палонных вайскоўцаў, многія з якіх не 

маглі прайсці праз шчыльную нямецкую лінію фронту і вымушаны былі 

асядаць у беларускіх лясах і вёсках на нелегальным становішчы. Беглыя 

ваеннапалонныя станавіліся каштоўнымі кадрамі ў народных партызанскіх 

атрадах, а часам былі ініцыятарамі іх стварэння [89, с. 17–23].  

Царскі ўрад і камандаванне Рускай імператарскай арміі не прыкладалі 

асаблівых намаганняў для арганізацыі народнай вайны ў тыле нямецкіх 

войскаў. Для тагачасных уладаў Расійскай імперыі радыкалізаваны ўзброены 

народ выглядаў яшчэ большым ворагам, чым Германская імперыя з яе 

саюзнікамі, таму стварэнне значнай колькасці народных партызанскіх атрадаў 

не ўваходзіла ў планы вярхоўнага камандавання. Адзіным, што павінна было 

неяк паспрыяць слабаму антыакупацыйнаму руху, былі армейскія партызанскія 

атрады, якія не справіліся з гэтай мэтай і нават часткова настроілі насельніцтва 

акупаваных зямель супраць сябе.  

У адказ на зацягванне мірных перамоў бальшавікамі 18 лютага 1918 г. 

нямецкая армія перайшла ў новы наступ. У хуткім часе пад акупацыяй 
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апынулася большая частка беларускіх зямель, аднак з самага пачатку 

акупацыйныя сілы сутыкнуліся з супрацівам з боку мясцовага насельніцтва. На 

новай тэрыторыі германскай адміністрацыі прыйшлося сутыкнуцца з новымі 

ўмовамі. Гэтаму можна вылучыць некалькі прычын. Перш за ўсё трэба 

адзначыць, што падзеі Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый у значнай 

ступені радыкалізавалі насельніцтва тэрыторый, якія з лютага – сакавіка 1918 г. 

апынуліся пад нямецкай акупацыяй. Акрамя таго, Лютаўская рэвалюцыя 

даравала насельніцтву значнае пашырэнне дэмакратычных правоў, а 

бальшавікі, якія прыйшлі да ўлады пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, абяцалі 

аддаць сялянам землі памешчыкаў і царквы, а рабочым заводы і фабрыкі. 

Нямецкая ўлада ліквідавала гэтыя дасягненні і абяцанні. Была ўведзеная 

жорсткая цэнзура, абмежавана вольнае перасоўванне грамадзян, канфіскаваная 

бальшавікамі зямля вярталася памешчыкам, заводы і фабрыкі вярталіся ў рукі 

ранейшых уласнікаў або пачыналі працаваць на патрэбы германскай арміі.  

Яшчэ адной прычынай супраціву нямецкай акупацыі стаў значны ўплыў 

бальшавікоў на насельніцтва акупаваных тэрыторый. У папярэднія гады 

бальшавікі самі заклікалі да паразы ў вайне з Германіяй, аднак у новых умовах 

іх заклікі кардынальна змяніліся. 22 лютага 1918 г. быў апублікаваны Дэкрэт 

СНК «Сацыялістычная айчына ў небяспецы!», дзе бальшавіцкі ўрад заклікаў 

ўсе слаі грамадства да барацьбы з нямецкімі захопнікамі. 23 лютага 1918 г. 

выйшаў загад №2 Галоўнакамандуючага Заходнім фронтам А.Ф. Мяснікова, дзе 

той заклікаў насельніцтва акупаваных беларускіх тэрыторый да стварэння 

партызанскіх атрадаў. Такім чынам, ва ўмовах адсутнасці арганізаванай 

баяздольнай арміі, бальшавікі разлічвалі на падтрымку з боку насельніцтва, а ў 

першую чаргу з боку рабочых і беднага сялянства. Пры гэтым, апеляцыя 

менавіта да беларускага народа адсутнічала [35, с. 48–49].   

Трэба адзначыць, што на момант выхаду загада №2 значная частка 

беларускіх зямель ужо была акупаванай, таму мясцовае насельніцтва не адразу 

даведалася пра заклік да стварэння партызанскіх атрадаў. Аднак на тэрыторыі, 

не занятай нямецкімі войскамі, дадзены загад аказаў уплыў. Так, на 

Гомельшчыне народныя партызанскія атрады пачалі стварацца яшчэ да 

прыходу нямецкіх войскаў і разам з часткамі РСЧА стрымлівалі германскі 

наступ. Пры гэтым, дзейнасць бальшавікоў у Гомельскім павеце была 

надзвычай прадуктыўнай: ішла масавая прапаганда барацьбы з акупантамі, 

падмацаваная значнымі партыямі зброі – па 1000 вінтовак на воласць [43, с. 29].  

Пасля падпісання Брэст-Літоўскай мірнай дамовы большая частка 

беларускіх зямель апынулася пад нямецкай акупацыяй. На тэрыторыі «старой» 

акупацыі працягвалі дзейнасць адзінкавыя народныя партызанскія атрады, у 

той час як на новаакупаваных тэрыторыях адразу адбылося фарміраванне 

новых атрадаў, створаных у асноўным пад уплывам бальшавікоў. Першыя 
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сутыкненні паміж нямецкімі часткамі і партызанскімі атрадамі на тэрыторыях 

«новай» акупацыі адбыліся ўжо ў лютым 1918 г. Большасць такіх сутыкненняў 

заканчвалася перамогай акупацыйных войскаў. 

З самага пачатку бальшавікі імкнуліся цалкам кантраляваць створаныя імі 

партызанскія атрады, пашыраючы іх колькасць і ўзмацняючы іх 

прабальшавіцкую скіраванасць. 20 лютага 1918 г. па ўказанню СНК у Магілёве 

быў створаны Вярхоўны Ваенны Савет, у руках якога засяроджвалася «уся 

паўната ўлады па вядзенню партызанскай вайны супраць контррэвалюцыйных 

нямецкіх войскаў і ўласнай буржуазіі». Гэта была першая ўстанова, мэтаю якой 

стала кансалідацыя партызанскага руху на акупаваных тэрыторыях. 

Падпольныя кіраўнічыя органы ствараліся бальшавікамі і на непасрэдна 

акупаваных тэрыторыях. Адным з першых такіх органаў на тэрыторыі Беларусі 

стаў Мінскі раённы падпольны камітэт. Пазней былі створаныя Палескі і 

Магілёўскі раённыя падпольныя камітэты, галоўнай функцыяй якіх былі 

кіраўніцтва і каардынацыя дзейнасці падпольных бальшавіцкіх арганізацый і 

мясцовых партызанскіх атрадаў. Існавала і сетка падпольных бальшавіцкіх 

арганізацый больш нізкага ўзроўню, функцыі якіх дубліравалі функцыі 

раённых падпольных камітэтаў, але ў больш лакальных памерах [78, с. 71–99]. 

Вясной 1918 г. пачалі ўзнікаць новыя народныя партызанскія атрады. 

Пры гэтым, толькі частка з іх была створана падпольнымі бальшавіцкімі 

арганізатарамі. Многія атрады ўзнікалі стыхійна, з’яўляючыся натуральна 

рэакцыяй насельніцтва на жорсткую эканамічную палітыку і адкрытае 

рабаванне нямецкай адміністрацыі. У гэты перыяд цэнтрамі партызанскай 

актыўнасці сталі Магілёўскі, Гомельскі і Бабруйскія паветы. Значных памераў 

партызанскі рух набыў у Віцебскай губерні, дзе ў канцы сакавіка дзейнічала 

ўжо каля 2400 партызанаў. Трэба адзначыць, што ў гэты перыяд партызанскія 

атрады дзейнічалі ўжо больш паспяхова, маючы пэўныя лакальныя поспехі. 

Так, у сакавіку 1918 г. на чыгунцы паміж Гомелем і Жлобінам партызанамі быў 

узарваны нямецкі бронецягнік, а ў баях і сутычках з нямецкімі вайскоўцамі 

было захоплена каля 1000 вінтовак і 4 кулямёты [43, с. 29–30].  

Асабліва актыўна народны партызанскі рух разгарнуўся на тэрыторыі 

Рудабельскай воласці Бабруйскага павета, дзе яго ўзначальвалі мясцовыя 

камуністы А.Р. Салавей і М.А. Ляўкоў. Яны арганізавалі ў воласці значны 

партызанскі атрад і пачалі барацьбу з акупацыйнымі войскамі. Адзін з 

арганізатараў партызанскага руху ў Бабруйскім павеце М.А. Ляўкоў быў 

дэмабілізаваным салдатам рэвалюцыйных настрояў. Часта менавіта былыя 

салдаты стваралі партызанскія атрады, паколькі мелі адпаведны баявы вопыт і, 

нярэдка, з’яўляліся носьбітамі камуністычных ідэй [30, с. 426].  

Актывізацыя партызанскай дзейнасці выклікала рэпрэсіўныя 

мерапрыемствы з боку акупацыйных уладаў. Першапачаткова такая ініцыятыва 
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сыходзіла ад мясцовых грамадзянскіх і ваенных чыноўнікаў. Пачаліся масавыя 

арышты камуністаў і актыўных рэвалюцыйных дзеячаў. 9 красавіка 1918 г. па 

прысуду нямецкага ваенна-палявога суда 10-й арміі былі расстраляныя некалькі 

дзясяткаў чалавек, звязаных з дзейнасцю партызанскіх атрадаў. Камандуючы 

10-й арміяй генерал Э. Фалькенгайн 18 красавіка 1918 г. аддаў загад аб 

расстрэле членаў партызанскіх атрадаў і турэмным пакаранні асобам, якія 

дапамагаюць партызанам. Аднак гэтым дзеянні акупацыйных уладаў не 

абмяжоўваліся. Нямецкія вайскоўцы праводзілі карныя экспедыцыі ў 

некаторыя раёны з павышанай партызанскай актыўнасцю з мэтаю запужаць 

мясцовае насельніцтва і прымусіць спыніць аказанне дапамогі сялянам. Так,   

30 мая 1918 г. па асабістаму загаду генерала Э. Фалькенгайна за спачуванне 

партызанам былі расстраляныя 62 селяніна са Слуцкага павета Мінскай губерні. 

Неўзабаве пасля гэтага карныя войскі расстралялі ўсіх жыхароў в. Навасёлкі 

Аршанскага павета, а саму вёску спалілі [84, с. 67]. 

Жорсткая рэпрэсіўная палітыка разам з ўзмацненнем эканамічнай 

эксплуатацыі акупаваных тэрыторый прывялі да ўзмацнення антынямецкіх 

настрояў сярод сялянства і пашырэння народнага партызанскага руху. З лета 

1918 г. партызанскай актыўнасцю адзначыліся новыя воласці, пры гэтым, як на 

тэрыторыі «новай», так і на тэрыторыі «старой» акупацыі. Ужо ў чэрвені     

1918 г. у Рагачоўскім павеце ў 65 населеных пунктах былі створаныя новыя 

партызанскія атрады, а Мінскім павеце з’явілася 25 партызанскіх атрадаў. У 

Полацкім павеце ў гэты перыяд дзейнічала ўжо каля 13 тысяч партызан. На 

працягу ўсяго лета былі створаны новыя атрады ў наваколлях Гомеля, 

Магілёва, Бабруйска, Оршы, Быхава, Слуцка, Рэчыцы, Наваградка і  

Маладзечна [31, с. 134–148].  

Стварэнне новых партызанскіх атрадаў суправаджалася актывізацыяй 

дзейнасці ўжо існуючых атрадаў. Летам 1918 г. партызаны разграмілі нямецкія 

гарнізоны ў вёсках Ямкіна і Блонь Барысаўскага павета, у Гомельскім павеце 

каля Замір’еўскі партызанскі атрад выгнаў немцаў з вёсак Ушанка і Сімакова. У 

Маладзечна мясцовыя партызаны на чыгуначным вакзале ўзарвалі два склады з 

боепрыпасамі і спалілі адзін харчовы нямецкі склад у самім горадзе. У Мазыры 

ў пачатку жніўня 1918 г. партызаны захапілі нямецкі склад з вялікай колькасцю 

зброі і боепрыпасаў і здзейснілі напад на будынак гарадской турмы, у выніку 

чаго былі вызваленыя некалькі соцень заключаных. У розных месцах Беларусі 

партызаны спальвалі ці хавалі пасевы, зерне і харчаванне, якое магло дастацца 

немцам. Перыядычна партызаны прасочваліся ў гарады, дзе закідвалі штабы і 

кватэры нямецкіх афіцэраў гранатамі. Партызанамі неаднаразова пускаліся пад 

адхон нямецкія цягнікі і здзяйсняліся напады на асобныя групы нямецкіх 

вайскоўцаў. У сувязі з гэтым германскія войскі вымушаны былі рухацца толькі 

ў значнай колькасці, часам пры падтрымцы артылерыі і кулямётаў [78, с. 122]. 
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Значна павялічыліся партызанскія атрады Рудабельскай воласці, якія ў 

жніўні 1918 г. былі пераўтвораныя ў партызанскую брыгаду на чале з вядомым 

партызанскім камандзірам А.Р. Салаўём. Дзякуючы вялікай колькасці 

партызанаў і іх паспяховай дзейнасці да канца лета 1918 г. мясцовая 

партызанская зона значна пашырылася. Партызанскае кіраўніцтва фактычна 

цалкам кантралявала Рудабельскую воласць, з’яўляючыся найвялікшай 

партызанскай зонай на акупаванай нямецкімі войскамі тэрыторыі Беларусі. У 

далейшым партызанская зона пашырылася і на іншыя воласці Бабруйскага 

павета, такім чынам была створана Рудабельская рэспубліка. Кіраўніцтва гэтым 

утварэннем належала мясцовым камуністам, якія на тэрыторыі рэспублікі 

абвясцілі аднаўленне савецкай улады [80, с. 98–115].  

Прыклад Рудабельскай рэспублікі можна лічыць адзіным паспяховым 

прыкладам маштабных дзеянняў народных партызанскіх атрадаў на беларускіх 

землях да восені 1918 г. Астатнія партызанскія аперацыі насілі лакальны 

характар, ствараючы пэўныя перашкоды акупацыйным войскам і адміністрацыі 

на месцах, а не ў глабальным маштабу. Разам з тым не варта пераацэньваць 

значнасці стварэння Рудабельскай рэспублікі, бо тэрытарыяльна яна ахоплівала 

пераважна сельскую мясцовасць, пры гэтым г. Бабруйск – сталіца павета, дзе 

з’явілася партызанская рэспубліка, знаходзіўся пад нямецкай уладай да 

лістапада 1918 г. Аналізуючы падзеі вясны – лета 1918 г. трэба адзначыць, што 

нямецкая ўлада ўмела прадухіляла і нейтралізавала партызанскія дзеянні, якія б 

маглі прывесці да страты стратэгічных населеных пунктаў ці рэзкай змены ў 

суадносінах сіл паміж нямецкімі войскамі і партызанскімі атрадамі. Прыкладам 

таму можна лічыць няўдалае паўстанне ў Гомельскім павеце ў жніўні 1918 г.  

У жніўні 1918 г. камандзірамі партызанскіх атрадаў Гомельскага павета 

пры актыўным удзеле мясцовых камуністаў быў распрацаваны план паўстання, 

мэтай якога было поўнае вызваленне павета ад акупацыйных войскаў, заняцце 

Гомелю і абвяшчэнне на гэтай тэрыторыі савецкай улады. План паўстання 

прадугледжваў атаку з розных бакоў партызанскіх атрадаў на Гомель.  

Паўстанне ў Гомельскім павеце пачалося ў ноч з 16 на 17 жніўня 1918 г. 

Першым пачаў актыўныя дзеянні Гарвальскі партызанскі атрад, які выбіў 

нямецкі гарнізон з в. Гарвалі, пасля чаго з боем заняў яшчэ некалькі вёсак. На 

занятай тэрыторыі была абвешчана савецкая ўлада. У тую ж ноч Гарвальскі 

партызанскі атрад злучыўся з іншымі атрадамі, такім чынам яго колькасць 

узрасла з 60 да 200 чалавек. Аднак, далёка не ўсе партызанскія атрады, якія 

павінны былі выступіць, пачалі ўзброеныя дзеянні. Нямецкія вайскоўцы 

часткова прадухілілі выступленне партызанаў, часткова знішчылі іх, калі тыя 

спрабавалі далучыцца да паўстання. Камандзір Гарвальскага партызанскага 

атрада камуніст С. Дубовік вырашыў ісці на штурм г. Рэчыцы з сіламі, якія ў 

яго былі. Можна меркаваць, што партызанскі камандзір разлічваў на 
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падмацаванні з боку мясцовага насельніцтва, якія б дазволілі яму ў далейшым 

ісці на штурм Гомелю. Аднак узяць Рэчыцу ўласнымі сіламі партызаны не 

здолелі. Гарвальскі партызанскі атрад быў разбіты і знішчаны ў баю з 

нямецкімі войскамі. Камандзір атрада С. Дубовік трапіў у палон і быў публічна 

павешаны на гарадской плошчы ў Рэчыцы, а занятыя партызанамі тэрыторыі 

вярнуліся пад кантроль акупацыйных войскаў [43, с. 35].  

