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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Тэма: Стан культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі Беларусі ў гады 

Першай сусветнай вайны (1914 – люты 1918 гг.) 

Ключавыя словы: Першая сусветная вайна, Беларусь, адукацыя, 

культурнае жыццё, навука, літаратура, тэатр, мастацтва 

Мэта работы: выявіць на аснове параўнання дзвюх частак беларускіх 

зямель адметнасці культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі Беларусі ў гады 

Першай сусветнай вайны.  

Актуальнасць: Напярэдадні стагоддзя са дня заканчэння Першай 

сусветнай вайны і 100-гадовай гадавіны абвяшчэння БНР актуалізуецца 

праблема развіцця культуры і адукацыі на беларускіх землях. Усебаковае і 

аб’ектыўнае вывучэнне напрамкаў культурна-асветніцкага развіцця дапаўняе 

навуковыя веды пра грамадска-палітычныя і сацыяльна-культурныя працэсы, 

дазваляе больш глыбока зразумець і прааналізаваць змены ў грамадстве, якія 

адбываліся ў часы ваенных пераўтварэнняў. 

Аб'ект даследавання: беларуская культура ў перыяд са жніўня 1914 г. да 

лютага 1918 г.  

Прадмет даследавання: кірункі культурна-асветніцкай справы 

(адукацыя, навука, літаратура, перыёдыка, тэатр, мастацтва) на тэрыторыі 

Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.  

Вынікі даследавання: былі вызначаны асаблівасці развіцця асветы на 

беларускіх землях падчас Першай сусветнай вайны, выяўлены адметнасці 

культурнага жыцця на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны, 

праведзены параўнаўчы аналіз развіцця культуры і асветы на ўсходне- і 

заходнебеларускіх землях, адзначыўшы іх адметнасці і падабенства. 

Навізна даследавання заключаецца ў пераадоленні стэрэатыпнага 

меркавання аб тым, што Першая сусветная вайна ў цэлым і акупацыя 

заходнебеларускіх зямель у прыватнасці не маглі аказаць станоўчы ўплыў на 

развіццё беларускай культуры і адукацыі. У рабоце праведзены параўнаўчы 

аналіз стану культурна-асветніцкай справы на заходнебеларускіх і ўсходніх 

беларускіх землях і прыведзены доказы таго, што акупацыя і палітыка 

нямецкай адміністрацы ў пэўнай ступені далі магчымасць дзеячам 

нацыянальнай інтэлігенцыі разгарнуць сваю дзейнасць па адраджэнні 

нацыянальных каштоўнасцей і шырокага культурнага руху, у параўнанні з 

усходнімі землямі Беларусі.  

Структура і аб’ём магістэрскай дысертацыі: праца складаецца з 

уводзін, трох глаў, заключэння, спісу крыніц і літартуры. Поўны аб’ём работы 

складае 76 старонак. Работа змяшчае 96 пазіцый бібліяграфічнага спісу.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Тема: Состояние культурно-просветительского дела на территории 

Беларуси в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.) 

Ключевые слова: Первая мировая война, Беларусь, образование, 

культурная жизнь, наука, литература, театр, искусство 

Цель работы: выявить на основе сравнения двух частей белорусских 

земель особенности культурно-просветительского дела на территории Беларуси 

в годы Первой мировой войны.  

Актуальность: Накануне столетия со дня окончания Первой мировой 

войны и 100-летней годовщины провозглашения БНР актуализируется 

проблема развития культуры и образования на белорусских землях. 

Всестороннее и объективное изучение направлений культурно-

просветительского развития дополняет научные знания об общественно-

политических и социально-культурных процессах, позволяет более глубоко 

понять и проанализировать изменения в обществе, которые происходили во 

времена военных преобразований. 

Объект исследования: белорусская культура в период с августа 1914 г. 

до февраля 1918 года.  

Предмет исследования: направления культурно-просветительского дела 

(образование, наука, литература, периодика, театр, искусство) на территории 

Беларуси в годы Первой мировой войны.  

Выводы исследования: В процессе исследования были определены 

особенности развития образования и культурной жизни на белорусских землях 

во время Первой мировой войны, проведен сравнительный анализ развития 

культуры и образования на восточных и западных белорусских землях, 

отмечены их особенности и сходства. 

Новизна исследования заключается в преодолении стереотипного 

мнения о том, что Первая мировая война в целом и оккупация 

западнобелорусских земель в частности не могли оказать положительное 

влияние на развитие белорусской культуры и образования. В работе выполнен 

сравнительный анализ состояния культурно-просветительского дела на двух 

частях белорусских земель и приведены доказательства того, что оккупация и 

политика немецкой администрации в определенной степени дали возможность 

деятелям национальной интеллигенции развернуть свою деятельность по 

возрождению национальных ценностей и широкого культурного движения, в 

сравнении с восточными землями Беларуси.  

Структура и объём магистерской диссертации: работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы. Полный 

объем работы составляет 76 страниц. Работа содержит 96 позиций 

библиографического списка. 
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GENERAL DESCRIPTION OF THESIS 

 

Topic: The state of cultural and educational affairs in Belarus during the First 

World War (1914-1918.) 

Key words: World War I, Belarus, education, cultural life, science, literature, 

theatre, art 

The purpose of the work: to identify the features of cultural and educational 

Affairs in Belarus during the first world war on the basis of comparison of two parts 

of the Belarusian lands. 

Relevance: on the Eve of the centenary of the end of the First world war and 

the 100th anniversary of the Declaration of the BNR, the problem of the development 

of culture and education in the Belarusian lands is actualized. A comprehensive and 

objective study of cultural and educational development trends complements the 

scientific knowledge of the socio-political and socio-cultural processes, allows a 

deeper understanding and analysis of the changes in society that occurred during the 

military transformation. The object of research is the Belarusian culture in the period 

from August 1914 to February 1918.  

Object of research: Belarusian culture in the period from August 1914 to 

February 1918. 

Subject of research: directions of cultural and educational Affairs (education, 

science, literature, periodicals, theater, art) in Belarus during the First World War. 