Трэба адзначыць, што дзейнасць Гарвальскага партызанскага атрада 

з’яўляецца добрым прыкладам актыўнасці бальшавікоў адносна ўсяго 

партызанскага руху. Брэст-Літоўскі мір не знішчыў імкненне бальшавікоў 

уплываць на падзеі на акупаваных тэрыторыях. Актыўнае дачыненне да 

партызанскага руху на беларускіх землях мелі не толькі мясцовыя члены 

РКП(б), але і кіраўніцтва камуністычнай партыі. Разумеючы часовы характар 

нямецкай акупацыі на большай частцы беларускіх зямель, камуністы імкнуліся 

стварыць падкантрольны сабе моцны ўзброены партызанскі рух, які ў выпадку 

эвакуацыі нямецкіх войскаў мог бы перахапіць уладу на тэрыторыі Беларусі.  

Пасля падпісання Брэст-Літоўскага міру работу па арганізацыі 

партызанскага руху на беларускіх землях праводзіў Смаленскі Заходні Абласны 

Камітэт РКП(б). Камітэт пасылаў сваіх агітатараў і арганізатараў партызанскіх 

атрадаў на акупаваныя нямецкімі войскамі тэрыторыі, аднак яго дзейнасць 

разгортвалася марудна. Летам 1918 г. у якасці каардынацыйнага органа быў 

створаны Краёвы камітэт РКП(б) для акупаваных тэрыторый Беларусі і Літвы. 

8–11 жніўня 1918 г. адбылася першая канферэнцыя падпольных бальшавіцкіх 

арганізацый акупаванай тэрыторыі Беларусі і Літвы, на якой перад падпольным 

камітэтам РКП(б) была пастаўленая мэта: ўзначаліць партызанскі рух на 

акупаваных тэрыторыях і надаць яму арганізаваны характар. Фактычна, 

бальшавікі адкрыта заявілі свае прэтэнзіі на кіраўніцтва народным 

партызанскім рухам на акупаваных беларускіх землях. Для агульнага 

кіраўніцтва партызанскімі рухамі на акупаваных тэрыторыях Прыбалтыкі, 

Беларусі і Украіны ў Маскве быў створаны Цэнтральны паўстанцкі штаб па 

кіраўніцтву паўстанцкім рухам у акупаваных абласцях [43, с. 34].    

Намаганнямі бальшавікоў праз Оршу на акупаваныя тэрыторыі да 

партызанскіх атрадаў і падпольных бальшавіцкіх арганізацый нелегальна 

дастаўляліся газеты «Правда» і «Известия ВЦИК». Трэба адзначыць, што на 

акупаваных тэрыторыях выдаваліся і ўласныя нелегальныя газеты «Подпольная 

правда» (выдавалася бальшавіцкім мінскім падпольным камітэтам) і 

«Полесский коммунист» (выдавалася бальшавікамі Палесся), якія 

распаўсюджваліся сярод партызанскіх атрадаў. Палескімі партызанамі 

выдавалася і ўласная газета пад назвай «Лесное эхо». 

Трэба адзначыць, што бальшавікі не былі адзінай сілай, якая прэтэндавала 

на кіраўніцтва партызанскім рухам на беларускіх землях. Палітычнай партыяй, 
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якая склала канкурэнцыю бальшавікам у гэтым пытанні, стала БПСР. Яна была 

створана з левага крыла БСГ пасля яе расколу вясной 1918 г. Члены БПСР 

падтрымлівалі стварэнне БНР, аднак лічылі, што беларусы павінны не шукаць 

падтрымкі ў нямецкіх уладаў, а змагацца з акупацыйным войскамі для 

здабыцця сапраўднай незалежнасці Беларусі. БПСР стварыла некалькі 

партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Гродзенскай губерні, самы вядомы з якіх –

атрад з в. Хвоева Навагрудскага павета. Гэты атрад асабліва адзначыўся ў 

жніўні 1918 г., калі разбіў значную групу нямецкіх вайскоўцаў, накіраваных на 

рэквізіцыі харчавання ў мясцовага насельніцтва [99, с. 202–209].  

У адрозненні ад бальшавікоў, беларускія эсэры стваралі ўласныя 

партызанскія атрады у зоне «старой» акупацыі, аднак іх уплыў быў нязначны і 

абмяжоўваўся толькі шэрагам вёсак Гродзенскай губерні. Аналізуючы 

прычыны гэтага, трэба адзначыць, што БПСР была новай палітычнай партыяй, 

якая яшчэ не паспела заваяваць давер насельніцтва. Акрамя таго, у параўнанні з 

бальшавікамі беларускія эсэры былі менш арганізаваныя, мелі меншы ўплыў на 

насельніцтва і не мелі дастаткова рэсурсаў, у тым ліку па-за межамі зоны 

акупацыі, каб арганізаваць моцны супраціў нямецкім войскам. 

Трэба адзначыць, што значная колькасць партызанскіх атрадаў 

працягвала ўзнікаць стыхійна, першапачаткова не выражаючы інтарэсы РКП(б) 

ці БПСР. Аднак, часцей за ўсё, бальшавікі хутка бралі гэтыя атрады пад свой 

ідэалагічны ўплыў.  

Варта адзначыць, што акупацыя беларускіх тэрыторый і ўзаемадзеянне з 

мясцовымі партызанамі не прайшлі бясследна для германскай арміі. Акрамя 

фізічнай ліквідацыі партызаны таксама спрабавалі пераманіць на свой бок 

нямецкіх вайскоўцаў ці падштурхнуць да паўстання. Улічваючы складанае 

становішча ў Германскай імперыі ў гэты час і паступовую радыкалізацыю 

настрояў у войску, партызанскім агітатарам удавалася дасягнуць лакальных 

поспехаў. Летам 1918 г. было зафіксавана некалькі выпадкаў пераходу нямецкіх 

вайскоўцаў на бок партызанаў, а 15 жніўня 1918 г. у адным з германскіх палкоў 

у Барысаве адбыўся бунт. Салдаты забілі двух афіцэраў і запатрабавалі 

вяртання палка ў Германію. Аднак, нямецкае камандаванне хутка ўзяло 

сітуацыю пад кантроль і ліквідавала хваляванні ў горадзе [11, с. 191].  

У жніўні 1918 г. аднавіліся перамовы паміж РСФСР і Германіяй наконт 

дэмаркацыйная лініі і мяжы нямецкай акупацыі, вынікам якіх стала дамова ад 

27 жніўня 1918 г. Германія абяцала ў кароткі тэрмін вывесці свае войскі з 

тэрыторыі ад Дняпра да Бярэзіны.  

Пакідаючы беларускія землі, кайзераўскія войскі забіралі з сабой усю 

магчымую маёмасць, якую былі здольныя вывезці. Гэта выклікала ўзмацненне 

актыўнасці партызанскіх атрадаў, перад якімі паўстала новая задача – не 

дапусціць вывазу харчавання і маёмасці нямецкімі вайскоўцамі. Хваля 
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сялянскіх хваляванняў разам з новым вітком актыўнасці партызанскіх атрадаў у 

Гомельскім павеце прымусілі нямецкае камандаванне адправіць на гэту 

тэрыторыю 35-ю германскую пяхотную дывізію. Разам з тым аднавіліся 

маштабныя карныя экспедыцыі [30, с. 429].  

Трэба адзначыць, што карныя экспедыцыі праводзіліся нямецкімі 

вайскоўцамі на ўсёй акупаванай тэрыторыі. Часцей за ўсё іх вынікам былі 

смяротныя пакаранні для мясцовых партызанаў або мірных жыхароў. Часам 

такія пакаранні мелі юрыдычнае афармленне: адбываўся афіцыйны суд, пасля 

якога асуджаных часцей за ўсё расстрэльвалі [66, арк. 300 адв. – 301]. Аднак 

нярэдка нямецкія вайскоўцы забівалі жыхароў без усялякага суда толькі за 

падазрэнне ў спачуванні партызанам ці адмове ў падпарадкаванні загадам 

акупацыйных уладаў [75, арк. 279 адв. – 280]. 

У верасні 1918 г. сялянскія хваляванні ахапілі і тэрыторыю Барысаўскага 

павета. У выніку стыхійных сялянскіх выступленняў і партызанскіх дзеянняў за 

некалькі тыдняў было забіта каля 1000 нямецкіх вайскоўцаў. Хваляванні ў 

Барысаўскім павеце прынялі пагражальны для нямецкага панавання характар, 

таму мясцовая адміністрацыя і камандаванне першапачаткова з асцярожнасцю 

адпраўлялі карныя экспедыцыі, баючыся магчымасці ўсеагульнага паўстання ў 

краі. Аднак, нямецкім уладам хутка ўдалося ўзяць сітуацыю пад кантроль, 

пасля чаго рэпрэсіі аднавіліся з надзвычайнай жорсткасцю. У выніку карных 

акцый у верасні 1918 г. у Барысаўскім павеце нямецкімі вайскоўцамі былі 

спаленыя некалькі вёсак і пакараныя смерцю больш за сотню мясцовых сялян. 

Відавочцы нават адзначалі факты прымянення ядавітых газаў супраць 

палонных партызанаў і удзельнікаў сялянскіх хваляванняў [29, с. 72]. 

Восенню 1918 г. напружанае становішча захоўвалася на Палессі. 

Мясцовыя прыродныя ўмовы спрыялі дзейнасці партызанскіх атрадаў і 

ўскладнялі іх пошук і ліквідацыю. У верасні – кастрычніку 1918 г. на Палессі 

дзейнічала ўжо каля 15 тысяч партызанаў, якія фактычна поўнасцю 

кантралявалі сельскую мясцовасць у Пінскай, Лунінецкай і Столінскай 

валасцях. У кастрычніку 1918 г. у Пінскім павеце пачалося паўстанне, мэтай 

якога стала вызваленне ад нямецкай акупацыі. Партызаны ладзілі напады на 

нямецкія гарнізоны, учынялі дыверсіі на чыгунцы, якая звязвала Гомель з 

Пінскам [79, с. 696]. У Століне для кіраўніцтва паўстаннем быў створаны 

Палескі рэвалюцыйны ваенны камітэт на чале з Р.М. Астроўскім. Палескі 

партызанскі рух ўяўляў сабой значную сілу, таму бальшавікі адразу 

паспрабавалі выкарыстаць яго ў сваіх мэтах. З Масквы на Палессе разам з 

ваеннымі спецыялістамі быў адпраўлены камуніст А.М. Ільін, ужо вядомы 

мясцоваму насельніцтву сваёй партызанскай дзейнасцю. Нямецкія войскі так і 

не здолелі задушыць палескае паўстанне 1918 г. Аднак і партызаны не здолелі 

захапіць галоўную стратэгічную кропку ў сваім паўстанні – Пінск [81, с. 333].  
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Варта адзначыць, што такія значныя партызанскія поспехі былі 

выключэннямі з агульнай сітуацыі на акупаваных тэрыторыях. Шырока вядома 

паведамленне камандуючага 10-й германскай арміяй, зробленае незадоўга да 

пачатку эвакуацыі нямецкіх войскаў з беларускіх зямель. Генерал 

Э. Фалькенгайн пералічыў асноўныя партызанскія «аперацыі», зафіксаваныя за 

апошні час: налёт 200 партызанаў на базарную плошчу ў мястэчку Турэц, 

падчас якога пацярпела толькі некалькі нямецкіх салдатаў; ля мястэчка Чапліца 

Слуцкага павета партызаны затрымалі нямецкі атрад і адабралі ў вайскоўцаў 

коней і ружжа; побач з гэтым месцам партызаны адабралі ў нямецкага кур’ера 

пакеты; у Ажарэччы партызаны захапілі канюшню і ўвялі ўсіх коней; у в. Лужкі 

партызаны спалілі мясцовы нямецкі штаб; у в. Краснаполік партызаны напалі 

на нямецкі склад са зброяй. Як можна заўважаць з паведамлення, пераважная 

колькасць дзеянняў партызанскіх дзеянняў складалі раптоўныя напады і 

рабаванне асобных груп нямецкіх вайскоўцаў. Многія аперацыі, якія 

здзяйсняліся партызанскімі атрадамі, цярпелі няўдачу або прыносілі вельмі 

слабыя вынікі, як, напрыклад, налёт 200 партызанаў на Турэц, падчас якога не 

быў забіты ні водны салдат праціўніка [50, с. 427].  

Пасля лістападаўскай рэвалюцыі ў Германіі працэс эвакуацыі нямецкіх 

войскаў на радзіму паскорыўся. Нямецкі акупацыйны рэжым на беларускіх 

землях уступіў у заключную фазу. Пакідаючы тэрыторыю Беларусі, нямецкія 

вайскоўцы максімальна рабавалі мясцовае насельніцтва, забіраючы ўсё, што 

магчыма было вывезці і прадстаўляла пэўную каштоўнасць. Каб прадухіліць 

поўнае спусташэнне ўсёй акупаванай тэрыторыі, партызанскія атрады былі 

вымушаны адкрыта ўступаць у сутыкненні з нямецкімі войскамі, якія ў 

большасці выпадкаў мелі колькасную і агнявую перавагу. Так, пад Жлобінам 

мясцовыя партызанскія атрады спынілі каля 100 паравозаў і значная колькасць 

вагонаў, якія нямецкія вайскоўцы спрабавалі вывезці ў Германію. У Полацку 

рабочыя сумесна з партызанамі спынілі вываз 9 паравозаў і 100 вагонаў, а пад 

Баранавічамі былі спыненыя нямецкія саставы, якія вывозілі з тэрыторыі 

Беларусі каля 40 тыс. пудоў ржы і больш за 50 тыс. пудоў жалеза. Усяго на 

тэрыторыі Беларусі партызаны сумесна з рабочымі і сялянамі спынілі вываз 

каля 230 паравозаў і 600 вагонаў з нарабаванай маёмасцю [78, с. 136].  

Трэба адзначыць, што месцамі нямецкія войскі не сыходзілі з населеных 

пунктаў у неабходны тэрмін, працягваючы рабаванні мясцовага насельніцтва. 

РСЧА, якая займала пакінутыя германскай арміяй тэрыторыі, не рызыкавала 

нападаць на нямецкіх вайскоўцаў, аднак мясцовыя партызаны ў некаторых 

выпадках самастойна здзяйснялі напады на нямецкія гарнізоны, прымушаючы 

апошнія да эвакуацыі. Пасля сканчэння акупацыі некаторыя народныя 

партызанскія атрады ўваходзілі ў склад РСЧА як рэгулярныя вайсковыя часткі, 

астатнія самараспускаліся і разыходзіліся па дамах [30, с. 434].  
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 Падагульняючы, трэба адзначыць, што народны партызанскі рух быў 

рэакцыя мясцовага насельніцтва на акупацыйную палітыку і пэўным чынам 

паўплываў на нямецкі акупацыйны рэжым, аднак не стаў непасрэднай 

прычынай згортвання нямецкай акупацыі на беларускіх землях. У першы 

перыяд свайго існавання (са жніўня 1915 г. па люты 1918 г.) народны 

партызанскі рух толькі пачаў стварацца і заставаўся фактычна незаўважаным 

для нямецкіх акупацыйных уладаў. З лютага 1918 г. становішча на акупаваных 

тэрыторыях пачало змяняцца. Да восені 1918 г. бальшавікі фактычна 

манапалізавалі народны партызанскі рух на беларускіх землях, ствараючы 

новыя атрады і засылаючы сваіх агітатараў у існуючыя атрады. Адзінай 

палітычнай партыяй, якая склала канкурэнцыю бальшавікам у стварэнні 

ўласных партызанскіх атрадаў, была БПСР. Большасць народных партызанскіх 

атрадаў стваралі для акупацыйных уладаў мелкія лакальныя перашкоды. 

Поспехам партызанскай дзейнасці можна лічыць стварэнне «Рудабельскай 

рэспублікі». Аднак, спроба паўстання ў Гомельскім павеце з’яўляецца доказам 

слабасці народнага партызанскага руху ў параўнанні з сіламі акупацыйных 

войскаў. Адзінай значнай маштабнай акцыяй, якую розныя партызанскія 

атрады праводзілі незалежна адзін ад аднаго, стала спыненне вывазу 

нарабаванай нямецкімі вайскоўцамі маёмасці ў лістападзе 1918 г. 

 

Падагульняючы ўсю тэму партызанскага руху на беларускіх землях 

падчас Першай сусветнай вайны трэба адзначыць, што існавала два розных па 

свайму характару і паходжанню партызанскіх руху – армейскі і народны. 

Першы быў створаны з вайскоўцаў-добраахвотнікаў Рускай імператарскай 

арміі, другі ствараўся стыхійна жыхарамі акупаваных тэрыторый. Армейскія 

партызанскія атрады павінны быў здзяйсняць дыверсіі ў тыле праціўніка, 

збіраць інфармацыю і ўзаемадзейнічаць з мясцовым насельніцтвам для 

барацьбы з акупацыйнымі сіламі. Народны партызанскі рух па свайму 

характару быў стыхійным адказам насельніцтва акупаваных тэрыторый на 

жорсткую эканамічную палітыку, рабаванне і гвалт з боку нямецкіх уладаў. 