Conclusions: in the course of the study, the features of the development of 

education and cultural life in the Belarusian lands during the First World War were 

determined, a comparative analysis of the development of culture and education in 

the Eastern and Western Belarusian lands was carried out, their features and 

similarities were noted. 

The novelty of the study is to overcome the stereotypical view that the first 

world war in general and the occupation of western Belarusian lands in particular 

could not have a positive impact on the development of Belarusian culture and 

education. The paper presents a comparative analysis of the state of cultural and 

educational affairs in two parts of the Belarusian lands and provides evidence that the 

occupation and the policy of the German administration to a certain extent gave the 

opportunity to the national intelligentsia to expand its activities to revive national 

values and a broad cultural movement, in comparison with the eastern lands of 

Belarus. 

Structure and scope of the master's thesis: the work consists of an 

introduction, three chapters, conclusion, list of sources and literature. The full scope 

of work is 76 pages. The work contains 96 items of the bibliographic list. 
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УВОДЗІНЫ 

 

Вывучэнне ваеннай гісторыі з’яўляецца важным напрамкам навуковых 

даследаванняў. Самі па сабе войны – пераломны момант у гісторыі любой 

дзяржавы і народаў, якія пражываюць у яе межах. Лёсавызначальнай для 

гісторыі Беларусі стала Першая сусветная вайна. Яна стала каталізатарам 

перамен у свядомасці грамадства і спрыяла ўзмацненню ўяўлення беларускага 

народа пра сябе як асобнага суб’екта сярод іншых народаў.  

Вайна падштурхнула беларускую інтэлігенцыю да працы, абудзіла народ 

да актыўных дзеянняў. Менавіта ў гады Першай сусветнай вайны для 

беларускіх зямель было характэрна імкненне да уласнай дзяржаўнасці, а на 

падставе гэтага актыўнае развіццё беларускай культуры і адукацыі. Адчуўшы, 

што Расійскай Імперыя знаходзіцца на мяжы краху, а царская ўлада слабее і 

губляе сваю былую моц, беларускія нацыянальныя дзеячы вырашылі 

выкарыстаць гэты момант у сваіх мэтах. З’явіўся шанец заявіць аб сабе на ўвесь 

свет, паказаць усім, што беларускі народ існуе і не з’яўляецца часткай рускага 

народа. Нездарма ва ўсім перыядычным друку 1914 – 1918 гадоў пісалася аб 

існаванні і развіцці беларускай культуры, гучалі заклікі да абуджэння 

беларускага насельніцтва, да згадвання сваіх каранёў і продкаў.  

Але само развіццё і становішча беларускай культурна-асветніцкай справы 

было няпростым. Заходнебеларускія землі трапілі пад нямецкую акупацыю 

восенню 1915 года, а ўсходнія – знаходзіліся ў пачатку пад царскай уладай, а 

потым – пад бальшавіцкай. У сілу гэтых абставін стан і развіццё як адукацыі, 

так і культуры на гэтых дзвюх частках быў зусім розным. Калі на акупіраваных 

заходнебеларускіх землях культура і адукацыя развіваліся пад нямецкім 

пачаткам, але з упорам менавіта на развіццё беларускай культуры, беларускай 

мовы і беларускай школы, хаця і з мэтай заігрывання з мясцовымі дзеячамі 

нацыянальнай інтэлігенцыі, то на ўсходніх беларускіх землях развіццё 

беларускай культуры і адукацыі ішло зусім у іншым напрамку. Толькі 

Лютаўская, а потым і Кастрычніцкая рэвалюцыя прынеслі з сабой пэўныя зрухі 

ў гэтым кірунку. Аднак нельга забываць і той факт пры разглядзе стану 

беларускай культурна-асветніцкай справы ў гады Першай сусветнай вайны, 

што не ў якім разе нацыянальная свядомасць да беларусаў прыйшла як 

нечаканы падарунак пасля дзвюх рускіх рэвалюцый 1917 года. Думкі аб 

нацыянальным вызначэнні гучалі ад дзеячаў беларускай інтэлігенцыі яшчэ ў 

перадваенны час, а Першая сусветная вайна і далейшыя рускія рэвалюцыі сталі 

моцнай падставай і магчымасцю ўдыхнуць у гэтую беларускую нацыянальную 

ідэю жыццё. 

Напярэдадні стагоддзя са дня заканчэння Першай сусветнай вайны і 100-

гадовай гадавіны абвяшчэння БНР актуалізуецца праблема развіцця культуры і 
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адукацыі на беларускіх землях. Усебаковае і аб’ектыўнае вывучэнне напрамкаў 

культурна-асветніцкага развіцця дапаўняе навуковыя веды пра грамадска-

палітычныя і сацыяльна-культурныя працэсы, дазваляе больш глыбока 

зразумець і прааналізаваць змены ў грамадстве, якія адбываліся ў часы ваенных 

і рэвалюцыйных пераўтварэнняў, а таксама дапамагае асэнсаваць яшчэ адну 

невядомую старонку ў беларускай гісторыі і гісторыі яе народа, у гэтым і 

заключаецца актуальнасць магістарскай дысертацыі.  

Нягледзячы на пэўныя поспехі ў даследаванні падзей і з’яў ХХ ст., тэма 

развіцця культурна-асветніцкай справы на беларускіх землях у гады Першай 

сусветнай вайны застаецца мала вывучанай. Гэтую праблему пачалі разглядаць 

толькі з 90-х гадоў ХХ стагоддзя, калі распалася вялікая дзяржава і былі зняты 

ўсе завесы і забароны. Гэта звязана з тым, што доўгі час асноўную ўвагу 

гісторыкаў прыцягвала Вялікая Айчынная вайна 1941–1945 гг., а Першая 

сусветная вайна заставалася на другой пазіцыі ў беларускай гісторыі. У 

грамадстве было прынята лічыць, што Першая сусветная вайна, паколькі вялася 

Расійскай Імперыяй, да Беларусі мела аддаленае значэнне. У наш час 

вывучэнне ўсіх аспектаў Першай сусветнай вайны паступова набірае 

папулярнасць, беларуская гістарыяграфія ўзбагачаецца. Але, на сённяшні дзень, 

так і не існуе ні аднаго даследавання, якое б уключыла ў сябе ўсебаковы агляд і 

аналіз тых працэсаў, якія адбываліся ў культурна-асветніцкай сферы, прычым 

на дзвюх частках беларускіх зямель – усходняй і заходняй. 

Улічваючы актуальнасць і ступень распрацаванасці тэматыкі ў 

дысертацыі пастаўлена мэта – выявіць на аснове параўнання дзвюх частак 

беларускіх зямель адметнасці культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі 

Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны . 

Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашэнне наступных 

задач: 

1. Вызначыць асаблівасці развіцця асветы на беларускіх землях падчас 

Першай сусветнай вайны.  

2. Выявіць адметнасці культурнага жыцця на тэрыторыі Беларусі ў гады 

Першай сусветнай вайны. 

3. Правесці параўнаўчы аналіз развіцця культуры і асветы на ўсходне- і 

заходнебеларускіх землях, адзначыўшы іх адметнасці і падабенства. 

Аб'ект даследавання – беларуская культура ў перыяд са жніўня 1914 г. 

да лютага 1918 г.  

Прадмет даследавання – кірункі культурна-асветніцкай справы 

(адукацыя, навука, літаратура, перыёдыка, тэатр, мастацтва) на тэрыторыі 

Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.  

Храналагічныя рамкі даследавання ахопліваюць перыяд са жніўня 1914 г. 

па люты 1918 г. Ніжняя мяжа абгрунтавана пачаткам Першай сусветнай вайны. 
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Верхняя мяжа звязана з наступленнем нямецкай арміі і акупацыяй усходніх 

беларускіх зямель, што прывяло да змен у развіцці культурна-асветніцкай 

справы ў беларускіх губернях. 

Структура магістарскай дысертацыі адпавядае мэце і задачам 

праведзенага даследавання. Дысертацыя складаецца з уводзін, якія змяшчаюць 

у сабе актуальнасць даследавання, ступень распрацаванасці аналізуемай 

тэматыкі ў гістарычнай навуцы, мэты і задач, трох глаў – першая прысвечана 

пытанню гістарыяграфіі і крыніцам па гісторыі, якія разглядаюць стан 

культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай 

вайны. Другая глава прысвечана асаблівасцям развіцця асветы на беларускіх 

землях. У трэцяй главе магістарскай дысертацыі аўтарам разглядаюцца 

адметнасці культурнага жыцця на тэрыторыі Беларусі падчас Першай 

сусветнай вайны. Таксама кожная глава працы змяшчае ў сабе адпаведны назве 

параўнаўчы аналіз развіцця культуры ці адукацыі на заходнебеларускіх землях, 

якія патрапілі пад нямецкую акупацыю і ўсходніх, якія засталіся ў складзе Расіі. 

У заключэнні даюцца высновы па пастаўленым задачах. У канцы аўтар 

прыводзіць бібліяграфічны спіс, на аснове якога была напісана магістарская 

дысертацыя. 
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ГЛАВА 1. ГІСТАРЫЯГРАФІЯ, КРЫНІЦЫ І МЕТАДЫ ДАСЛЕДАВАННЯ 

 

Першая сусветная вайна з’явілася страшэнным бедствам для беларускіх 

зямель: беларускія губерні сталі тэатрам баявых дзеянняў, заходняя частка 

Беларусі была акупіравана нямецкімі войскамі, па ўсёй тэрыторыі квітнела 

разруха, страх. Вайна парадзіла голад і інфляцыю, беднасць і патрэбы ў самым 

неабходным. З іншага боку, менавіта цяжкія ваенныя ўмовы і стварылі 

падмурак для развіцця беларускай культуры, друку, тэатра, адукацыі і 

падштурхнулі дзеячаў беларускай інтэлігенцыі заявіць аб сваім існаванні, 

адстойваць права на сваю ўласную дзяржаўнасць і годнасць. Для аб’ектыўнага і 

ўсебаковага вывучэння і аналізу праблемы вялікае значэнне мае асвятленне 

становішча і ступень распрацаванасці дадзенай тэматыкі ў гістарычнай навуцы. 

У цэнтры ўвагі сучасных даследчыкаў Першай сусветнай вайны 

знаходзяцца розныя аспекты праблемы «вайна, чалавек, грамадства». На 

першае месца выходзяць пытанні аб росце ва ўмовах вайны насілля, зараджэнне 

таталітарных тэндэнцый у грамадстве, аб маргіналізацыі вялікіх груп 

насельніцтва ў выніку мабілізацый, дэпартацыі і бежанства, аб разгортванні ў 

гады вайны нацыянальных рухаў. Праблема развіцця беларускай адукацыі і 

культуры ў гады Першай сусветнай вайны прадстаўлена адзінкавымі 

комплекснымі даследаваннямі. Ёсць навуковыя артыкулы прысвечаныя 

развіццю культурна-асветніцкай справы, аднак яны носяць няпоўны і толькі 

апісальны характар. Аўтары не робяць параўнаўчага аналізу і не даюць ацэнку 

развіццю гэтых двух беларускіх частак (усходняй і заходняй), якія ў выніку 

нямецкага наступлення вясной 1915 года былі падзелены і на якіх з-за рознай 

улады адбываліся розныя працэсы ў развіцці адукацыі і культуры, 

суправаджаючы тэкст толькі факталагічным пералічэннем. На першы погляд 

падаецца, што праблема стану развіцця беларускай культуры і асветы ў гады 

Першай сусветнай вайны даволі распрацавана, але нельга забываць, што гэта 

ўсё ж такі крайне складаная і шматгранная праблема, якая патрабуе дэтальнага 

разгляду.  