Варта ўзгадаць, што мясцовае насельніцтва цярпела не толькі ад акупацыйных 

войскаў, але і ад расійскіх армейскіх партызанскіх атрадаў, таму наладзіць 

супрацоўніцтва паміж рознымі партызанскімі плынямі амаль не ўдалося. Толькі 

нязначная колькасць партызанскіх аперацый на беларускіх землях падчас 

нямецкай акупацыі скончылася значным поспехам. Выключна складаныя 

знешнепалітычныя абставіны і лістападаўская рэвалюцыя ў Германіі, а не 

партызанская актыўнасць, прымусілі нямецкае камандаванне пачаць эвакуацыю 

сваіх войскаў з беларускіх зямель. Такім чынам можна зрабіць выснову, што 

партызанскія рухі на беларускіх землях аказалі пэўны ўплыў на нямецкую 

акупацыйную палітыку, аднак не сталі непасрэднай прычынай яе згортвання. 



67 

 

ГЛАВА 4. БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ ВА ЎМОВАХ 

НЯМЕЦКАЙ АКУПАЦЫІ Ў ЖНІЎНІ 1915 – ЛІСТАПАДЗЕ 

1918 ГГ. 

 4.1 Развіццё беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай 

акупацыі ў жніўні 1915 – лютым 1918 гг. 

 Пачатак Першай сусветнай вайны прынёс пэўнае аб’яднанне ў шэрагі 

беларускай інтэлігенцыі. Многія маладыя беларускія пісьменнікі і паэты летам 

1914 г. выказваліся супраць новай вайны, у якую аказалася ўцягнутая Расійская 

імперыя. Неўзабаве значная частка беларускай інтэлігенцыі была мабілізаваная 

ў расійскую армію. Баі ва Усходняй Прусіі і пачатак баявых дзеянняў у межах 

Расійскай імперыі паказалі, што вайна можа скончыцца не так хутка і 

пераможна, як абвяшчала афіцыйная прапаганда. Паступовае набліжэнне 

фронту да беларускіх губерняй і знанае павелічэнне колькасці бежанцаў 

вымусілі царскі ўрад даць дазвол на стварэнне многіх недзяржаўных 

дабрачынных устаноў і таварыстваў.  

У пачатку 1915 г. беларускімі дзеячамі ў Вільні было створана Беларускае 

таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны (або Беларускае таварыства 

дапамогі ахвярам вайны), мэтаю якога была арганізацыя дапамогі бежанцам, у 

першую чаргу тым, хто вызначаў сябе беларусамі, бо падобныя таварыствы для 

палякаў і літоўцаў ужо былі створаныя. Для расійскіх уладаў, якія да гэтага 

часу імкнуліся стрымліваць развіццё нацыянальных рухаў на заходніх 

тэрыторыях імперыі, зараз такая дапамога стала карыснай, таму стварэнне 

Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны (БТДПВ) было 

дазволена афіцыйна. У сакавіку 1915 г. віленская губернская ўправа ўхваліла 

статут таварыства, а ў красавіку віленскі губернатар П.У. Вяроўкін дазволіў 

таварыству распачаць працу. Старшынёй праўлення (маршалкам) стаў          

В.Л. Іваноўскі (1880–1943), а яго намеснікамі А.І. Луцкевіч (1884–1942) і             

В.Ю. Ластоўскі (1883–1938). Таксама ў склад праўлення ўвайшлі такія 

беларускія дзеячы, як П.П. Аляксюк, І.Ц. Буйніцкі і інш. БТДПВ знаходзілася ў 

Вільні, але мела права дзейнічаць у межах Віленскай, Гродзенскай, Віцебскай, 

Мінскай і Магілёўскай губерняй. У чэрвені – ліпені 1915 г. аддзелы таварыства 

з’явіліся ў Мінску, Дзісне, Вілейцы, Празароках, Полацку.  

 Набліжэнне нямецкіх войскаў восенню 1915 г. унесла раскол у дзейнасць 

таварыства. Частка яго членаў, сярод якіх былі В.Л. Іваноўскі і П.П. Аляксюк, 

выехала ў Мінск і працягнула сваю працу там. Разам з тым, яшчэ ў жніўні     

1915 г. прыпыніла сваю дзейнасць газета «Наша Ніва», таму БТДПВ ва ўмовах 

нямецкай акупацыі павінна была стаць цэнтрам кансалідацыі беларускай 

інтэлігенцыі. Трэба адзначыць, што на той момант значная колькасць 
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беларускай інтэлігенцыі выехала на Усход або была мабілізавана ў расійскую 

армію [47, с. 75–76].  

 Прадстаўнікі расійскай адміністрацыі ў Вільне на чале з губернатарам 

П.У. Вяроўкіным эвакуіраваліся з горада 4 (17) верасня 1915 г. У гэты ж дзень  

прадстаўнікамі беларускай, польскай, літоўскай і яўрэйскай нацыянальнасцей 

быў сфармаваны Віленска-Ковенскі камітэт, якому да свайго ад’езду 

губернатар П.У. Вяроўкін афіцыйна перадаў мясцовую ўладу. Такім чынам, ва 

ўмовах адсутнасці старой расійскай улады да прыходу новай нямецкай улады 

кіраванне горадам і губерняй ажыццяўляў шматнацыянальны камітэт, у складзе 

якога былі і прадстаўнікі беларускага руху. Варта адзначыць, што Віленска-

Ковенскі камітэт быў фактычна легітымным спадкаемцам улады на азначаных 

тэрыторыях. На наступны дзень 5 (18) верасня 1915 г. у горад увайшлі нямецкія 

часткі [113, с. 56].  

Першапачаткова германскае кіраўніцтва пабачыла ў камітэце магчымага 

пасрэдніка паміж акупацыйнай адміністрацыяй і неаднародным па этнічнаму і 

канфесіянальнаму складу насельніцтвам, таму падтрымала яго ўтварэнне. 

Аднак дзейнасці камітэта з самага пачатку перашкаджалі ўнутраныя 

супярэчнасці, выкліканыя засіллем палякаў (з 23 членаў было 12 прадстаўнікоў 

польскай нацыянальнасці). Сярод беларускіх дзеячаў у камітэт уваходзілі 

браты І.І. і А.І. Луцкевічы, А.С. Пашкевіч і В.Ю. Ластоўскі. Назіраючы 

непрацаздольнасць камітэта, 19 лістапада 1915 г. Галоўнакамандуючы на 

Усходзе П. фон Гіндэнбург выдаў загад, згодна якому камітэту дазвалялася 

займацца толькі дабрачыннай дзейнасцю выключна ў межах горада Вільні. 

Неўзабаве пасля гэтага камітэт распаўся на некалькі нацыянальных камітэтаў, 

сярод якіх узнік Беларускі народны камітэт (БНК) [98, с. 110–112].  

 У той жа час пашырала сваю дзейнасць БТДПВ, новым кіраўніком якога 

стаў А.І. Луцкевіч. Таварыства згуртавала вакол сябе ўжо вядомых на той час 

беларускіх дзеячаў, сярод якіх былі Ф.К. Аляхновіч, А.С. Пашкевіч,             

В.Ю. Ластоўскі, І.І. Луцкевіч, князь В. Святаполк-Мірскі, Ю. Менке,                 

Я. Салавей, ксёндз У. Талочка, Б. Пачопка і іншыя. Нямецкім, як і расійскім 

уладам, было карысна існаванне такога камітэта, бо ён браў на сябе функцыю 

дапамогі ахвярам вайны, распаўсюджвання адукацыі на акупаванай тэрыторыі і 

афіцыйна не займаўся палітычнай дзейнасцю. Пасля стварэння БНК, БТДПВ 

увайшло ў яго склад, а кіраўнік таварыства А.І. Луцкевіч адначасова ўзначаліў 

дзве гэтыя арганізацыі. 

 Разам з БТДПВ пачалі дзейнічаць і іншыя беларускія арганізацыі. 

Восенню 1915 г. часткай членаў Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ), 

якая ў гэты час знаходзілася ў фактычным расколе, была створана Беларуская 

сацыял-дэмакратычная работніцкая група (БСДРГ). Група ўяўляла сабой 

палітычную арганізацыю левага ўхілу, якая ва ўмовах нямецкай акупацыі 
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асноўнай сваёй мэтай бачыла прапаганду нацыянальнай адметнасці сярод 

беларусаў. Стаўка рабілася на прапаганду сярод прафсаюзаў і кааператыўных 

таварыстваў, дзе група мела сваіх прадстаўнікоў. Неўзабаве пасля свайго 

стварэння БСДРГ ўвайшла ў склад БНК.  

 На акупаванай тэрыторыі Беларусі ў гэты ж час з’явілася рэлігійна-

клерыкальная арганізацыя «Хрысціянская злучнасць». Яе арганізатарамі былі 

барон Э. Роп, князь В. Святаполк-Мірскі, ксёндз В. Гадлеўскі і 

А.С. Астрамовіч. У склад групы ўваходзіла мясцовае каталіцкае духавенства 

беларускага паходжання, памешчыкі, буржуазія, а таксама частка рабочых і 

сялян каталіцкага веравызнання. Арганізацыя прапаведавала ідэю 

самастойнасці беларускага народа на ўсіх яго землях, у эканамічных пытаннях 

імкнулася падтрымаць беларускіх прадпрымальнікаў у іх канкурэнцыі з 

яўрэйскімі і польскімі прадпрымальнікамі, а ў аграрным пытанні выступала за 

захаванне памешчыцкага землеўладання і супраць захопу зямлі сялянамі. 

Пазіцыі арганізацыі не дазвалялі ёй атрымаць шырокую народную падтрымку, 

але многія ідэі «Хрысціянскай злучнасці» ляглі ў аснову прынцыпаў будучай 

партыі Хрысціянскай дэмакратычнай злучнасці. Трэба адзначыць, што часам 

паміж дзеячамі БСДРГ і членамі «Хрысціянскай злучнасці» ўзнікалі 

напружаныя адносіны. Справа ў тым, што «левыя» з БСДРГ абвінавачвалі 

«правых клерыкалаў» у расколе беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах 

нямецкай акупацыі [45, с. 41].  

 Віленскі камітэт БСГ, БТДПВ і БСДРГ у лістападзе – снежні 1915 г. 

увайшлі ў склад БНК, такім чынам камітэт стаў цэнтрам кансалідацыі 

беларускіх нацыянальных сіл, але арганізацыі, якія ўвайшлі ў склад БНК, 

працягнулі ўласную дзейнасць. Пры гэтым, палітычная дзейнасць указам          

П. фон Гінденбурга ад 28 ліпеня 1915 г. на ўсіх акупаваных тэрыторыях 

забаранялася, таму арганізацыі былі вымушаны дзейнічаць крайне асцярожна. 

 Восенню 1915 г. рэйхсканцлер Германскай імперыі Ц. фон Бэтман-

Гольвег заявіў, што «вызваленыя ад Расіі землі не вярнуцца пад маскоўскае 

ярмо». Гэта заява абудзіла спадзяванні лідараў БНК на пабудову ўласнай 

дзяржавы. Аднак кіраўніцтва БНК разумела ўласную слабасць і залежнасць ад 

знешніх сіл, таму прапанавала праект «Канфедэрацыі Вялікага Княства 

Літоўскага» (ВКЛ), у склад якога ўвайшлі прадстаўнікі беларускіх, літоўскіх, 

яўрэйскіх і польскіх арганізацый. 19 снежня 1915 г. быў апублікаваны 

ўніверсал канфедэрацыі, у якім паведамлялася галоўная мэта – стварэнне на 

акупаванай літоўскай і беларускай тэрыторыі адзінай дзяржавы з роўнымі 

правамі для ўсіх народаў краю. Універсал быў выдадзены на чатырох мовах 

(беларускай, літоўскай, польскай і ідышы) і заклікаў нямецкія ўлады вылучыць 

акупаваныя землі з-пад нямецкай юрысдыкцыі, каб ўтварыць на гэтай 

тэрыторыі незалежную дзяржаву з соймам у Вільні. Новая дзяржава 
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першапачаткова планавалася як ўнітарнае ўтварэнне без унутраных меж. 

Народам дэкларавалася свабода культурнага развіцця ўнутры канфедэрацыі, 

дзяржаўны лад якой павінен быў вызначыць Устаноўчы сойм [17, с. 90–97].  

 Ідэя стварэння Канфедэрацыі ВКЛ падабалася толькі частцы літоўскіх 

палітыкаў. Уплывовая большасць дзеячаў літоўскага руху добра разумелі, што 

ў новай канфедэратыўнай дзяржаве значная колькасная перавага будзе на баку 

беларускага насельніцтва. У перспектыве гэта пагражала панаваннем беларусаў 

у палітычнай сістэме новай дзяржавы і паступовай асіміляцыяй літоўскага 

насельніцтва. Таму, 6 студзеня 1916 г. у Коўне адбылася канферэнцыя літоўскіх 

і латышскіх арганізацый, якія стварылі Галоўны літоўскі народны камітэт. У 

выдадзенай дэкларацыі казалася, што літоўцы і латышы ўтвараюць незалежную 

дзяржаву – ВКЛ, якое складаецца з 2-х аўтаномных тэрыторый. Беларускім 

прадстаўнікам было абвешчана аб рашэнні ўжо пастфактум, разам з тым 

прапаноўвалася далучыцца да новай дзяржавы ў якасці 3-й часткі. Такая 

пазіцыя абразіла лідараў БНК, таму перамовы былі часова спыненыя.  

 Частка дзеячаў БНК прапаноўвала вынесці беларускае пытанне на 

міжнародны разгляд, дамагаючыся падтрымкі беларускага нацыянальнага руху 

з боку вонкавых сіл. У Стакгольме ў маі 1916 г. адбылася канферэнцыя 

зняволеных народаў Расіі, у якой прынялі ўдзел дэлегаты ад БНК Я. Салавей і 

В.Ю. Ластоўскі. Удзельнікамі канферэнцыі быў падпісаны афіцыйны зварот да 

прэзідэнта ЗША В. Вільсана з просьбай аб дапамозе і абароне ад асіміляцыі. 

Неафіцыйнай мэтай гэтага звароту было жаданне праз пасрэдніцтва ЗША 

заявіць аб сабе дзяржавам Антанты. Аднак у існуючых умовах прадстаўнікі 

заходніх краін не звярнулі ўвагі на заклікі беларускіх дэлегатаў. 

 Новая спроба заявіць аб сваіх намаганнях адбылася на ІІІ з’ездзе народаў 

Расіі ў Лазане ў чэрвені 1916 г. Дэлегацыя ад БНК прадставіла ўласны праект 

утварэння новай канфедэрацыі ў выглядзе Злучаных штатаў Беларусі, Літвы, 

Латвіі і Украіны ад Балтыйскага да Чорнага мора. На думку аўтара гэтага 

праекта А.І. Луцкевіча, такі Балтыйска-Чарнаморскі саюз мог бы забяспечыць 

маладым дзяржавам абарону ад агрэсіўных суседзяў і дапамагчы аднаўленню 

разбуранай падчас вайны гаспадаркі. Быў складзены «Мемарандум 

прадстаўнікоў Беларусі», які інфармаваў дэлегатаў аб гісторыі, геапалітычным і 

эканамічным становішчы беларускага народа. Аднак праект утварэння новай 

канфедэрацыі не быў падтрыманы ні іншымі дэлегацыямі, ні ўрадамі заходніх 

краін [98, с. 110–129].  

 Абвяшчэнне восенню 1916 г. урадамі Германіі і Аўстра-Венгрыі намеру 

аднавіць пад сваім пратэктаратам Каралеўства Польскае і стварэнне Часовай 

Дзяржаўнай рады Польшчы дало беларускім прадстаўнікам новыя надзеі на 

ўтварэнне Канфедэрацыі ВКЛ. Некаторыя дзеячы БНК спадзяваліся, што 

падобныя захады будуць зроблены і адносна ВКЛ, але іх надзеі аказаліся 
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марнымі. Стварэнне Канфедэрацыі ВКЛ не ўваходзіла ў планы нямецкага 

кіраўніцтва. Больш за то, паступова ад гэтай ідэі адгарнуліся і яе былыя 

прыхільнікі: мясцовыя палякі спадзяваліся, што пад кантролем Германіі 

Польшча распаўсюдзіць свой уплыў на беларуска-літоўскія землі, яўрэі не 

жадалі губляць вялікі ўнутраны рынак Расійскай імперыі, а літоўцы засяродзілі 

ўвагу на пабудове ўласнай монаэтнічнай дзяржавы. Імкненне беларускіх 

арганізацый да стварэння канфедэрацыі можна тлумачыць у першую чаргу 

эканамічнымі матывамі, а менавіта жаданнем мець для Беларусі выхад да мора. 