Гістарыяграфічныя даследаванні, які прысвечаны падзеям Першай 

сусветнай вайны, бяруць свой пачатак з 20-х гадоў ХХ стагоддзя. У першую 

чаргу гэта былі працы ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага руху 

А. Луцкевіча, [37], А. Цвікевіча [79], Я. Варонкі [17]. Яны былі прысвечаны 

вельмі актуальнай на той час праблеме дзяржаўна-палітычнага i культурнага 

самавызначэння беларусаў, пастаўленай на парадак дня Першай сусветнай 

вайной i Лютаўскай рэвалюцыяй 1917 г. У гэты перыяд таксама выходзілі 

агульныя працы па гісторыі Беларусі М.В. Доўнара-Запольскага [29] і 

У.М. Ігнатоўскага [33], у якіх знайшла адлюстраванне і праблема беларускага 

нацыянальна-культурнага адраджэння ва ўмовах падзей Першай сусветнай 
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вайны. Пры гэтым У.М. Ігнатоўскі звярнуў увагу на тое, што «…вайна 1914 

году ломіць старыя рамкі жыцця і пачынае сабой новы перыяд гісторыі як Расіі, 

так і Беларусі» [33, с. 86]. У кастрычніку 1924 года выйшла у свет манаграфія 

Ф. Аляхновіча «Беларускі тэатр» [1]. Гэта першае даследаванне нацыянальных 

тэатральных традыцый, нарыс гісторыі беларускага тэатра ад яго пачатковых 

форм да моманту поўнай прафесіяналізацыі – узнікнення Беларускага 

дзяржаўнага тэатра. Важнай асаблівасцю гістарыяграфіі 20-х гг. ХХ ст. было 

тое, што Першая сусветная вайна ў гэты перыяд не разглядалася, як 

самастойная з’ява. Згодна з савецкімі ўстаноўкамі яна з’яўлялася прадвеснікам і 

каталізатарам Кастрычніцкага перавароту  

Такім чынам, у першы перыяд – 1920-я гг., былі зроблены некаторыя 

поспехі ў вывучэнні развіцця нацыянальна-культурнага адраджэння на 

тэрыторыі Беларусі ў 1914-1918 гадах. Названыя даследаванні, аўтарамі якіх 

былі вядомыя беларускія дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, навукоўцы, 

уяўляюць сабой з’явы асобнага кірунку ў беларускай гістарыяграфіі, які ставіў 

сабе за мэту выкласці гісторыю грамадска-палітычнага і культурнага жыцця на 

тэрыторыі Беларусі пад час Першай сусветнай вайны, сістэматызаваць 

асноўныя гістарычныя факты, акрэсліць яго этапы і асаблівасці.  

У канцы 1920-х гадоў у гістарыяграфіі пачалі адбывацца змены. Яны былі 

выкліканы ўсталяваннем культу асобы І. Сталіна, фарміраваннем таталітарнага 

рэжыму ў краіне і як вынік ахоўнай ідэалогіі ўлады партыі бальшавікоў. Таму ў 

30-х гадах ХХ стагоддзя гісторыкі вымушаны былі працаваць толькі ў межах 

жорсткіх догмаў класавага падыходу. Існавала забарона на творчую 

самастойнасць пры вывучэнні спрэчных пытанняў гісторыі Першай сусветнай 

вайны, многія архівы былі зачынены і перакрыты доступ да важных 

дакументаў. Усё гэта разам з ідэалагічнай заданасцю ацэнак мінулага пазбавіла 

гістарычную навуку магчымасці ўдасканальваць працэс даследавання і 

абапірацца на аб’ектыўную базу крыніц. Таму, працы А. Зіміонка «Оккупация и 

интервенция в Белоруссии» (1932) [31] і А. Зюзькова «Крывавы шлях 

беларускай нацыянальнай дэмакратыі» (1931) [32] былі накіраваны менавіта на 

раскрыццё дзейнасці прадстаўнікоў так званай «нацыянальнай дэмакратыі».  

Таксама ў 30-я гады ХХ стагоддзя замацавалася схема перыядызацыі 

айчыннай гісторыі, у адпаведнасці з якой перыяд Першай сусветнай вайны да 

Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. уключна, аддзяляўся ад наступных гістарычных 

падзей. Гэта прыводзіла да таго, што ў грамадстве, як правіла, фарміраваўся 

ўрэзаны вобраз Першай сусветнай вайны. Тэма развіцця беларускага 

нацыянальна-культурнага руху, а таксама імкненне беларускай інтэлігенцыі да 

самавызначэння падпала пад жорсткія рамкі забароны, бо гэта ішло насуперак з 

ідэалогіяй бальшавікоў, а таксама супярэчыла іх палітыцы аб зліцці ўсяго 

насельніцтва краіны ў адзіны савецкі народ.  
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40-я гады ХХ стагоддзя таксама нельга назваць паспяховымі ў вывучэнні 

пытанняў стану развіцця беларускай адукацыі і культуры ў гады Першай 

сусветнай вайны. З другой паловы 40-х гадоў вайна 1914–1918 гг. аказалася ў 

цені не толькі Кастрычніцкага перавароту 1917 года, але і Другой сусветнай 

вайны. Таму ў пасляваенныя дзесяцігоддзі адносна сістэматызаванае асвячэнне 

гісторыі Беларусі часоў Першай сусветнай вайны рабілася толькі ў 

калектыўных абагульняючых працах. Першая сусветная вайна была фактычна 

забыта, ёй аддавалася другасная роля ў гістарычнай навуцы да сярэдзіны 50-х 

гадоў ХХ стагоддзя. Гэта можна растлумачыць наступнымі фактарамі: па-

першае, часта сярод гісторыкаў лунала думка, што Першая сусветная вайна, 

паколькі вялася яшчэ Расійскай Імперыяй, для тэрыторыі Беларусі мела 

аддаленае значэнне, па-другое, у ёй так і не было пераможнага боку, варожыя 

бакі склалі зброю з-за крызісу ў самой Германіі, так і таму, што проста 

стаміліся ваяваць, народ не хацеў і не мог фізічна працягваць вайну.  

Гаворачы пра працы гэтага перыяду, можна выдзеліць работу 

Я. Найдзюка «Беларусь учора і сёння», выдадзеную ў 1944 годзе [46]. Значнае 

месца ў ёй адведзена праблемам беларускага грамадска-палітычнага жыцця ў 

перыяд Першай сусветнай вайны. У кнізе ўзгадваюцца імёны беларускіх 

дзеячаў, прааналізавана праца грамадска-палітычных арганізацый з 

дадатковымі датамі і тэкстамі гістарычных дакументаў, што значна павялічвае 

каштоўнасць працы. Аднак зноў жа яе змест носіць агульны характар па 

заданай тэматыцы. 