 Падзеі Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. ажывілі беларускі нацыянальны рух 

на неакупаванай тэрыторыі Беларусі. Аднавіла актыўную палітычную 

дзейнасць партыя БСГ, ствараліся іншыя беларускія партыі. У сакавіку 1917 г. у 

Мінску быў утвораны Беларускі нацыянальны камітэт, які выконваў функцыю 

каардынацыйнага цэнтру паміж беларускімі палітычнымі партыямі і 

арганізацыямі. Летам 1917 г. замест Беларускага нацыянальнага камітэта была 

утвораная Цэнтральная рада беларускіх арганізацый, якая ў сваю чаргу ў 

кастрычніку 1917 г. была рэфармаваная ў Вялікую беларускую раду. Усе гэтыя 

падзеі знайшлі свой водгук на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Летам 1917 г., 

канчаткова расчараваўшыся ў ідэі стварэння Канфедэрацыі ВКЛ, 

В.Ю. Ластоўскі стварыў новую палітычную арганізацыю «Сувязь незалежнасці 

і непадзельнасці Беларусі» (СН і НБ). У арганізацыю ўвайшлі ўжо вядомыя 

дзеячы беларускага руху В.Ю. Ластоўскі, князь В. Святаполк-Мірскі і барон     

К. Шафнагель. Арганізацыя выдала 4 лістоўкі, якія ўтрымлівалі асноўныя 

праграмныя патрабаванні СН і НБ. Ідэя стварэння Канфедэрацыі ВКЛ 

адмаўлялася, высоўваўся праект злучэння падзеленай фронтам Беларусі ў 

«адзіны суцэльны і незалежны арганізм». У новай беларускай дзяржаве 

прапаноўвалася ўсталяваць рэспубліканскі лад, правесці беларусізацыю школ, 

рэлігійных і дзяржаўных устаноў з забеспячэннем правоў нацыянальным 

меншасцям. Высоўвалася патрабаванне дапусціць прадстаўнікоў беларускага 

народа з абедзвюх бакоў фронту да будучых мірных перамоў. Прызнавалася 

права літоўскага народа на будаўніцтва ўласнай дзяржавы, але літоўскі бок 

папярэджваўся аб недапушчальнасці анексійных памкненняў адносна 

беларускіх зямель. Разам з тым у лістоўках віталася ўтварэнне Украінскай 

рады. Адначасова высоўваўся праект «Беларуска-Украінскай федэратыўнай 

дзяржавы» [25, с. 454–455].  

 Становішча БНК ускладнілася восенню 1917 г, калі ў Вільні была 

створана Літоўская Тарыба, якая выказалася за ўтварэнне літоўскай дзяржавы 

са сталіцай у Вільні, на якую прэтэндаваў і беларускі бок. У лістападзе 1917 г. 

да ўлады ў Расіі прыйшлі бальшавікі, якія імкнуліся згарнуць беларускі 

нацыянальны рух на неакупаванай тэрыторыі Беларусі і ў снежні 1917 г. 

разагналі І Усебеларускі з’езд. У такіх умовах кіраўніцтва БНК вырашыла 
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склікаць нараду з прадстаўнікоў розных беларускіх арганізацый на акупаванай 

немцам тэрыторыі. Нарада сабралася 25 студзеня 1918 г. і абвясціла сябе 

Беларускай канферэнцыяй, на якой быў абраны новы каардынацыйны цэнтр 

беларускіх арганізацый на акупаванай тэрыторыі – Віленская беларуская рада 

(ВБР), якая замяніла сабою БНК. Назва падкрэслівала прэтэнзіі беларускага 

боку на горад Вільну насуперак аднабокай пазіцыі Літоўскай Тарыбы. Аднак 

16 лютага 1918 г. Літоўская Тарыба абвясціла ў Вільні акт незалежнасці Літвы. 

Ідэя Канфедэрацыі ВКЛ пацярпела паразу, хаця асобныя беларускія дзеячы 

выказваліся за рэалізацыю гэтага праекту і ў больш позні перыяд [41, с. 2]. 

Больш паспяховай была дзейнасць беларускіх арганізацый у культурнай і 

адукацыйнай сферы. П. фон Гіндэнбург 22 снежня 1915 г. выдаў дырэктывы аб 

арганізацыі школьніцтва, у якіх упершыню афіцыйна падкрэсліваўся прынцып 

аднолькавага стаўлення да паасобных нацыянальнасцей, якія жывуць на 

тэрыторыі Обер Ост. У школах забаранялася навучанне на рускай мове, 

уводзілася абавязковае навучанне на роднай мове і вывучэнне асноў рэлігіі, 

якую спавядала большасць насельніцтва павета. Таксама ўводзілася 

абавязковае вывучэнне нямецкай мовы на дастатковым пісьмовым і вусным 

узроўні, абавязковае наведванне школы адмянялася. Усяму насельніцтву Обер 

Ост выдаваліся двухмоўныя пашпарты: нямецка-беларускія, нямецка-польскія, 

нямецка-літоўскія і нямецка-латышскія адпаведна па акругах [90, с. 11–24].  

 У снежні 1915 г. БТДПВ адкрыла першую публічную беларускую школу і 

арганізавала ў Вільні беларускія настаўніцкія курсы, мэтаю якіх была 

падрыхтоўка настаўнікаў для будучых беларускіх школ, бо многія мясцовыя 

настаўнікі былі мабілізаваныя ў расійскую армію. У якасці загадчыка курсаў 

быў абраны Б. Пачопка, таксама выкладалі браты І.І. і А.І. Луцкевічы, 

В.Ю. Ластоўскі, А.С. Пашкевіч. Курсы скончылі сваю дзейнасць 23 верасня 

1916 г., падрыхтаваўшы 10 настаўнікаў для беларускіх школ [47, с. 123–124]. 

 Нямецкія ўлады часта самі спрыялі развіццю нацыянальных рухаў на 

акупаваных тэрыторыях. З пачатку акупацыі кіраўніцтва германскай 

адміністрацыі прыйшло да высновы, што на акупаваных тэрыторыях палякі 

з’яўляюцца адзіным народам, які мае «дзяржаватворчыя якасці». Трэба 

адзначыць, што ў 1915 г. стварэнне незалежнай польскай дзяржавы не 

ўваходзіла ў планы кіраўніцтва Другога Рэйху, таму для змяншэння польскага 

ўплыву на насельніцтва акупаваных тэрыторый было вырашана падтрымліваць 

іншыя мясцовыя нацыянальныя рухі, у першую чаргу беларускі і літоўскі. 

Першапачаткова найбольшую падтрымку планавалася аказаць менавіта 

беларускаму нацыянальнаму руху [33, с. 48]. 

Трэба адзначыць, што на пачатку акупацыі ў 1915 г. нямецкая 

адміністрацыя не мела фактычна ніякіх сведчанняў пра беларусаў і літоўцаў. 

Адзінай крыніцай інфармацыі на гэты конт служыў ужо састарэлы перапіс 
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насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г., згодна якому на тэрыторыі Обер Ост 

пражывала каля 936000 беларусаў (каля 20,8% насельніцтва). Пры гэтым, на 

тэрыторыю ўпраўлення Беласток-Гродна доля беларускага насельніцтва 

складала 56%. Аднак за няпоўныя 20 год нацыянальны склад азначаных 

тэрыторый значна змяніўся, чаму ў асаблівасці спрыялі падзеі 1914–1915 гг. 

(масавыя мабілізацыі на фронт і эвакуацыя насельніцтва, пераважна 

праваслаўнага веравызнання). У 1916 г. на тэрыторыі Обер Ост нямецкімі 

ўладамі быў праведзены ўласны перапіс насельніцтва, згодна якому колькасць 

беларускага насельніцтва Обер Ост склала 159473 чалавека (каля 5,5% 

насельніцтва). Большасць беларускага насельніцтва пражывала на тэрыторыі 

ўпраўлення Беласток-Гродна. Пералік насельніцтва у акупаваных тэрыторыях, 

якія не належалі да Обер Ост, пацвердзіў тэндэнцыю да значнага скарачэння 

беларускага насельніцтва. Абсалютная большасць беларусаў жыла ў вёсках, у 

акупаваных гарадах большасць складалі яўрэі [21, с. 32–35]. Як след, 

беларуская інтэлігенцыя не магла быць прадстаўленай вялікай колькасцю асоб, 

што ў сваю чаргу ўплывала на адносную слабасць беларускага нацыянальнага 

руху. Расчараваўшыся ў беларусах, нямецкая акупацыйная адміністрацыя 

зрабіла стаўку на падтрымку літоўскага нацыянальнага руху [33, с. 50]. 

Трэба адзначыць, што нават не аказваючы асаблівай падтрымкі 

беларускаму руху, нямецкае кіраўніцтва прама і ўскосна спрыяла яго 

далейшаму развіццю. 7 чэрвеня 1916 г. П. фон Гіндэнбург выдаў загад аб 

кіраванні землямі Обер Ост, згодна якому за ўсімі народамі краю прызнаваліся 

роўныя правы, асобным артыкулам беларуская мова абвяшчалася раўнапраўнай 

з іншымі і магла ужывацца ва ўсіх сферах жыцця. За парушэнне гэтай 

пастановы накладаўся штраф у 10000 марак або турэмнае зняволенне на 5 

гадоў. Пры штабе Галоўнакамандуючага на Усходзе ў горадзе Коўна быў 

пастаўлены перакладчык-беларус, які перакладаў усе загады камандавання, што 

тычыліся беларускага насельніцтва на акупаванай тэрыторыі [105, с. 100].  

 Прызнанне немцамі нацыянальнай адметнасці беларусаў і беларускай 

мовы істотна абудзілі культурна-асветніцкую працу. Яшчэ з 15 лютага 1916 г. у 

Вільні пад рэдакцыяй В.Ю. Ластоўскага два разы ў тыдзень пачала выходзіць 

беларускамоўная газета «Гоман». Газета прапагандавала ідэю незалежнасці 

беларуска-літоўскіх зямель у выглядзе Канфедэрацыі ВКЛ, змяшчала 

распараджэнні акупацыйных уладаў, гістарычныя матэрыялы і мастацкія творы 

беларускіх пісьменнікаў. Намаганнямі БНК у чэрвені 1916 г. у Вільні быў 

адкрыты Беларускі клуб, у рамках якога быў арганізаваны аматарскі тэатр. У 

лютым 1917 г. тэатр набыў некалькі ўласных сцэн. Таксама пры дапамозе БНК 

у Вільні адкрылася беларуская бібліятэка, кнігарня, беларускае кааперацыйнае 

таварыства «Раніца» і дзіцячы прытулак «Золак». Намаганнямі БТДПВ у 1917 г. 

былі адкрытыя яшчэ два дзіцячых прытулкі (на 70 і 40 месцаў) і дзве сталовыя. 
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Актыўна развівалася выдавецкая дзейнасць: калі ў 1916 г. было выдадзена 

толькі 7 беларускіх кніжак, то ў 1918 г. выйшла ўжо 28 кніг на беларускай мове. 

Разам з тым таварыства актыўна дапамагала мясцоваму насельніцтву ў 

барацьбе з эпідэміямі цяжкіх хвароб. Падчас дапамогі хворым ад тыфу ў 1916 г. 

заразілася і памерла беларуская паэтэса А.С. Пашкевіч. 

 Паступова паляпшаліся справы ў адукацыйнай сферы. Нямецкія ўлады 

Обер Ост, назіраючы цяжкае становішча ў беларускім школьніцтве, прынялі 

рашэнне аб арганізацыі беларускай настаўніцкай семінарыі ў Свіслачы, дзе на 

некалькіх месячных курсах павінны былі атрымаць падрыхтоўку новыя кадры. 

Заняткі пачаліся 15 кастрычніка 1916 г. Кіраўніцтва навучальнай установай 

ажыццяўлялі непасрэдна немцы, выкладалі як мясцовыя прадстаўнікі               

(Б. Пачопка, Б. Квяцінскі), так і запрошаныя з заходнееўрапейскіх універсітэтаў 

(сярод якіх прафесар Вроцлаўскага ўніверсітэта Р. Абіхт). Семінарыя 

дзейнічала да 15 лістапада 1918 г. і выпусціла 144 настаўніка для беларускіх 

школ. Пашыралася сетка беларускіх пачатковых школ: у кастрычніку 1916 г. на 

тэрыторыі Обер Ост дзейнічала 8 такіх школ, а ў снежні 1917 г. 50 школ. Аднак 

поспехі палякаў і літоўцаў у школьнай адукацыі былі яшчэ больш значнымі. У 

Беластоцка-Гродзенскай акрузе, дзе большасць насельніцтва складалі беларусы, 

толькі 21,2 % школ былі беларускімі. Польскае або паланізаванае каталіцкае 

духавенства актыўна працівілася адкрыццю беларускіх навучальных устаноў. 

На сем’і беларусаў-каталікоў, у якіх дзеці хадзілі ў беларускія школы, 

большасць ксяндзоў накладала розныя царкоўныя санкцыі: не дапускалі да 

споведзі і прычасця бацькоў і саміх вучняў, адмаўляліся выкладаць рэлігію па-

беларуску, забаранялі дзецям карыстацца катэхізісам на беларускай мове. Таму, 

большасць вучняў у беларускіх школах складала праваслаўнае насельніцтва, 

хаця прысутнічала і каталіцкае. 

 Некаторыя нямецкія чыноўнікі на тэрыторыі Обер Ост адкрыта спрыялі і 

дапамагалі пашырэнню беларускай справы. Адным з такіх прыкладаў можна 

назваць Э. Зуземіля. Да вайны гэты нямецкі падданы жыў на Піншчыне і 

займаўся шпіянажам на карысць Германскай імперыі. У працэсе сваёй 

дзейнасці Э. Зуземіль усталяваў трывалыя сувязі з некаторымі дзеячамі 

беларускага руху, пры гэтым апошнія не ведалі праўдзівыя мэты дзейнасці 

немца. Падчас акупацыі тэрыторыі Беларусі Э. Зуземіль быў прызначаны 

«куратарам беларускага нацыянальнага руху пры штабе Галоўнакамандуючага 

на Усходзе». Падчас сваёй дзейнасці Э. Зуземіль меў актыўныя стасункі з 

галоўным рэдактарам «Гоману» В.Ю. Ластоўскім, якога лічыў сваім сябрам. 

Пры гэтым нямецкі чыноўнік ганарліва лічыў, што ключавая заслуга ў развіцці 

беларускага руху належыць яму, з чым нельга пагадзіцца [98, с. 110–129].   

 Становішча на акупаваных беларускіх тэрыторыях, якія не ўваходзілі ў 

Обер Ост, было горшым. Нямецкія ўлады на гэтай тэрыторыі не клапаціліся пра 
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дапамогу беларускаму нацыянальнаму руху, а большасць беларускай 

інтэлігенцыі на акупаваных тэрыторыях знаходзілася ў Обер Ост. Не спрыяла 

культурнаму развіццю і непасрэдная блізкасць да фронту, і як след вялікая 

канцэнтрацыя нямецкіх войскаў. Таму, на гэтай тэрыторыі не з’явілася 

аніводнай беларускай арганізацыі. БТДПВ і БНК прыкладалі пэўныя намаганні, 

каб распаўсюдзіць свой уплыў і на вайскова-аперацыйную паласу, але гэтыя 

спробы абмяжоўваліся распаўсюджваннем беларускіх кніг і часопісаў, а 

таксама стварэннем сеткі беларускіх школ.     

 Такім чынам, акупаваўшы Вільну ў 1915 г. нямецкія ўлады заспелі ў 

горадзе дабрачынную беларускую арганізацыю БТДПВ і Віленска-Ковенскі 

камітэт, які выконваў ролю мясцовага ўрада. Пасля распаду камітэта БНК стаў 

новым цэнтрам кансалідацыі беларускіх арганізацый на акупаваных 

тэрыторыях. Першапачаткова беларускі нацыянальных рух грунтаваўся на ідэі 

стварэння Канфедэрацыі ВКЛ, аднак гэта ідэя не знайшла падтрымкі ў 

акупацыйных уладаў, а пасля ад ідэі адмовіліся і яе былыя прыхільнікі. Праект 

Злучаных Штатаў Беларусі, Літвы, Латвіі і Украіны таксама не знайшоў 

падтрымкі сярод іншых нацыянальных рухаў. У 1917 г. В.Ю. Ластоўскі стварыў 

арганізацыю СН і НБ, якая прапагандавала ідэі ўтварэння адзінай самастойнай 

беларускай дзяржавы. У студзені 1918 г. БНК быў пераўтвораны ў ВБР, што не 

істотна змяніла становішча беларускіх дзеячаў. Такім чынам, у палітычнай 

сферы ў гэты перыяд беларускі нацыянальны рух не дасягнуў значных 

поспехаў. Разам з тым пачалася паступовая эвалюцыя дзяржаўна-палітычнай 

думкі беларускіх дзеячаў ад праектаў канфедэрацый да ідэі стварэння 

незалежнай Беларусі. Лепшых вынікаў удалося дасягнуць у адукацыйнай і 

культурнай сферах. БТДПВ і БНК праводзілі актыўную дзейнасць па стварэнні 

і пашырэнні беларускага школьніцтва на акупаванай тэрыторыі, чаму толькі 

спрыялі дзеянні акупацыйных уладаў. Таксама БТДПВ і БНК займаліся 

дабрачыннасцю і распаўсюджваннем беларускамоўнай літаратуры. Пры гэтым, 

беларускі нацыянальны рух на тэрыторыі Обер Ост быў больш развітым, чым 

на астатніх акупаваных беларускіх тэрыторыях. 

 4.2 Развіццё беларускага нацыянальнага руху ва ўмовах нямецкай 

акупацыяй у лютым – лістападзе 1918 г. 

 Савецка-нямецкія перамовы зімой 1918 г. не прывялі да заключэння міру. 

У адказ на зацягванне савецкім бокам перамоў, 18 лютага 1918 г. нямецкая 

армія на Усходнім фронце перайшла ў новае наступленне. Бальшавіцкае 

кіраўніцтва Заходняй вобласці і фронту не здолела арганізаваць сур’ёзнага 

супраціву нямецкім войскам і 19 лютага 1918 г. часткова эвакуіравалася ў 

напрамку Смаленска, а часткова самараспусцілася. У ноч з 19 на 20 лютага 

1918 г. беларускія і польскія вайсковыя арганізацыі ўзялі кантроль над 
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Мінскам. Ва ўмовах безуладдзя і набліжэння нямецкай арміі Выканаўчы 

камітэт Рады Усебеларускага з’езда (створаны дэлегатамі разагнанага 

бальшавікамі І Усебеларускага з’езда, да 19 лютага 1918 г. знаходзіўся ў 

падполлі) 21лютага 1918 г. выдаў І Устаўную грамату, у якой беларускі народ 

заклікаўся да здзяйснення свайго права на поўнае самавызначэнне, а 

нацыянальныя меншасці на права нацыянальна-персанальнай аўтаноміі. 

Выканаўчы камітэт Рады Усебеларускага з’езда абвясціў сябе часовай уладай у 

краі да склікання «Усебеларускага Устаноўчага Сойму». Функцыі выканаўчай 

улады фактычна надаваліся створанаму 20 лютага 1918 г. у Мінску Народнаму 

Сакратарыяту пад кіраўніцтвам Я.Я. Варонкі (1891–1952). Першы склад 

Народнага Сакратарыяту налічваў 12 народных сакратароў (пасада, фактычна 

эквівалентная міністру) і 2-х упаўнаважаных [42, с. 48] [Дадатак Г].  

У дзень абвяшчэння граматы 21 лютага 1918 г. у Мінск увайшлі нямецкія 

войскі. Пры гэтым, нямецкіх вайскоўцаў і асабіста камандуючага нямецкай     

10-й арміяй генерала Э. Фалькенгайна віталі прадстаўнікі польскіх і беларускіх 

правых арганізацый, сярод якіх былі Р.А. Скірмунт (1868–1939) і                    

П.П. Аляксюк. Нямецкае прасоўванне на ўсход працягнулася і пасля акупацыі 

Мінска: напачатку сакавіка 1918 г. кайзераўскія войскі выйшлі на лінію 

Расоны – Сянно – Орша – Магілёў – Жлобін – Навазыбкаў [9, с. 49]. 3 сакавіка 

1918 г. паміж Савецкай Расіяй і Германскай імперыяй быў заключаны мірны 

дагавор, згодна якому баявыя дзеянні паміж краінамі спыняліся, а беларускія 

тэрыторыі, занятыя нямецкай арміяй, заставаліся пад нямецкай акупацыяй да 

канчатковага ўрэгулявання рэпарацыйнага пытання. [24, с. 62–70].  

 Падзеі 19–21 лютага 1918 г. у Мінску сталі нечаканасцю для нямецкага 

кіраўніцтва. Тым большай нечаканасцю стала з’яўленне беларускага 

палітычнага цэнтру на акупаваных тэрыторыях. Першыя дзеянні ў дачыненні да 

беларускіх палітычных арганізацый у Мінску з боку немцаў выглядалі варожа: 

Выканаўчы камітэт Усебеларускага з’езда быў выгнаны са сваёй сядзібы, каса 

камітэта была канфіскавана нямецкімі вайскоўцамі, а бел-чырвона-белы сцяг, 

які на той момант ужо выкарыстоўваўся ў якасці беларускага сімвалу, быў 

скінуты на зямлю. Трэба адзначыць, што ў касе Выканаўчага камітэта 

Усебеларускага з’езда на момант канфіскацыі налічвалася 340000 рублёў. Усе 

гэтыя грошы трапілі да акупацыйнай адміністрацыі [36, с. 57]. 25 лютага 1918 г. 

нямецкія ўлады раззброілі беларускія вайсковыя атрады. Аднак даволі хутка 

германскае кіраўніцтва зразумела, што беларускі рух яшчэ не ахоплівае 

шырокія народныя масы і не нясе небяспекі акупацыйнаму рэжыму. Наадварот, 

як і ў зоне «старой акупацыі», тут беларускія арганізацыі можна было 

выкарыстоўваць у якасці пасрэднікаў паміж акупацыйнымі ўладамі і мясцовым 

насельніцтвам. Ужо 28 лютага 1918 г. дэлегацыя Народнага Сакратарыяту 

наведала сядзібу нямецкай вайсковай адміністрацыі ў Мінску, вынікам чаго 
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было прызнанне немцамі гэтага органу ў якасці беларускага прадстаўніцтва. 

Супрацоўніцтва з германскімі ўладамі дазваляла Народнаму Сакратарыяту 

праводзіць легальную дзейнасць на акупаваных тэрыторыях, у тым ліку па-за 

межамі Мінска [17, с. 132–138].   

 Звесткі пра Брэст-Літоўскі мір, згодна якому беларускія землі падзяляліся 

паміж Германіяй і Расіяй, узварушылі беларускіх дзеячаў [111, с. 1]. 9 сакавіка 

1918 г. Выканаўчы камітэт Рады Усебеларускага з’езда прыняў ІІ Устаўную 

грамату, у якой у межах рассялення і лічбавай перавагі беларускага народа 

абвяшчалася Беларуская Народная рэспубліка (БНР). Пры гэтым, дакладныя 

межы БНР не ўказваліся. Асноўныя законы БНР павінны былі быць 

зацверджаныя на будучым Устаноўчым Сойме, да часу яго склікання 

заканадаўчая ўлада належала Выканаўчаму камітэту Рады Усебеларускага 

з’езда, а выканаўчая ўлада Народнаму Сакратарыяту Беларусі, які быў 

адказным перад заканадаўчай уладай. На тэрыторыі БНР абвяшчаліся 

грамадзянскія свабоды, недатыкальнасць асобы і памяшкання. Усе народы на 

тэрыторыі БНР атрымлівала права на нацыянальна-персанальную аўтаномію, 

усім мовам надаваліся роўныя правы. Скасоўвалася прыватная ўласнасць на 

зямлю, зямля перадавалася ў рукі тым, хто яе апрацоўвае. Прыродныя багацці 

нацыяналізаваліся, усталёўваўся 8-гадзінны рабочы дзень. У канцы дакумент 

утрымліваў заклік да беларусаў з просьбай дапамагчы ў скліканні Устаноўчага 

Сойму. Якім шляхам гэта было магчыма зрабіць не ўдакладнялася. Такім 

чынам, беларускія дзеячы спрабавалі не дапусціць падзелу беларускіх зямель, 

абвясціўшы стварэнне новага дзяржаўнага ўтварэння. Пры гэтым, аб 

незалежнасці БНР у ІІ Устаўной грамаце гаворка не ішла [53, арк. 1].   

 Ажыццявіць ідэю склікання Устаноўчага Сойму ва ўмовах нямецкай 

акупацыі не прадстаўлялася магчымым, але перад новаўтвораным дзяржаўным 

фармаваннем стаяла задача стварэння пастаяннага органу заканадаўчай улады. 

18 сакавіка 1918 г. Рада Усебеларускага з’езда абвясціла сябе Радай БНР, 

узяўшы на сябе функцыі парламента, а Выканаўчы камітэт Рады 

Усебеларускага з’езда спыніў сваё існаванне. Першым Старшынёй Рады БНР 

стаў былы старшыня Прэзідыума Усебеларускага з’езда І.М. Серада.                

19 сакавіка 1918 г. Рада БНР прыняла пастанову, згодна якой ніводны закон на 

тэрыторыі БНР не мог мець сілы без яе зацвярджэння. Аднак ва ўмовах 

нямецкай акупацыі падпарадкаванне законам БНР было магчыма толькі ў тым 

выпадку, калі гэта не супярэчыла законам акупацыйных уладаў. 

 Не гледзячы на замірэнне з нямецкімі ўладамі, пазіцыі Народнага 

Сакратарыята і Выканаўчага камітэту Рады Усебеларускага з’езда былі вельмі 

хісткімі. Гэтаму можна знайсці некалькі прычын. На люты – сакавік 1918 г. 

беларускі нацыянальны рух ужо меў немалую колькасць сваіх прыхільнікаў, 

аднак у многіх гарадах беларусы значна саступалі па колькасці прадстаўнікам 
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іншых народаў, якія аказвалі большы ўплыў на мясцовае насельніцтва. Трэба 

адзначыць, што ў Мінску ў гэты перыяд працягвалі сваю дзейнасць органы 

мясцовага самакіравання, якім насельніцтва першапачаткова аказвала большы 

давер, чым наваствораным беларускім прадстаўніцтвам і арганізацыям. Значнай 

перашкодай стала і грашовае пытанне, паколькі ўсе фінансавыя сродкі 

Выканаўчага камітэту Рады Усебеларускага з’езда былі канфіскаваныя. У той 

жа час органы мясцовага самакіравання працягвалі валодаць значнымі 

грашовымі сумамі. Гэтыя абставіны абумовілі зацікаўленасць беларускіх 

дзеячаў у супрацоўніцтве з прадстаўнікамі мясцовага самакіравання, не 

гледзячы на тое, што многія з іх скептычна ставіліся да беларускага 

нацыянальнага руху. 18 сакавіка 1918 г. дэлегат ад БНР А.І. Цвікевіч выступіў у 

Мінскай гарадской думе, заклікаючы аказаць падтрымку і фінансавую дапамогу 

ў пабудове беларускай дзяржаўнасці. Пасля спрэчак дэпутаты пагадзіліся на 

аказанне фінансавай дапамогі, пры гэтым у склад Рады БНР увайшлі 10 

дэлегатаў ад Мінскай гарадской думы [97, с. 13].    

 У гэты час працягвала сваю дзейнасць ВБР. Атрымалася складаная 

сітуацыя, калі на акупаванай тэрыторыі існавала два беларускіх палітычных 

цэнтры: ў Вільні і ў Мінску, не звязаныя адзін з адным. Назіраючы хуткае 

развіццё падзей у Мінску і вітаючы абвяшчэнне БНР, ВБР вырашыла 

кааптаваць у склад Рады БНР 6 сваіх членаў (братоў І.І. і А.І. Луцкевічаў,                   

В.Ю Ластоўскага, Я.В. Станкевіча, Д. Сямашку, Я. Туркевіча), якія прыбылі ў 

Мінск 24 сакавіка 1918 г. Аналізуючы гэтую з’яву можна прыйсці да высновы, 

што віленскі беларускі цэнтр добраахвотна прызнаў галоўную ролю за мінскім 

беларускім цэнтрам. Новыя члены Рады БНР прынеслі з сабой новыя ідэі. Так 

яшчэ 18 лютага 1918 г. ВБР прыняла рашэнне аб парыве ўсіх сувязей паміж 

Беларуссю і Расіяй. 23 сакавіка 1918 г., напярэдадні прыезду членаў ВБР у 

Мінск, Германія афіцыйна прызнала незалежнасць Літоўскай дзяржавы. 

Складанае міжнароднае становішча падштурхоўвала Раду БНР да новых крокаў 

у сваіх дзеяннях [44, с. 88].  

 Па прыбыцці дэлегатаў ад ВБР у Мінск 24 сакавіка 1918 г. адбылося 

пасяджэнне партыі БСГ разам з віленскімі прадстаўнікамі, на якім упершыню 

была абмеркавана магчымасць абвяшчэння незалежнасці БНР. Па ўспамінах 

А.І. Луцкевіча, менавіта на гэтым пасяджэнні прыхільнікі незалежнасці 

«зламалі» апазіцыю ўнутры партыі і дадзенае пытанне было вырашана вынесці 

на абмеркаванне ў Раду БНР [45, с. 47–48].  У гэты ж дзень у мінскай сядзібе 

Рады БНР адкрылася ўрачыстая сесія Рады БНР. Пасля прыняцця ў Раду шасці 

новых членаў, народны сакратар асветы А.А. Смоліч (1891–1938) ад імя 

фракцыі БСГ, якая мела вялікі ўплыў на Раду БНР, унёс прапанову аб 

абвяшчэнні незалежнасці Беларусі [55, арк. 270].  
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Абмеркаванне прапановы зацягнулася да раніцы 25 сакавіка 1918 г.          

З 77 членаў Рады БНР 40 прагаласавалі «за» прапанову А.А. Смоліча, 22 было 

«супраць», астатнія (пераважна прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці) 

ўстрымаліся [44, с. 89]. Такое рознагалоссе ў Радзе можна тлумачыць яе 

стракатым складам: з 77 членаў 36 былі абраныя на Усебеларускім з’ездзе ў 

снежні 1917 г. (пераважна беларусы), 6 дэлегатаў – прадстаўнікі ВБР, 15 

дэлегатаў – прадстаўнікі нацыянальных меншасцей (рускія, палякі і яўрэі), 10 

прадстаўнікоў ад мясцовага самакіравання і 10 дэлегатаў ад іншых гарадоў. 

Такім чынам, пытанне аб незалежнасці Беларусі выклікала раскол у Радзе БНР, 

але раніцай 25 сакавіка 1918 г. ІІІ Устаўная грамата  была прынятая. Грамата 

абвяшчала аб стварэнні вольнай і незалежнай БНР. Упершыню дакументальна 

акрэслівалася прыкладная тэрыторыя, на якую прэтэндавала БНР: 

«Магілёўшчына, беларускія часткі Міншчыны, Гродзеншчыны (з Гродна і 

Беластокам), Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і 

сумежныя часткі суседніх губерняў, якія заселены беларусамі.» У дакуменце 

крытыкаваўся Брэст-Літоўскі мір, пры гэтым аўтары дакументу пакідалі за 

ўрадам БНР права на перагляд умоў гэтага мірнага дагавора, зноўку 

высоўвалася ідэя склікання Устаноўчага Сойму і пацвярджаліся правы і 

грамадзян, якія былі абвешчаныя ІІ Устаўной граматай. З такой пазіцыяй не 

маглі пагадзіцца акупацыйныя ўлады. Рада і Народны Сакратарыят былі 

разагнаныя немцамі, а праз некалькі дзён дзейнасць Народнага Сакратарыяту 

часова забаронена. Рада БНР апынулася ў стане крызісу [51, с. 204].  

 Яшчэ адной праявай крызісу стаў выхад многіх незадаволеных 

прыняццем ІІІ Устаўной граматы з ліку членаў Рады БНР. У першую чаргу 

выходзілі прадстаўнікі мясцовага самакіравання, якія не жадалі бачыць 

Беларусь незалежнай ад Расіі краінай. Разам з гэтым органы БНР фактычна 

гублялі неабходную грашовую і палітычную падтрымку. Па паведамленню 

газеты «Беларускі шлях» ужо праз некалькі дзён пасля абвяшчэння 

незалежнасці, прадстаўнікі Рады БНР паспрабавалі зноўку дамовіцца з 

мясцовым самакіраваннем аб грашовай і матэрыяльнай падтрымцы, аднак не 

атрымалі станоўчых вынікаў [26, с. 2]. Змены ў Радзе выклікалі адстаўку 

некалькіх народных сакратароў у канцы сакавіка – пачатку красавіка 1918 г. 

 Каб здабыць сімпатыі прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей і розных 

палітычных партый вясной 1918 г. у Радзе БНР былі створаныя два новых 

органа: Прэзідыум Рады Рэспублікі і Сеньёрэн-канвент ці Рада старэйшын. 

Рашэнне аб стварэнні Прэзідыума Рады Рэспублікі было прынята ў Радзе БНР 

29 сакавіка 1918 г. Новы орган павінен быў складацца з 7-мі членаў Рады БНР, 

адлюстроўваючы яе нацыянальны склад. Прадугледжвалася, што старшынёй 

Прэзідыума ў любым выпадку становіцца беларус, аднак яго намеснікамі і 

іншымі членамі органа маглі быць прадстаўнікі любых нацыянальнасцей, якія 
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насялялі тэрыторыю Беларусі і ўваходзілі ў склад Рады БНР. Стварэнне 

Сеньёрэн-канвента адбывалася больш марудна. Гэты орган пачаў сваю 

дзейнасць толькі ў пачатку мая 1918 г. У яго склад увайшлі 12 чалавек, якія 

прадстаўлялі найбольш уплывовыя ў Радзе БНР партыі [51, с. 204–207].  

 Новыя дзяржаўныя органы БНР мелі слаба акрэсленыя паўнамоцтвы. 