Якасныя зрухі ў вывучэнні ўсяго комплексу праблем гісторыі Першай 

сусветнай вайны адбыліся ў другой палове 50-х гадоў ХХ стагоддзя – пасля 

смерці Сталіна і ХХ з’езда КПСС. У гэты перыяд назіраецца павелічэнне 

крыніцавай базы даследчыкаў, што было абумоўлена магчымасцю доступу да 

раней зачыненых архіваў. У сваю чаргу гэта прывяло да павышэння 

аб’ектыўнасці даследаванняў, а таксама да новых высноў і абагульненняў. 

Цэнтральнай тэмай гістарыяграфіі па-ранейшаму заставалася далейшая 

распрацоўка гісторыі партыйнай арганізацыі, праца бальшавікоў па 

прыцягненні на свой бок салдацкіх мас, матросаў, дэмакратычных слаёў 

інтэлігенцыі, рабочых і сялянства. Далейшае развіццё атрымалі даследаванні 

рэвалюцыйнай тэматыкі і ўзаемасувязі вайны і рэвалюцыі, крытыка 

буржуазнай, заходняй, немарксісцкай гістарыяграфіі Першай сусветнай вайны. 

Але ўжо ў гэты час побач з некрытычным падыходам да асэнсавання ролі 

партыі бальшавікоў у падзеях Першай сусветнай вайны з’явіліся першыя 

спробы пастаноўкі пытання аб альтэрнатыўнасці развіцця гістарычнага 

працэсу. Пачалі з’яўляцца працы, у якіх гаварылася аб развіцці беларускай 

нацыянальна-культурнай справы і культурным адраджэнні беларускага народа. 
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Выйшлі ў свет «Нарысы гісторыі народнай асветы і педагагічнай думкі ў 

Беларусі» (1968) [48]. 

У 70–80 гг. ХХ ст. гісторыкі значна пашырылі кола даследуемых праблем 

па гісторыі Першай сусветнай вайны. Вялікую ўвагу сталі надаваць пытанням 

рэалізацыі нацыянальнай ідэі, што яскрава праявілася ў даследаванні 

В.А. Круталевіча «Рождение Белорусской Советской Республики (На пути к 

провозглашению республики. Окт. 1917 – дек. 1918 гг.)» [36]. Аўтар у дадзенай 

працы разам з пытаннем стварэння беларускай дзяржаўнасці ўпершыню 

закранаў праблемы нацыянальнага самавызначэння Беларусі. Развіццю 

беларускага літаратурна-грамадскага руху ў Пецярбурзе ў канцы ХІХ пачатку 

ХХ стагоддзя была прысвечана манаграфія Р.М. Семашкевіча [68]. У гэты 

перыяд гісторыкі пачыналі цікавіцца і развіццём адукацыі, і праблемамі 

граматнасці беларускага насельніцтва. Гэтыя пытанні ўздымаў ў сваёй 

манаграфіі У.С. Улашчык «Грамотность в дореволюционной Беларуси» (1971) 

[78]. Таксама пытаннямі звязанымі з настаўніцтвам і асветай у гэты час 

цікавіўся Я.К. Новік [50]. У працы «Формирование кадров народного 

образования Белоруссии (1917-1941)», ён са сваёй уласнай кропкі погляду 

педагога, апісваў працэс падрыхтоўкі настаўнікаў, пачынаючы з заканчэння 

Кастрычніцкай рэвалюцыі і да пачатку Вялікай айчыннай вайны. Праблемы 

адукацыі разглядаў і даследчык М.А. Лазарук [2]. Ён выпусціў працу «Асвета і 

педагагічная думка ў Беларусі (са старажытных часоў да 1917 года)» (1984). 

У цэлым, характарызуючы дасягненні гістарыяграфіі 70–80-х гг. ХХ ст., 

неабходна адзначыць маштабнасць і рознабаковасць даследаванняў, 

выкарыстанне новых дакументальных матэрыялаў. Так, нягледзячы на 

філалагічны характар, для гісторыкаў даволі карыснай з’яўляецца праца 

У. Сакалоўскага. [67]. Аднак, неабходнасць лічыцца з афіцыйнымі 

ідэалагічнымі ўстаноўкамі, абмежаванасцю першакрыніц (усё яшчэ значная 

колькасць іх зачынена ў фонах ў архіваў) не дазволілі аўтарам з аб’ектыўных 

пазіцый разглядзець праблемы і гісторыю заходнебеларускіх тэрыторый, якія 

знаходзіліся пад нямецкай акупацыі ў гады Першай сусветнай вайны. Гісторыя, 

такім чынам была недастаткова поўнай. 

Новы імпульс у развіцці гістарыяграфіі гісторыі Першай сусветнай вайны 

быў нададзены падзеямі глабальнага характару апошніх пятнаццаці гадоў ХХ 

стагоддзя: распад СССР і станаўленне незалежнай Рэспублікі Беларусь 

прынеслі з сабой ліквідацыю у гістарычнай навуцы манаполіі марксісцка-

ленінскай метадалогіі, у даследчыкаў з’явілася магчымасць даць больш 

аб’ектыўную адзнаку працэсам, якія адбываліся ў гістарычным мінулым 

беларускага народа. Даследчыкам неабходна было шмат пераасэнсаваць, 

выпрацаваць аб’ектыўныя падыходы да вывучэння грамадска-палітычных з’яў і 
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працэсаў, якія раней характарызаваліся і трактаваліся аднабакова ў гістарычных 

даследаваннях. 

Для гэтага перыяду характэрны: пашырэнне кола гістарычных крыніц, 

зняцце палітычных, ідэалагічных догмаў і забароны на вывучэнне розных 

эпізодаў гісторыі, развіццё супрацоўніцтва айчынных і замежных спецыялістаў. 