Афіцыйна іх задача заключалася ў дзейнасці замест Рады БНР, калі апошняя па 

нейкіх прычынах не здолее працаваць. Аднак можна меркаваць, што сапраўды 

галоўнай функцыяй Прэзідыума Рады Рэспублікі і Сеньёрэн-канвента была 

прадстаўнічая. Часткова стварэнне гэтых органаў дало пэўны плён. Ужо ў 

красавіку 1918 г. кіраўніцтва Польскай рады Мінскай зямлі звярнулася да 

прадстаўнікоў Рады БНР з афіцыйнай просьбай аб прыняцці 10-ці сваіх членаў 

у склад Рады БНР. Пагадненне паміж бакамі зацягнулася, аднак у жніўні 1918 г. 

польскія прадстаўнікі афіцыйна ўвайшлі ў склад Рады БНР, атрымаўшы, такім 

чынам, права на ўласных прадстаўнікоў у Прэзідыуме Рады Рэспублікі. Аднак 

гэтыя мерапрыемствы не спынілі крызісу ў Радзе БНР і не змаглі прадухіліць 

будучы раскол беларускага палітычнага лагера. 

 Частка прадстаўнікоў Рады БНР адзіным выйсцем з крызісу бачыла 

ўмацаванне становішча БНР за кошт падтрымкі рэспублікі знешнімі сіламі. 

Ужо праз 3 дні пасля абвяшчэння незалежнасці на старонках беларускай прэсы 

некаторыя беларускія палітычныя дзеячы выказвалі прапановы аб дзяржаўным 

саюзе з Літвой, Польшчай ці Украінай. 29 сакавіка 1918 г. на пасяджэнні Рады 

БНР былі агучаныя прапановы аб пабудове адзінай федэратыўнай дзяржавы з 

Расіяй, Украінай ці Літвой, але большасцю галасоў яны былі адхілены [14, с. 1]. 

Асабліва значнай праблемай ва ўзаемаадносінах з замежнымі прадстаўнікамі 

было пытанне мяжы. Украіна, Літва і Польшча прэтэндавалі на частку 

тэрыторый, якія ў ІІІ Устаўной грамаце абвяшчаліся беларускімі [57, арк. 96]. У 

красавіку 1918 г. адбыліся актыўныя перамовы прадстаўнікоў БНР з украінскімі 

дыпламатамі. Беларускія дэлегаты выказваліся за перадачу БНР пасля зыходу 

нямецкіх вайскоўцаў Палесся і Гомельшчыны, аднак украінскі бок адмаўляў у 

гэтым. А.І Цвікевічам быў нават распрацаваны план правядзення рэферэндуму 

на Гомельшчыне, які таксама так і не быў рэалізаваны [2, с. 139]. Каб афіцыйна 

выказаць свае прэтэнзіі на тэрыторыі, дзеячамі БНР была створана 

картаграфічная камісія, якая займалася распрацоўкай карты БНР на падставе 

карты рассялення беларускага племя Я.Ф. Карскага [ДАДАТАК Д]. 

 Яшчэ больш складана развіваліся адносіны паміж дзяржаўнымі органамі 

БНР, мясцовай нямецкай адміністрацыяй і вышэйшым кіраўніцтвам 

Германскай імперыі. Згодна з успамінамі Э.А. Вайніловіча, адразу пасля 

прыняцця ІІІ Устаўной граматы члены Рады БНР вырашылі направіць у 

Германію, Аўстра-Венгрыю і Швейцарыю дыпламатычныя місіі, якія б 

дамагаліся прызнання незалежнасці новай дзяржавы. Было падлічана, што на 
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гэта мерапрыемства патрэбна каля 29000 рублёў, аднак народны сакратар 

фінансаў Г.М. Белкінд паведаміў, што ў казне БНР налічваецца толькі 7 рублёў 

50 капеек [18, с. 259]. Такім чынам, менавіта фінансавыя перашкоды былі 

прычынай няўдачы першых дыпламатычных праектаў БНР. Мясцовая нямецкая 

адміністрацыя варожа ўспрыняла абвяшчэнне незалежнасці, паколькі афіцыйна 

БНР прэтэндавала на ўладу, якая рэальна знаходзілася ў руках акупацыйнай 

адміністрацыі. Гэта выклікала чарговае пагаршэнне адносін паміж бакамі і 

рэпрэсіўныя акцыі з боку нямецкіх акупацыйных уладаў. Аднак беларускія 

дзеячы першымі пашлі на кантакт. Ужо ў канцы сакавіка 1918 г. Рада і 

Народны Сакратарыят БНР накіравалі рэйхсканцлеру Германскай імперыі 

Г. фон Гертлінгу і камандуючаму 10-й германскай арміяй Э. фон Фалькенгайну 

пратэст у сувязі з далучэнне беларускіх зямель да Польшчы [93, с. 1]. Праз 

некалькі дзён Прэзідыум Рады Рэспублікі накіраваў рэйхсканцлеру тэлеграму з 

тым жа патрабаваннем, напісаную ўжо ў больш лагодным тоне [110, с. 2]. 

Г. фон Гертлінг афіцыйна ніяк не адрэагаваў на гэтыя пасланні.  

 Эканамічнае становішча БНР не спрыяла правядзенню палітыкі, 

накіраванай на здабыццё падтрымкі з боку мясцовага насельніцтва.                     

У ІІ Устаўной грамаце абвяшчаліся сацыяльныя гарантыі для насельніцтва, 

нацыяналізацыя зямлі і прыродных багаццяў, аднак у органаў БНР не было 

рэальнай улады, сіл і грошай, каб праводзіць адпаведную палітыку, тым больш 

ва ўмовах замежнай акупацыі. Амаль усе нешматлікія эканамічныя праекты 

дзеячаў БНР гэтага перыяду былі нерэалізаваныя. Некаторыя з такіх праектаў 

мелі вельмі спрэчны характар. Напрыклад, існавала прапанова аб пабудове для 

ўсіх бяздомных і бежанцаў каля 200000 новых дамоў з драўніны, якая была 

выкарыстана нямецкімі вайскоўцамі пры пабудове лініі акопаў на беларускіх 

землях. На здабычу гэтага матэрыялу планавалася адправіць беспрацоўных, 

вырашаючы, такім чынам, адразу некалькі эканамічных праблем [76, с. 1].  

 Акрамя Рады і Народнага Сакратарыята БНР на мясцовую ўладу 

прэтэндавала яшчэ адна беларуская палітычная арганізацыя. Улічваючы 

пераважна «левы» склад прадстаўнікоў дзяржаўных органаў БНР, «правыя» 

беларускія дзеячы доўгі час не спяшаліся да кансалідацыі з імі. 25 лютага     

1918 г. у Мінску правымі і правацэнтрысцкімі дзеячамі беларускага руху было 

створана Менскае беларускае прадстаўніцтва (МБП), якое ўзначальваў          

Р.А. Скірмунт [1, с. 1–2]. Кіраўнік МБП быў заўважнай фігурай у беларускім 

нацыянальным руху, прайшоўшы палітычных шлях ад «краёўца» да 

прыхільніка незалежнай Беларусі [87, с. 131–132]. МБП пазіцыянавала сябе як 

цэнтр кансалідацыі правых беларускіх партый і арганізацый, апазіцыйны левай 

партыі БСГ, якая мела значны ўплыў на Раду БНР. У МБП уваходзілі такія 

партыі і арганізацыі, як Беларуская народная партыя сацыялістаў (БНПС), 

Беларуская хрысціянская дэмакратыя (БХД), Беларускае праваслаўнае 
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аб’яднанне, Беларускі саюз зямельных уласнікаў і інш. Прадстаўніцтва мела 

ўласны друкаваны орган – газету «Беларускі шлях», якая выходзіла ў Мінску. 

 Трэба адзначыць, што да красавіка 1918 г. МБП і яго члены не ўваходзілі 

ў Раду БНР. Адной з прычын гэтага, акрамя розных ідэалагічных поглядаў на 

будучае Беларусі, была яскрава прагерманская арыентацыя МБП і яго кіраўніка 

Р.А. Скірмунта. Аднак беларускія «правыя» актыўна спрабавалі 

выкарыстоўваць свае сувязі ў Германіі. Так, у другой палове сакавіка 1918 г. 

дзеячы МБП Р.А. Скірмунт і П.П. Аляксюк афіцыйна звярнуліся да кіруючых 

органаў Германскай імперыяй з просьбай уладкавання тэрытарыяльных 

пытанняў Беларусі з Польшчай, Літвой і Украінай [86, с. 1]. Праз некалькі дзён 

Р.А. Скірмунт атрымаў афіцыйны адказ, у якім нямецкі бок адмаўляў з просьбе 

беларускага палітыка, спасылаючыся на Брэст-Літоўскую дамову [94, с. 1].  

 Папярэдняя няўдача ў вырашэнні беларускіх пытанняў не скасавала 

прагерманскую арыентацыю МБП. 29 сакавіка 1918 г. у прэсе з’явілася 

публікацыя праграмы МБП, якая афіцыйна называлася «9 пунктаў для 

адраджэння беларускага краю». У знешняй палітыцы дэкларавалася 

арыентацыя на Германскую імперыю і яе саюзнікаў, асобным пунктам 

адзначалася неабходнасць супрацоўніцтва з мясцовымі акупацыйнымі ўладам, 

«каб забяспечыць новы парадак і дабрабыт краю». Першым пунктам праграмы 

пазначалася неабходнасць пабудовы і развіцця беларускай дзяржаўнасці «ў 

граніцах беларускага племені». Можна выказаць згадку, што апошняя 

фармуліроўка мае непасрэднае дачыненне да карты рассялення беларускага 

племя Я.Ф. Карскага, выдадзенай у 1917 г. Некалькі пунктаў праграмы было 

прысвечана пытанню ўзаемаадносін з Літоўскай дзяржавай. Аўтары праграмы 

прапанавалі наладзіць з суседняй краінай шчыльнае супрацоўніцтва, у тым ліку 

дзеля аднаўлення гандлёвых сувязей з Балтыйскім морам. Асобны пункт 

прадугледжваў правядзенне «справядлівай і гістарычнай» мяжы з Украінай. 

Два пункты былі прысвечаныя неабходнасці пашырэння адукацыі на 

беларускай мове. Толькі адзін пункт датычыўся аграрнага пытання. Аўтары «9 

пунктаў» прапаноўвалі правядзенне «грунтоўнай зямельнай рэформы», аднак 

канкрэтных дзеянняў у сваёй праграме не пазначылі [109, с. 2]. Аналізуючы 

праграму МБП трэба адзначыць, што яна мела дакладна акрэслены беларускі 

характар, аднак для дасягнення мэтаў асноўная стаўка рабілася не на 

ўнутраныя, а на знешнія сілы, у першую чаргу на Германскую імперыю. 

Ва ўмовах нямецкай акупацыі для органаў і структур БНР існавала два 

варыянта працягу далейшай дзейнасці: барацьба з акупацыйным рэжымам або 

супрацоўніцтва з ім. Для першага ў беларускага нацыянальнага руху не хапала 

фінансавых сродкаў, зброі, уласных ваенізаваных фарміраванняў  і нават 

значнай падтрымкі з боку народных мас. Другі варыянт быў немагчымы без 

дапамогі з боку МБП, у якога было значна больш шансаў на канструктыўныя 
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перамовы з мясцовай акупацыйнай адміністрацыяй і ўладамі ў Берліне. У 

сакавіку 1918 г. паміж прадстаўнікамі ад БНР і МБП пачаліся перамовы аб 

уваходзе апошніх у склад Рады БНР. Першапачаткова Р.А. Скірмунт 

адмаўляўся ад прапановы, аднак праз некалькі дзён пагадзіўся. 12 красавіка 

1918 г. у склад Рады БНР было кааптавана 15 дзеячаў МБП, сярод якіх былі 

Р.А. Скірмунт, П.П. Аляксюк, А.М. Уласаў, генерал  К.А. Кандратовіч, ксяндзы 

А. Астрамовіч і В. Гадлеўскі. Такім чынам, у Радзе БНР аформілася 

правацэнтрысцкая кааліцыя, якая арыентавала ўсю Раду на супрацоўніцтва з 

акупацыйнымі ўладамі [51, с. 253].  

Першапачаткова дзейнасць членаў МБП прынесла плён: ужо 20 красавіка 

1918 г. кіраўніцтва акупацыйнай адміністрацыі пагадзілася з прапановай 

правацэнтрысцкай фракцыі Рады БНР на фармаванне інстытута беларускіх 

дарадцаў пры нямецкіх чыноўніках на акупаваных тэрыторыях для 

ўрэгулявання адносін з мясцовым насельніцтвам. Вырашыўшы замацаваць 

поспех, прадстаўнікі МБП у Радзе на чале з Р.А. Скірмунтам прапанавала  

адправіць вітальную тэлеграму асабіста кайзеру Вільгельму ІІ, што і было 

зроблена [56, арк. 73]. Тэлеграма ўтрымлівала падзяку Вільгельму ІІ «за 

вызваленне Беларусі» і просьбу даць беларускай дзяржаве незалежнасць у 

саюзе з Германіяй, але адказу на яе германскі імператар не даў. Тэлеграма 

выклікала новы востры палітычны крызіс ва ўсёй БНР: у Народным 

Сакратарыяце адбыліся чарговыя кадравыя змены, разам з тым ўмацавалі свае 

пазіцыі правацэнтрысты [28, с. 498]. Рада БНР аказалася расколатай на 

прыхільнікаў і праціўнікаў тэлеграмы і супрацоўніцтва з немцамі ўвогуле, але 

галоўным вынікам крызісу БНР стаў распад БСГ на 3 новыя партыі: 

Беларускую партыю сацыялістаў-рэвалюцыянераў (БПСР), Беларускую сацыял-

дэмакратычную партыю (БСДП) і Беларускую партыю сацыялістаў-

федэралістаў (БПСФ) [45, с. 51–52].  

 БПСР узнікла шляхам аб’яднання левага крыла БСГ з часткай расійскіх 

сацыялістаў-рэвалюцыянераў і беларускіх бальшавікоў, якія засталіся да гэтага 

часу на акупаванай тэрыторыі. Галоўнымі пунктамі праграмы партыі была 

канфіскацыя памешчыцкай зямлі без выкупу і надзяленне ёю сялян. Сялянству 

надавалася вядучая ролю ў рэвалюцыйных пераўтварэннях. У 

знешнепалітычным плане партыя выказвалася за ўваходжанне Беларусі ў склад 

Расіі ў якасці федэратыўнай адзінкі. Гэта партыя адкрыта заклікала да барацьбы 

з нямецкай акупацыяй і спрабавала фармаваць пад сваёй эгідай сялянскія 

партызанскія атрады для барацьбы супраць акупацыйных войскаў. Сярод 

дзеячаў гэтай партыі былі такія прадстаўнікі беларускага руху, як Т.Т. Грыб, 

П.А. Бадунова, Я.А. Мамонька, Л.Я. Заяц і інш. БПСР праводзіла найбольш 

актыўную палітыку на акупаваных беларускіх землях і мела свае камітэты ў 
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Мінску, Вільне, Гродна, Слуцку, Дзісне, Бабруйску, Барысаве, Ігумене, 

Рэчыцы, Мазыры, Пінску, Баранавічах, Ашмянах, Кобрыне і Слоніме [33, с. 70]. 

 БСДП узнікла ў выніку аб’яднання цэнтра БСГ з віленскай БСДРГ. 

Партыя выказвалася за зямельную рэформу, але за канфіскацыю памешчыкі 

павінны былі атрымаць выкуп ад дзяржавы. Дзеячы БСДП шмат увагі надавалі 

дзейнасці на міжнародным узроўні і выступалі за існаванне незалежнай і 

дэмакратычнай беларускай дзяржавы. Лідарамі партыі былі браты                    

І.І. і А.І. Луцкевічы, а сярод членаў былі А.А. Смоліч, Б.А. Тарашкевіч,         

С.А. Рак-Міхайлоўскі і інш [39, с. 63].  

 БПСФ займала прамежкавую пазіцыю паміж БПСР і БСДП. У праграме 

падкрэслівалася неабходнасць ураўнаважання нацыянальнай і сацыялістычнай 

спраў. Партыя выказвалася за федэралізацыю з Расіяй, але варожа ставілася да 

бальшавіцкага ўрада.  Сярод галоўных дзеячаў гэтай партыі былі Я.Я. Варонка, 

І.М. Серада, К.Б. Езавітаў, В.І. Захарка і інш [51, с. 259].  

 Ва ўмовах крызісу фарміраваць новы ўрад даверылі Р.А. Скірмунту. 

Палітык паабяцаў актыўна развіваць міжнародныя сувязі БНР з іншымі 

краінамі, аднак запрасіў пэўны час на стварэнне новага ўрада.  Пры гэтым, мела 

месца яшчэ адна спроба дамовіцца з генералам Э. фон Фалькенгайнам. 27 мая 

1918 г. да кіраўніка акупацыйнай адміністрацыі была накіраваная дэлегацыя ў 

складзе П.П. Алексюка, Я.Я. Варонкі, І.М. Серады і А. Аўсяніка, аднак 

перамовы не далі адчувальных вынікаў [100, с. 33–34]. 