Разам з тым 90-я гады былі адзначаны ажыўленнем грамадскай цікавасці да 

нашага мінулага, што прыводзіла часам да таго, што гісторыя з’яўлялася 

сродкам палітычнай барацьбы і аб’ектам новай міфалагізацыі. Акрамя 

пазітыўных зрухаў у гістарычнай навуцы ў гэты час праявіліся дылетантызм, 

новая дагматызацыя. У гэты перыяд актыўна пачынаюць займацца вывучэннем, 

як заходнебеларускіх зямель, якія трапілі пад нямецкую акупацыю і тых 

працэсаў, якія там адбываліся ў сферы культуры і адукацыі, а таксама развіццём 

стану культуры і асветы на ўсходніх беларускіх землях, якія заставаліся ў 

складзе Расіі. У 90-я гады выйшлі працы даследчыцы С.В. Снапкоўскай. Яны 

былі прысвечаны развіццю адукацыі і педагагічнай думкі на тэрыторыі 

Беларусі ў ХІХ-ХХ стагоддзях: «Шляхі развіцця школы на Беларусі ў канцы 

ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя» (1997) [75], «Асвета на Беларусі ў канцы ХІХ 

пачатку ХХ стагоддзя. Стан і тэндэнцыі развіцця» [72], «Адукацыйная палітыка 

і школа на Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стст.» [71], «Ля вытокаў 

нацыянальнай педагогікі» [74], «Гісторыя адукацыйнай і педагагічнай думкі 

Беларусі (60-я гады ХХ-пачатак ХХ ст.)» [73]. Зразумела, што храналагічныя 

рамкі дадзеных даследаванняў цалкам не супадаюць з часам Першай сусветнай 

вайны, аднак у іх можна знайсці звесткі аб тых падзеях, якія адбываліся ў 

культурным і асветніцкіх рухах на беларускіх землях у пачатку Першай 

сусветнай вайны, амаль да 1916 года.  

Таксама з распадам СССР і набыццём Беларуссю статуса незалежнай 

дзяржавы ў гісторыкаў з’явілася магчымасць пазнаёміцца з публікацыямі тых 

даследчыкаў, якія знаходзіліся ў эміграцыі. Так, у працы Ю. Туронка [77] была 

даследавана праблема беларуска-нямецкіх адносін падчас Першай сусветнай 

вайны. Аднак матэрыял, якія тычыцца акупацыі заходнебеларускай тэрыторыі 

нямецкімі войскамі. быў пададзены аўтарам даволі тэндэнцыйна. Аднак 

плюсам працы з’яўлялася тое, што вялікая ўвага ў ёй ўдзялялася менавіта 

палітыцы акупацыйных улад у сферы культурных і нацыянальных адносін на 

захопленай тэрыторыі.  

Нельга не абысці ўвагай яшчэ аднаго беларускага эміграцыйнага 

гісторыка Я. Калубовіча і яго працу «Крокі гісторыі» [34]. У ёй змешчаны 

матэрыялы па гісторыі беларускай эміграцыі, па праблемах нараджэння і лёсу 

БНР і БССР, успаміны пра Я. Коласа, Я. Купалу, В. Іваноўскага, М. Куліковіча. 

Завяршае зборнік вялікая аглядная праца, прысвечаная гісторыі беларускай 
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кніжна-пісьмовай культуры, у тым ліку і яе развіццё ў гады Першай сусветнай 

вайны. 

У працы Весялоўскага Ю. «Беларусь у гады Першай сусветнай вайны» 

[18] былі даследаваны асноўныя ўнутрыпалітычныя праблемы Беларусі ў гады 

Першай сусветнай вайны. Вялікую ўвагу аўтар надаў асаблівасцям 

нацыянальнага руху на тэрыторыі Беларусі, а таксама крытыкаваў дзеянні Расіі 

ў адносінах да яго. 

Пачатак ХХІ стагоддзя характарызуецца з’яўленнем у гістарыяграфіі 

гісторыі Першай сусветнай вайны вялікай колькасці разнастайных па сваім 

змесце прац. У гэты час у свет выйшлі працы, у якіх даследчыкі распрацоўвалі 

раней мала даследаваныя старонкі падзей 1914-1918 гадоў.  

У працы В.Ф. Ладысева і П.П. Брыгадзіна [47], якая была прысвечана 

вельмі актуальнай у цяперашні час праблеме станаўлення беларускай 

дзяржаўнасці, даваўся скрупулёзны аналіз палітыцы Германіі ў адносінах да 

беларускага нацыянальнага руху ў цэлым.   

Новымі падыходамі да вывучэння праблемы грамадска-палітычнага 

жыцця на акупіраваных беларускіх землях вылучаюцца працы С.С. Рудовіча 

[66], А.Ф. Смалянчука [69].  У адрозненні ад савецкай гістарыяграфіі, 

постсавецкія аўтары ўжо па-іншаму адносіліся да праблемы ўзаемаадносін 

паміж вайной і рэвалюцыяй, да грамадска-палітычных рухаў: дадзеныя 

праблемы ўжо не разглядаліся, як вынік Кастрычніцкага перавароту ці яго 

следства, а падаваліся ў цэласным кантэксце Першай сусветнай вайны і ў 

пэўнай сувязі з ёй. 

Манаграфія А.Ф. Смалянчука «Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. 

Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях, 1864 – люты 1917 гг.» [69] была 

выдадзена ў 2004 г. і зрабіла значны ўнёсак у даследаванне гісторыі грамадска-

палітычнага руху. Праца прысвячалася гісторыі літоўскіх і беларускіх палякаў, 

якія ў апошнія дзесяцігоддзі Расійскай Імперыі апынуліся ў сітуацыі выбару. 

Рэальнай альтэрнатывай арыентацыі згоднікаў на Расію, а нацыяналістаў на 

Польшчу стала краёвая ідэалогія. Яна зыходзіла з прыярытэту інтарэсаў 

Беларуска-літоўскага краю і звязвала яго будучыню з фарміраваннем 

грамадскай нацыі ліцвінаў. Выбар, зроблены літоўскімі і беларускімі палякамі 

паўплываў на гістарычны лёс Беларусі і Літвы. У манаграфіі быў асветлены 

польскі грамадска-палітычны рух на беларускіх і літоўскіх землях у перыяд з 

1864 – па люты 1917 гг. Аўтар падрабязна спыніўся на этна-культурнай 

адметнасці беларуска-літоўскіх палякаў, што знайшло адлюстраванне ў 

дамінаванні Краёвай плыні ў польскім руху. Не мінуў аўтар і грамадска-

палітычнае жыццё на беларускіх землях і яго ролю ў самавызначэнні беларусаў 

У апошні час цікавасць да названай тэмы толькі павялічваецца. З’явіўся 

шэраг даследаванняў, сярод якіх неабходна вылучыць працы Шчаўлінскага М. 