 Урад Р.А. Скірмунта канчаткова быў створаны 9 ліпеня 1918 г. Новы 

старшыня раздаў ключавыя пасады ва ўрадзе сваім прыхільнікам 

правацэнтрысцкай арыентацыі: П.П. Аляксюку, К.А. Кандратовічу і                

Р.К. Астроўскаму. Новы ўрад спрабаваў кансалідаваць сілы вакол сябе, 

імкнуўся праводзіць актыўную міжнародную дзейнасць і нават разглядаў 

праект стварэння ўласных грашовых адзінак БНР. Аднак легітымнасць новага 

Народнага Сакратарыяту не прызнала значная частка членаў Рады БНР 

(пераважна левай арыентацыі), таму ўжо 20 ліпеня 1918 г. Р.А. Скірмунт падаў 

у адстаўку. 22 ліпеня 1918 г. быў сфармаваны новы больш трывалы ўрад на 

чале з  першым старшынёй Рады БНР І.М. Серадой [54, арк. 136].  

 Назіраючы не спрыяльны для сябе ход вайны ў Заходняй Еўропе, 

нямецкае кіраўніцтва вырашыла пайсці на перамовы з бальшавіцкім урадам, 

каб урэгуляваць пытанне з акупаванымі беларускімі землямі. 27 жніўня 1918 г. 

паміж бакамі быў заключаны дадатковы пратакол да Брэст-Літоўскага міра, па 

якому немцы абавязаліся вывесці свае войскі з тэрыторыі ад Дняпра да 

Бярэзіны. У будучым нямецкія войскі павінны былі ачысціць большую частку 

беларускіх зямель з Мінскам уключна. Гэтыя землі павінны былі перайсці пад 

уладу бальшавікоў. Гаворкі аб БНР і прэтэнзіях беларусаў на беларускія 

тэрыторыі не ішло. У гэтых умовах ужо ўрад І.М. Серады накіраваў пратэст 
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рэйхсканцлеру Германіі Г. фон Гертлінгу супраць нямецкіх планаў адносна 

беларускіх зямель. Аднак такі крок не меў ніякіх наступстваў. 

 Магчымасць усталявання бальшавіцкай улады ў Беларусі непакоіла не 

толькі беларускіх нацыянальных дзеячаў. Менавіта ў жніўні 1918 г. Рада БНР 

дамовілася з Польскай радай Мінскай зямлі аб уваходзе польскіх прадстаўнікоў 

у свой склад. У гэты ж перыяд многія буйныя рускія землеўласнікі, валоданні 

якіх знаходзіліся на акупаваных беларускіх землях, пачалі перамовы аб 

супрацоўніцтве з беларускімі дзеячамі. Аналізуючы такія змены, трэба 

адзначыць, што многія мясцовыя антыбальшавіцкія сілы ў гэты перыяд 

пачынаюць супрацоўнічаць з БНР, разглядаючы яе ўжо не як беларускую 

нацыянальную дзяржаву, а як магчымы цэнтр кансалідацыі антыбальшавіцкіх 

сіл у краі. Трэба адзначыць, што, як правіла, органы БНР не адмаўлялі ў такім 

супрацоўніцтве. Больш за тое, ў жніўні 1918 г. надзвычайны пасланнік Рады 

БНР П.В. Трамповіч правёў перамовы з генералам А.І. Дзянікіным наконт 

магчымай матэрыяльнай падтрымкі Рады БНР і дапамогі ў стварэнні ўласных 

узброеных сіл. Генерал выказаў сваю згоду на прапанову [37, с. 93].  

 Нямецка-бальшавіцкія перамовы прымусілі кіраўніцтва БНР шукаць не 

толькі знешняй падтрымкі, але і ўнутранага палітычнага кампрамісу. З мэтаю 

кансалідацыі як мага больш шырокіх слаёў насельніцтва 9 кастрычніка 1918 г. у 

склад Рады БНР увайшлі новыя прадстаўнікі ад праваслаўнага і каталіцкага 

духавенства, у той жа дзень Народны Сакратарыят быў пераўтвораны ў Раду 

Народных Міністраў БНР. 11 кастрычніка 1918 г. Рада БНР прыняла і 

зацвердзіла Часовую канстытуцыю БНР, згодна якой за Радай БНР 

пацвярджалася часовая (да склікання Устаноўчага Сойму) заканадаўчая ўлада ў 

межах рэспублікі, а склад Рады БНР павінен быў быць пашыраны адзначанымі 

ў канстытуцыі прадстаўнікамі [15, с. 14]. Варта адзначыць, што акрамя Часовай 

канстытуцыі, БНР мела ўласныя сімвалы дзяржаўнасці. Яшчэ ў сакавіку 1918 г. 

была зацверджаная пячатка БНР, летам 1918 г. у якасці афіцыйных сімвалаў 

рэспублікі быў прыняты бел-чырвона-белы сцяг і герб «Пагоня», пачаўся 

выпуск пашпартоў грамадзян БНР [51, с. 233–240].  

 Унутраную кансалідацыю было вырашана замацаваць чарговай спробай 

знешнепалітычнага прызнання. 20 кастрычніка 1918 г. Рада БНР зноўку 

звярнулася да канцлера Германскай імперыі з просьбай прызнаць незалежнасць 

Беларусі і ва ўмовах эвакуацыі нямецкіх войскаў дазволіць беларусам 

стварэнне ўласных узброеных сіл для барацьбы з наступаючай Чырвонай 

арміяй. Нямецкія ўлады не пагадзіліся з гэтымі прапановамі. Гэта 

падштурхнула беларускіх афіцэраў, выкарыстоўваючы сабраныя сялянамі 

запасы зброі, без дазволу немцаў распачаць стварэнне беларускіх ваенізаваных 

атрадаў [39, с. 67]. Нямецкае кіраўніцтва адрэагавалі рэпрэсіямі: атрады былі 

распушчаныя, а афіцэры арыштаваны і асуджаны на смяротнае пакаранне. Ад 
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судовага пакарання іх выратавала толькі навіна пра рэвалюцыю ў Германіі ў 

лістападзе 1918 г. Пры гэтым трэба адзначыць, што ўплыву на шматлікія 

народныя партызанскія атрады структуры БНР не мелі.  

 У лістападзе 1918 г. актывізавалі сваю дзейнасць расійскія эсэры і 

бундаўцы. Прадстаўнікі гэтых партый не жадалі ісці на кантакт з Радай БНР, 

імкнучыся праводзіць самастойную антыбальшавіцкую палітыку, не звязаную з 

беларускім нацыянальным рухам. Такім чынам, мясцовыя прадстаўнікі 

азначаных партый спрабавалі перахапіць ініцыятыву стварэння мясцовага 

цэнтра антыбальшавіцкіх сіл у БНР. 11 лістапада мясцовымі прадстаўнікамі 

правых эсэраў і бундаўцаў быў створаны Выканаўчы камітэт савета органаў 

земскага і гарадскога самакіраванняў, сацыялістычных партый і 

прафесіянальных арганізацый Беларускага краю. Неўзабаве гэты орган атрымаў 

новую назву – Краёвы дэмакратычны цэнтр (КДЦ). Адной з прычын адмовы ад 

супрацоўніцтва з БНР дзеячы КДЦ называлі супрацоўніцтва прадстаўнікоў 

беларускіх з акупацыйнымі ўладамі. Пры гэтым, КДЦ сам быў вымушаны 

прасіць аб падтрымцы салдацкі Савет 10-й германкай арміі, але акупацыйныя 

сілы адмовіліся ад такога супрацоўніцтва. КДЦ так і не стаў значнай і 

заўважнай антыбальшавіцкай сілай, хоць і прызначыў на 7 снежня 1918 г. 

уласны краёвы з’езд [37, с. 87–92]. 

 Рада і Рада Народных Міністраў БНР таксама прадпрымала 

надзвычайныя меры, каб пасля канчатковай эвакуацыі нямецкіх войскаў узяць 

мясцовую ўладу ў свае рукі. Яшчэ 22 кастрычніка 1918 г., назіраючы цяжкае 

для Германіі становішча на франтах, дэлегаты ад Рады БНР Я.Ю. Лёсік,       

А.А. Смоліч і П.А. Крачэўскі звярнуліся да прэзідэнта ЗША В. Вільсана з 

просьбай прызнаць незалежнасць БНР, аднак не атрымалі станоўчага адказу.   

11 лістапада 1918 г. Раду Народных Міністраў БНР узначаліў А.І. Луцкевіч.      

У гэты ж час Рада БНР накіравала Берлінскаму Савету дэпутатаў тэлеграму, у 

якой беларускімі дзеячамі віталася германская рэвалюцыя і выражалася надзея 

на падтрымку новымі нямецкімі ўладамі незалежнасці БНР. Аднак тэлеграма не 

дала вынікаў. У лістападзе 1918 г. А.І. Луцкевіч паспрабаваў дамовіцца з 

кіраўніком Савецкай Расіі  У.І. Леніным аб прызнанні БНР, аднак перамовы 

прайшлі непаспяхова. 29 лістапада 1918 г. Рада Народных Міністраў БНР 

выдала IV Устаўную грамату, у якой насельніцтва заклікалася да стварэння 

мясцовых беларускіх Радаў і падтрымкі дзеянняў мінскай Рады БНР. Ужо          

3 снежня 1918 г. Рада Народных Міністраў БНР выдала V Устаўную грамату, 

якая заклікала беларускі народ да супраціву Чырвонай арміі і стварэння на 

месцах «беларускіх саветаў». У той жа дзень урад і Рада БНР з’ехалі ў Вільну, а 

27 снежня 1918 г. пераехалі ў Гродна, дзе дзейнічалі яшчэ пэўны час. Спроба 

ўтварэння сапраўды незалежнай беларускай дзяржавы ва ўмовах нямецкай 

акупацыі скончылася паразай [51, с. 310–317].  
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 Трэба адзначыць, што, не гледзячы на забарону нямецкага камандавання 

стварэння беларускага войска, такія спробы адбываліся ўжо ў 1918 г. Па 

інфармацыі бальшавіцкіх агентаў, у лістападзе 1918 г. у Мінску ішло 

фармаванне беларускай «Нацыянальнай арміі» на чале з генералам                  

К.А. Кандратовічам. Аднак стварэнне вайсковых адзінак ішло марудна, а ў 

частках, якія паспелі стварыць, была нізкая дысцыпліна і бяздольнасць. Перад 

набліжэннем Чырвонай арміі штаб «Нацыянальнай арміі» і камандуючы арміяй 

з’ехалі ў Вільню, лёс створаных частак невядомы, аднак можна меркаваць, што 

яны загадзя былі распушчаныя К.А. Кандратовічам або самараспусціліся. Пры 

гэтым, у лістападзе 1918 г. Рада БНР адмовіла агентам генерала А.І. Дзянікіна ў 

стварэнні ў Мінску бюро для набору добраахвотнікаў у «Паўднёвую армію».   

10 снежня 1918 г. часткі Чырвонай арміі ўвайшлі ў Мінск [11, с. 360–361].  

 Трэба адзначыць, што органы і арганізацыі БНР існавалі не толькі ў 

Мінску і Вільне. Яшчэ у сакавіку 1918 г. у Бабруйску была створана павятовая 

беларуская рада, якая падпарадкоўвалася органам БНР у Мінску [1, с. 2]. Крыху 

пазней падобныя мясцовыя беларускія рады і арганізацыі былі створаныя ў 

Барысаве, Слуцку, Гродна і некаторых іншых гарадах на акупаваных 

тэрыторыях. Аднак мясцовыя арганізацыі і рады не мелі вырашальнага ўплыву 

на беларускі нацыянальны рух і залежалі ад становішча беларускіх сіл у Мінску 

і Вільні.  

 Больш паспяхова дзейнічалі структуры БНР у галіне адукацыі і культуры. 

Пашыралася сетка беларускіх школ і на тэрыторыі, акупаванай нямецкімі 

войскамі да лютага 1918 г. На тэрыторыі Обер Ост вясной 1918 г. дзейнічала 

ўжо 79 беларускіх пачатковых школ. Па дадзеным кіраўніка БНК 

А.І. Луцкевіча, на усёй тэрыторыі «старой акупацыі» вясной 1918 г. дзейнічала 

каля 150 школ. Улічваючы, што 79 школ у гэты час афіцыйна дзейнічалі на 

тэрыторыі Обер Ост, можна падлічыць, што на астатніх акупаваных беларускіх 

тэрыторыях было каля 60 беларускіх школ. На тэрыторыі «новай акупацыі» пад 

кіраўніцтвам Народнага Сакратарыяту БНР ствараліся новыя беларускія 

навучальныя ўстановы, у арганізацыі якіх дапамагалі беларускія спецыялісты з 

тэрыторыі «старой акупацыі». Вясной 1918 г. для беларускіх школ былі 

надрукаваныя спецыяльныя падручнікі на беларускай мове [27, с. 2]. Таксама ў 

гэты час у Мінску дзейнічалі бясплатныя курсы беларусазнаўства, 

арганізаваныя пры дапамозе Народнага Сакратарыяту і Рады БНР. У красавіку 

1918 г. была створана камісія для ўтварэння Беларускага ўніверсітэта ў Мінску, 

у якую ўвайшлі А.А. Смоліч, М.В. Доўнар-Запольскі, Я.Ф. Карскі і іншыя.  

Да 15 лістапада 1918 г. працягвала сваю дзейнасць Свіслацкая беларуская 

настаўніцкая семінарыя. У верасні 1918 г. па ініцыятыве Т.Т. Грыба ў Мінску 

распачалі сваю дзейнасць 9-месячныя бясплатныя беларускія настаўніцкія 

курсы, на якія запісалася 60 чалавек [47, с. 204]. Пры гэтым, курсы працягнулі 
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сваю дзейнасць і пасля ўсталявання ў горадзе савецкай улады. Рэалізацыі ўсіх 

адукацыйных праектаў Народнага Сакратарыяту БНР перашкодзіў недахоп 

часу і грошаў, таму многія ідэі засталіся толькі на паперы.  

 Падчас нямецкай акупацыі ў Мінску намаганнямі беларускіх дзеячаў 

працаваў Беларускі тэатр і Таварыства драмы і камедыі, а таксама выходзіла 

больш дзясятка газет і часопісаў на беларускай мове, многія з якіх перасталі 

выходзіць пасля ад’езду ўрада і Рады БНР з Мінска [58, арк. 10].  

 ВБР у лютым – лістападзе 1918 г. таксама працягвала сваю дзейнасць . 

Пасля кааптацыі 6 дзеячаў ВБР у Раду БНР віленскі палітычны цэнтр негалосна 

стаў выконваць ролю філіялу мінскага палітычнага цэнтру. 23 сакавіка 1918 г. 

Германская імперыя афіцыйна прызнала незалежнасць Літвы, пасля чаго ВБР 

перастаў адыгрываць былую палітычную ролю ў жыцці горада і краю, больш 

займаючыся адукацыйнымі і культурна-асветніцкімі пытаннямі [38, с. 67–89]. 

Назіраючы цяжкае становішча ў Радзе БНР восенню 1918 г. і эвакуацыю 

нямецкіх войскаў з акупаваных тэрыторый, ВБР вырашыла ўсталяваць больш 

шчыльныя кантакты з літоўскімі ўладамі. 27 лістапада 1918 г. 6 членаў ВБР, а 

менавіта В.Ю. Ластоўскі, І.І. Луцкевіч, А.І. Луцкевіч, Я.В. Станкевіч, 

Д.Сямашка і Я. Туркевіч, былі кааптаваныя ў склад Літоўскай Тарыбы. Трэба 

адзначыць, што гэта былі тыя ж самыя асобы, што і члены ВБР, кааптаваныя ў 

склад Рады БНР у сакавіку 1918 г. Не гледзячы на юрыдычнае існаванне, 

фактычная дзейнасць ВБР пасля лістапада 1918 г. да прыхода ў горад польскіх 

войскаў фактычна спынілася. У гэты ж час працягвала сваю дзейнасць БТДПВ, 

але таварыства ў гэты час абмежавала сваю дзейнасць пераважна дабрачыннаю 

справаю. У канцы 1918 г. дзейнасць таварыства пачала згортвацца.  

 Такім чынам, на акупаваных у лютым – сакавіку 1918 г. тэрыторыях 

нямецкая адміністрацыя сутыкнулася з новым беларускім палітычным цэнтрам. 

21 лютага 1918 г. была выдадзена Устаўную грамату, у якой беларускі народ 

заклікаўся да здзяйснення свайго права на самавызначэнне. 9 сакавіка 1918 г. 

была выдадзеная ІІ Устаўная грамата, у якой абвяшчалася ўтварэнне БНР. 

Наступныя падзеі прывялі да прыняцця 25 сакавіка 1918 г. ІІІ Устаўной 

граматы, у якой абвяшчалася незалежнасць БНР. Рэакцыя нямецкіх уладаў на 

ІІІ Устаўную грамату была адмоўнай. Рада БНР вымушана была пайсці на 

супрацоўніцтва з МБП, члены якога ініцыявалі адпраўкі тэлеграмы 

Вільгельму ІІ. Гэта выклікала працяглы крызіс у Народным Сакратарыяце, 

Радзе БНР і распад БСГ. Эвакуацыя нямецкіх войскаў з акупаваных тэрыторый 

восенню 1918 г. ставілі пад пытанне далейшае існаванне БНР. Восенню 1918 г.  