15 

Б. [84, 85, 86, 87, 88, 89], Ляхоўскага У.В. [39, 40, 41], Цубы М. В. [80, 81, 82, 

83], Мігуна Д.А. [43, 44, 45]. 

Развіццё беларускага нацыянальна-культурнага руху і грамадска-

палітычнае жыццё на беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны 

даследаваў і даследуе М.В. Цуба ў сваіх працах «Грамадска-палітычнае жыццё 

на Беларусі з пачатку Першай сусветнай вайны да Лютаўскай рэвалюцыі 

(жнівень 1914 – люты 1917 гг.)» [81], «Беларускі нацыянальны рух у перыяд 

паміж дзвюма дэмакратычнымі рэвалюцыямі (1907 – люты 1917 гг.)» [80], 

«Першая сусветная вайна на Беларусі ў кантэксце сусветных ваенных падзей 

(грамадскі і ваенны бакі) 1914-1918 гг.» [83]. Дадзеныя працы з’явіліся 

першымі ў айчыннай гістарыяграфіі спецыяльнымі даследаваннямі дзейнасці 

беларускіх грамадска-палітычных арганізацый падчас Першай сусветнай 

вайны. На падставе аналізу архіўных матэрыялаў, тагачасных перыядычных 

выданняў, прац розных аўтараў Цубай былі высветлены працэсы, звязаныя з 

дзейнасцю беларускага адраджэнскага руху, якія адбываліся ў складаных 

умовах разглядаемага перыяду. Комплексна і рознабакова даследаваны 

малавядомыя старонкі гісторыі беларускага нацыянальнага руху. Таксама 

нельга не адзначыць артыкул М.В. Цубы, які прысвечаны дзейнасці 

Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны – «Нацыянальна-

культурная і дабрачынная дзейнасць беларускага таварыства дапамогі 

пацярпелым ад вайны (1915-1917 гг.)» [82]. 

Пытанні асветы і грамадска-культурнага жыццё на тэрыторыі Беларусі ў 

гады Першай сусветнай вайны цікавіўся гісторык Н.Б. Шчаўлінскі. Гэтай 

праблеме прысвечаны яго манаграфіі «Белорусское национальное движение в 

годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)» [84] і «Государственно-

политическое и национально-культурное самоопределение Беларуси в годы 

Первой мировой войны (1914–1918 гг.)» [86], «Развіццё культуры Беларусі 

(1863–1917)» [89], «Беларуская культура ў гады Першай сусветнай вайны 

(1914–1918)» [87], а таксама артыкулы «Першая сусветная вайна і развіццё 

беларускай нацыянальнай культуры» [88] і «Белорусская периодическая печать и 

книгоиздательство в годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.)» [85]. У працах 

была даследавана адна з недастаткова вывучаных праблем гісторыі Беларусі і 

на вялікім факталагічным матэрыяле раскрыты працэс фарміравання і росту 

нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, акрэслены змест ідэалагічнай, 

палітычнай барацьбы паміж рознымі плынямі ў беларускім руху па пытаннях 

выбару шляху рэалізацыі нацыянальных ідэй у 1914 – 1918 гг, разгледжаны 

асаблівасці культурнага жыцця на беларускіх землях, развіццё выдавецкай 

дзейнасці, пытанні асветы. 

Новы віток у вывучэнні развіцця культуры на акупіраванай 

заходнебеларускай тэрыторыі ў гады Першай сусветнай вайны ўнёс гісторык 
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Д.А. Мігун. Яго праца «Германия и Беларусь: Уроки истории» [43], таксама 

артыкулы «Территория Беларуси в составе «Обер Оста» [45], «Культурная 

политика немецких властей на территории «Обер Оста» [44] раскрылі сутнасць 

палітыкі Германіі ў адносінах да Беларусі ў 1914-1918 гадах. Прычым у яго 

працах яскрава прасочваецца спецыфіка і асаблівасці германска-беларускіх 

адносін у пазначаны перыяд. 

Нельга не выдзеліць даследаванне У.В. Ляхоўскага «Школьная адукацыя 

ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі (1915-1918 гг.)»[41], якое прысвечана 

развіццю школьнай адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай 

вайны. Даследаванне У.В. Ляхоўскага першае ў гісторыі, якое цалкам ахапіла 

стан і станаўленне беларускага школьніцтва, як на акупіраванай 

заходнебеларускай тэрыторыі, так і на не акупіраваных землях Беларусі. Вынікі 

аўтара вельмі грунтоўныя, для напісання працы аўтар выкарыстаў вялікую 

колькасць архіўных крыніц і дакументаў. Таксама праблеме развіцця асветы 

прысвечаны і артыкулы У.В. Ляхоўскага «Уплыў Першай сусветнай вайны і 

рэвалюцыйных падзей 1917 г. на школьную справу Беларусі» [40], «Становішча 

рускамоўнай адукацыі ў зоне германскай акупацыі на тэрыторыі Беларусі 

падчас Першай сусветнай вайны»[39]. 

Абагульняючыя звесткі аб падзеях, як Першай сусветнай вайны, так і 

акупацыйным рэжыме, які быў усталяваны нямецкімі ўладамі на 

заходнебеларускіх землях можна знайсці ў манаграфіях В.М. Бялявінай [12] і 

М.В. Біча [15], Р. Платонава [63]. Карысныя звесткі, аб палітыцы нямецкіх 

акупацыйных улад у сферы адукацыі, можна знайсці ў артыкуле М.А. Беспалай 

«Германская оккупация Беларуси в годы Первой мировой войны». [13]. Аўтар 

пры напісанні артыкула выкарыстала шмат дакументаў як мемарыяльнага 

характару, так і архіўных, што дало вельмі каштоўныя і правільныя вынікі.  