адбылося пашырэнне складу Рады БНР і прыняцце Часовай канстытуцыі БНР. 

28 лістапада і 3 снежня 1918 г. былі выдадзены ІV і  V Устаўныя граматы, пасля 

чаго Рада БНР і Рада Міністраў БНР з’ехалі з Мінска ў Вільну. Больш 

паспяховай прадстаўляецца дзейнасць структур БНР у асветніцкай і культурнай 
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сферах: у гэты перыяд пашырылася сетка беларускіх школ, працягвала сваю 

дзейнасць Свіслацкая настаўніцкая семінарыя, у Мінску адкрыліся новыя 

бясплатныя настаўніцкія курсы, дзейнічалі беларускія тэатры, выходзілі газеты 

і часопісы на беларускай мове. Працягвалі сваю дзейнасць ВБР і БТДАВ, а ў 

некаторых правінцыяльных гарадах з’явіліся   мясцовыя беларускія рады і 

арганізацыі, але іх уплыў на грамадска-палітычнае жыццё і развіццё 

беларускага нацыянальнага руху на акупаваных тэрыторыях быў не значны. 

  

Падагульняючы, трэба заўважыць, што падчас нямецкай акупацыі      

1915– 1918 гг. пашырэнне беларускага нацыянальны руху стала яшчэ адной 

формай рэакцыі насельніцтва акупаваных тэрыторый на палітыку акупацыйных 

уладаў. Дзякуючы пазіцыі нямецкай адміністрацыі стала магчымым развіццё і 

пашырэнне беларускай мовы і культуры, стварэнне сеткі беларускіх 

арганізацый, навучальных і культурных устаноў. Беларуская дзяржаўна-

прававая думка эвалюцыяніравала ад ідэі Канфедэрацыі ВКЛ, агучанай у канцы 

1915 г., да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 сакавіка 1918 г. Аднак у гэтых 

умовах нямецкі акупацыйны рэжым аказаў ужо менш пазітыўны ўплыў, 

стрымліваючы і фактычна забараняючы будаванне беларускімі дзеячамі 

ўласнай дзяржавы і стварэнне ўласных узброеных сіл. З-за такой пазіцыі 

акупацыйнай адміністрацыі і ўласных пралікаў у знешняй і ўнутранай палітыцы 

БНР так і не стала трывалай дзяржавай. Аднак стварэнне БНР стала 

прэцэдэнтам існавання беларускай дзяржаўнасці, паказала здольнасць 

беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі да прыняцця важных рашэнняў, якія 

могуць паўплываць на ход гісторыі. Разам з тым немалыя намаганні былі 

прыкладзеныя дзеячамі БНР у галіне адукацыі і культуры, дзякуючы чаму 

колькасць людзей з беларускай свядомасцю толькі пашырылася. Аднак БНР так 

і не стала трывалай дзяржавай, бо не карысталася значнай падтрымкай з боку 

ўласнага насельніцтва. Розныя ўрады БНР больш увагі надавалі 

знешнепалітычнай дзейнасці, у тым ліку адносінам з нямецкімі ўладамі, у той 

час як значная частка беларускага насельніцтва цярпела ад рабавання і гвалту з 

боку нямецкіх вайскоўцаў. Не гледзячы на тое, што БНР была беларускім, а не 

нямецкім праектам, эвакуацыя нямецкіх вайскоўцаў ў лістападзе 1918 г. 

паставіла пад пытанне далейшае будучае БНР і прымусіла многіх беларускіх 

дзеячаў падацца ў эміграцыю.  Аднак прыклад БНР дазволіў у будучым ужо на 

савецкай аснове набыць Беларусі дзяржаўнасць і захаваць яе да нашага часу.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Баявыя дзеянні паміж расійскай і германскай арміямі ў 1915 г. прывялі да 

акупацыі Гродзенскай, часткова Віленскай і Мінскай губерняй. Частка 

акупаваных зямель увайшла ў склад акупацыйнай зоны Обер Ост, якая была 

падпарадкаваная Вярхоўнаму Галоўнакамандуючаму ўсімі нямецкімі войскамі 

на Усходзе і кіраўніку адміністрацыі. Обер Ост меў уласную паліцыю, суды, 

законы і адміністрацыю. Усе ключавыя пасады кантраляваліся афіцэрамі і 

чыноўнікамі Германскай імперыі. Мясцовыя прадстаўнікі дапускаліся толькі на 

самыя ніжэйшыя адміністрацыйныя пасады. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны 

падзел Обер Ост некалькі разоў змяняўся і не адпавядаў даваеннаму падзелу на 

паветы і воласці. Пасля вайны нямецкае камандаванне планавала далучыць 

тэрыторыю Обер Ост да Германскай імперыі або да адной з новаўтвораных 

дзяржаў Усходняй Еўропы. Другая частка акупаванай тэрыторыі Беларусі 

адносілася да вайскова-аперацыйнай паласы, якая знаходзілася паміж 

тэрыторыяй Обер Ост і расійска-германскай лініяй фронту. Гэтая тэрыторыя 

цалкам знаходзілася пад кантролем нямецкіх вайскоўцаў і была 

падпарадкаваная тылавым патрэбам нямецкіх армій. Асобнымі 

адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі на акупаваных землях сталі 

тэрыторыі, падкантрольныя армейскім групам Буг, Р. фон Войрша і                  

Х. фон Гранаў. Асаблівы статус меў горад Брэст-Літоўск. У лютым – сакавіку 

1918 г. амаль усе беларускія землі трапілі пад нямецкую акупацыю, аднак 

павінны былі пасля выплаты бальшавіцкім урадам кантрыбуцыі вярнуцца ў 

склад Расійскай дзяржавы. У зоне «новай» акупацыі сваю дзейнасць працягнулі 

многія расійскія адміністрацыйныя ўстановы пад кантролем нямецкіх 

вайскоўцаў. Частка беларускіх зямель была перададзеная УНР з захаваннем 

прысутнасці германскіх войскаў. Лістападаўская рэвалюцыя 1918 г. прымусіла 

нямецкія войскі пакінуць акупаваныя беларускія тэрыторыі.  

Эканамічныя мерапрыемствы нямецкіх акупацыйных уладаў насілі 

эксплуататарскі і рабаўнічы характар. На захопленых тэрыторыях у мясцовага 

насельніцтва рэквізавалася харчаванне, металы, тканіна і іншыя неабходныя 

нямецкай арміі рэчы. Высокія мытныя пошліны, зацверджаныя ў мытным 

статуце 1915 г., і штрафы дазвалялі за ўласныя грошы ўтрымліваць 

адміністрацыю акупаваных тэрыторый. Была створана развітая сістэма 

падаткаабкладання, асновай якой стаў падушны падатак, разам з тым існаваў 

шэраг дадатковых і ўскосных падаткаў. Гандаль знаходзіўся пад нямецкім 

кантролем, на многія тавары адміністрацыя ўводзіла манаполію. Цяжкая 

эканамічнай сітуацыя на акупаваных тэрыторыях прыяла пашырэнню 

спекуляцыі і з’яўленню чорнага рынку. Унутраныя межы, уведзеныя нямецкім 
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кіраўніцтвам, парушалі гандлёвыя сувязі гарадоў і вёсак, у выніку чаго ў 

гарадах была ўведзеная карткавая сістэма. Усё гэта прывяло да разбуральных 

наступстваў у сацыяльна-эканамічнай сферы акупаваных тэрыторый: 

насельніцтва збяднела і апынулася на мяжы голаду. Ніякіх сацыяльных 

гарантый для мясцовых жыхароў акупацыйныя ўлады не прадстаўлялі. Таксама 

насельніцтва пацярпела ад мабілізацыі ў працоўныя роты і батальёны, якія 

займаліся лесанарыхтоўкамі, у асноўным на тэрыторыі Белавежскай пушчы. У 

1915 г. у абарачэнне на акупаваных тэрыторыях былі ўведзены нямецкія маркі, 

а ў 1916 г. ост-рублі, пры гэтым мясцовыя жыхары часткова працягвала 

карыстацца расійскімі рублямі. Пашырэнне мяжы нямецкай акупацыі ў 1918 г. 

суправаджалася ўзмацненнем эксплуатацыі і пагаршэннем эканамічнага 

становішча занятых тэрыторый. Гэта спрыяла пашырэнню партызанскага руху 

на акупаваных землях да канчатковай эвакуацыі нямецкіх войскаў з тэрыторыі 

Беларусі ў канцы 1918 г.  

Армейскія партызанскія атрады, якія павінны былі наносіць значны ўрон 

тылам праціўніка і супрацоўнічаць з мясцовым насельніцтва для барацьбы з 

акупацыйнымі войскамі фактычна не выканалі пастаўленыя перад імі задачы. 

Стварэнне Атрадаў спецыяльнага прызначэння адбывалася ў цяжкіх умовах 

ваеннага дэфіцыту, таму «Табель спецыяльнай маёмасці», зацверджаны ў     

1916 г., прадугледжваў для партызанаў бедны інвентар, не дастатковы для 

паспяховага вядзення дыверсійнай і разведвальнай дзейнасці. Кіраўніцтва над 

армейскімі партызанскімі атрадамі трапіла да недасведчанага ў гэтай справе 

вайскоўца, а мясцовыя ўмовы і характар Першай сусветнай вайны зусім не 

спрыялі пранікненню ў тыл праціўніка і працяглай дыверсійнай дзейнасці. 

Цяжкасці з харчовым забяспечваннем і беспакаранасць з боку камандавання 

спрыялі рабаванню сельскіх жыхароў беларускіх вёсак армейскімі 

партызанскімі атрадамі, што фактычна не дазваляла наладзіць узаемадзеянне з 

мясцовым насельніцтвам. Адзінкавыя поспехі армейскіх партызанскіх атрадаў 

не пакрывалі затрачаных на іх арганізацыю людскіх і матэрыяльных рэсурсаў. 

Дзейнасць армейскіх партызанскіх атрадаў істотна не паўплывала на ход 

Першай сусветнай вайны для Расійскай імперыі і не змяніла становішча 

акупаваных нямецкімі войскамі беларускіх тэрыторый. 

Народны партызанскі рух быў рэакцыя мясцовага насельніцтва на 

акупацыйную палітыку і пэўным чынам паўплываў на нямецкі акупацыйны 

рэжым, аднак не стаў непасрэднай прычынай згортвання нямецкай акупацыі на 

беларускіх землях. Са жніўня 1915 г. да лютага 1918 г. народны партызанскі 

рух знаходзіўся ў стадыі фарміравання, дзеянні народных партызанскіх атрадаў 

насілі лакальны характар і не прадстаўлялі ніякай перашкоды для акупацыйных 

уладаў. З лютага па лістапад 1918 г. становішча змянілася, народныя 

партызанскія атрады пашырыліся колькасна, а іх дзейнасць пачала прыносіць 
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больш адчувальныя вынікі. У гэты перыяд за кіраўніцтва мясцовым народным 

партызанскім рухам змагаліся беларускія эсэры і бальшавікі, можна 

сцвярджаць, што перамога засталася за апошнімі. Народныя партызанскія 

атрады здолелі стварыць некалькі партызанскіх зон і часткова перашкодзілі 

вывазу нямецкімі вайскоўцамі нарабаванай маёмасці. Аднак эвакуацыя 

нямецкіх войскаў і заканчэнне акупацыі беларускіх зямель звязана са 

знешнепалітычнымі ўмовамі і рэвалюцыяй у Германіі. Народны партызанскі 

рух не стаў той сілай, якая б змагла поўнасцю ці ў значнай ступені вызваліць 

беларускія землі ад нямецкай акупацыі, аднак спрыяў пэўным зменам у 

палітыцы нямецкіх уладаў адносна насельніцтва акупаваных тэрыторый. Пры 

гэтым, такія змены насілі часцей за ўсё рэпрэсіўны характар.  

Яшчэ адной формай рэакцыі насельніцтва на палітыку акупацыйных 

уладаў, больш уласцівай для інтэлігенцыі і людзей са сталай беларускай 

свядомасцю, стала ўзмацненне і пашырэнне беларускага нацыянальнага руху.  

Акупаваўшы Вільну ў 1915 г. нямецкія ўлады заспелі ў горадзе дабрачынную 

беларускую арганізацыю БТДПВ і Віленска-Ковенскі камітэт, пасля распаду 

якога быў створаны БНК. Камітэт стаў новым цэнтрам кансалідацыі беларускіх 

арганізацый на акупаваных тэрыторыях. Першапачаткова беларускі 

нацыянальных рух грунтаваўся на ідэі стварэння канфедэратыўнай дзяржавы з 

Літвой. Аднак стварэння Канфедэрацыі ВКЛ не знайшла падтрымкі ў 

акупацыйных уладаў і прадстаўнікоў літоўскага нацыянальнага руху. Іншыя 

беларускія інтэграцыйныя праекты таксама не знайшлі водгуку сярод 

прадстаўнікоў другіх нацыянальных рухаў. У 1917 г. В.Ю. Ластоўскі стварыў 

арганізацыю СН і НБ, якая прапагандавала ідэі ўтварэнне адзінай самастойнай 

беларускай дзяржавы. На скліканай 25 студзеня 1918 г. Беларускай 

канферэнцыі БНК быў пераўтвораны ў ВБР. Новая назва павінна была 

падкрэсліць прэтэнзіі на Вільну ў адказ на заявы Літоўскай Тарыбы, якая 

таксама прэтэндавала на ўключэнне горада ў літоўскую дзяржаву. Разам з тым 

БТДПВ і БНК займаліся дабрачыннасцю, праводзілі актыўную дзейнасць па 

стварэнні і пашырэнні беларускага школьніцтва на акупаванай тэрыторыі, чаму 

толькі спрыялі дзеянні і загады нямецкіх акупацыйных уладаў. 

На акупаваных у лютым – сакавіку 1918 г. тэрыторыях нямецкая 

адміністрацыя сутыкнулася з новым беларускім палітычным цэнтрам, які 

прэтэндаваў на ўладу. 21 лютага 1918 г. Выканаўчы камітэт Рады 

Усебеларускага з’езда выдаў Устаўную грамату, у якой беларускі народ 

заклікаўся да здзяйснення свайго права на поўнае самавызначэнне. 9 сакавіка 

1918 г. была выдадзеная  ІІ Устаўная грамата, у якой абвяшчалася ўтварэнне 

БНР. 25 сакавіка 1918 г. была прынята ІІІ Устаўная грамата, у якой 

абвяшчалася незалежнасць БНР. Рэакцыя нямецкіх уладаў на ІІІ Устаўную 

грамату была адмоўнай, дзейнасць Народнага Сакратарыята БНР была 
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забаронена. У гэтых умовах Рада БНР вымушана была пайсці на 

супрацоўніцтва з правацэнтрысцкім МБП, намаганнямі членаў якога адносіны з 

нямецкай адміністрацыяй былі адноўленыя. Фактычна ўвесь беларускі 

нацыянальны рух на акупаванай нямецкімі войскамі тэрыторыі кансалідаваўся 

вакол ідэі будаўніцтва БНР. Аднак тэлеграма кайзеру Вільгельму ІІ у красавіку 

1918 г., адпраўку якой ініцыявалі члены МБП, прывяла да крызісу Рады БНР і 

расколу БСГ на тры партыі. Разам з унутранымі ваганнямі БНР спрабавала 

весці знешнепалітычную дзейнасць, якая не скончылася поспехам. У лістападзе 

1918 г. у Германіі адбылася рэвалюцыя, што толькі паскорыла эвакуацыю 

нямецкіх войскаў. 28 лістапада і 3 снежня 1918 г. былі выдадзены ІV і  

V Устаўныя граматы, пасля чаго Рада БНР і Рада Міністраў БНР  з’ехалі з 

Мінска ў Вільну. БНР не здолела стаць трывалай дзяржавай, аднак прыклад 

БНР дазволіў у будучым ужо на савецкай аснове набыць Беларусі дзяржаўнасць 

і захаваць яе да нашага часу. Больш паспяховай прадстаўляецца дзейнасць 

структур БНР у асветніцкай і культурнай сферах: у гэты перыяд пашырылася 

сетка беларускіх школ, працягвала сваю дзейнасць Свіслацкая настаўніцкая 

семінарыя, у Мінску адкрыліся новыя бясплатныя настаўніцкія курсы, 

дзейнічалі беларускія тэатры, выходзілі газеты і часопісы на беларускай мове. 

Працягвалі сваю дзейнасць ВБР і БТДАВ, а ў некаторых правінцыяльных 

гарадах з’явіліся   мясцовыя беларускія рады і арганізацыі, але іх уплыў на 

грамадска-палітычнае жыццё і развіццё беларускага нацыянальнага руху на 

акупаваных тэрыторыях у гэты час быў не значны.  
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