Праблему развіцця навукі і культуры ў акупацыйнай зоне «Обер Ост» 

разглядаў даследчык А.Н. Рэзнік. Яго артыкул «Характер белорусско-немецкого 

взаимодействия в области культуры и науки в период Первой мировой войны 

(1914–1918)» [65] вельмі грунтоўны і якасны, усе вынікі зроблены на падставе 

аналізу як нямецкіх, так і беларускіх крыніц, што паказвае высокую якасць 

даследавання. 

У 2017 г. выйшла ў свет манаграфія В.П. Дзмітрыевай «Национальные 

общности на территории Беларуси в годы Первой мировой войны (1914-1918)» 

[28]. Манаграфія ўяўляе сабой комплекснае даследаванне становішча 

нацыянальных супольнасцяў на тэрыторыі Беларусі ў 1914-1918 гг. У ёй таксама 

ўсебакова асветлена пытанне нацыянальна-культурнага і грамадска-палітычнага 

развіцця этнасаў ва ўмовах дзейнасці царскага, савецкага, Часовага ўрадаў, 

нямецкіх акупацыйных улад і той нацыянальнай палітыкі, якую яны праводзілі на 

беларускіх землях.  
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У студзені 2018 г. даследчыца В.В. Волкава абараніла кандыдацкую 

дысертацыю [22], якая прысвечана эканамічнай палітыцы нямецкіх акупацыйных 

улад у Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Дысертацыя ўяўляе сабой 

комплекснае даследаванне. Пры яе напісанні аўтарам было выкарыстана шырокае 

кола архіўных крыніц. Дадзеная праца ўнесла значны ўклад у вывучэнне гісторыі 

Першай сусветнай вайны, адкрыла дагэтуль невядомыя яе старонкі. І гэта яшчэ 

адзін доказ таго, што тэмы, звязаныя з Першай сусветнай вайной на сённяшні дзень 

паступова набіраюць папулярнасць у беларускіх даследчыкаў, становячыся тэмай 

грунтоўных навуковых даследаванняў. 

Ход ваенных дзеянняў на ўсходнім фронце выклікаў цікавасць з боку 

нямецкіх даследчыкаў да беларусаў і праблеме беларускага народа ў складзе 

Расійскай Імперыі. Яны спрабавалі даследаваць гісторыю, духоўную і 

матэрыяльную культуру беларусаў. Так, асноўныя даследаванні матэрыяльнай і 

духоўнай культуры беларускага насельніцтва праводзіліся прафесарам этнаграфіі 

Ф. Куршманам [92], доктарам філасофіі Р. Абіхтам [91], таксама такімі 

даследчыкамі, як В. Егер [94], А. Іппель [93]. 

Даследаванні Ф. Куршмана [92] праводзіліся ў паўночна-заходняй частцы 

Беларусі, у раёне возера Нарач. Ён займаўся вывучэннем тыпу традыцыйнай сям’і 

беларусаў, народнага права, вывучаў прадметы быту, апісваў народныя промыслы 

па вырабу прадметаў з саломы, гліны. Куршман звярнуў увагу на падабенства 

некаторых прадметаў матэрыяльнай культуры бытавой хатняй ўтвары з нямецкай.  

У даследаванне Экхерда Остмана [95], якое прысвячалася народам Расіі, 

значная ўвага надавалася і беларусам. Ён адзначаў, што беларусы, сама больш з усіх 

народаў пароднены з рускімі. Менавіта па гэтаму даследчык не бачыў ніякіх 

падстаў у коле беларусаў для зараджэння сепаратысцкіх тэндэнцый. 

Важнай працай у вывучэнні акупацыйнага рэжыму на заходнебеларускай 

тэрыторыі ў гады Першай сусветнай вайны з’яўляецца праца нямецкага 

гісторыка Х. Земке. [96]. У ёй былі раскрыты розныя кірункі нямецкай 

акупацыйнай палітыкі, у тым ліку і ў культурнай сферы, а высновы будаваліся 

на аснове нямецкіх крыніц. Гэта да сённяшняга робіць працу вельмі каштоўнай. 

Гістарыяграфічная нераспрацаванасць гісторыі развіцця беларускай 

культуры і асветы ў гады Першай сусветнай вайны вынікае не ў апошнюю 

чаргу з беднай крыніцазнаўчай базы па дадзенай праблеме. Дагэтуль не 

выдадзена ніводнага адмысловага дакументальнага выдання, у якім знайшла б 

адлюстраванне названая тэма. Недахоп уведзеных у навуковы ўжытак 

дакументаў тлумачыцца не толькі не запатрабаванасцю вывучэння дадзенай 

тэмы ў савецкі час. Істотна паўплывала на гэта і сама вайна. З 1915 г. лінія 

нямецка-расійскага фронту перасунулася непасрэдна на беларускую 

тэрыторыю, і Беларусь стала адным з галоўных тэатраў баявых дзеянняў 

Першай сусветнай вайны. Эвакуацыя многіх нацыянальных і культурных 
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дзеячаў, адукацыйных устаноў Беларусі, рэвалюцыйныя падзеі 1917 г., 

паўплывалі на захаванасць архіўных збораў адукацыйных і культурных устаноў 

краю. Не лепшы лёс напаткаў і нямецкія архіўныя крыніцы па гэтай праблеме.  

У апублікаваных дакументальных зборніках па гісторыі Беларусі тэма 

Першай сусветнай вайны прадстаўлена вельмі бедна, а дакументы, у якіх 

адлюстравана становішча культурна-асветніцкай справы на беларускіх землях 

увогуле адсутнічаюць.  

Важнай крыніцай для вывучэння стану культурна-асветніцкай справы 

асабліва на заходнебеларускіх землях з’яўляюцца афіцыйныя дакументы 

ваеннай акупацыйнай адміністрацыі. У іх змешчаны прававыя палажэнні па 

арганізацыі школьнай справы ў акупацыйнай зоне, статыстычныя звесткі аб 

беларускіх школах і іх навучэнцах, а таксама іншая інфармацыя.  

Мемуары сучаснікаў тых падзей, вядомых ваенных, культурных і 

грамадскіх дзеячаў, якія прадстаўлялі розныя ваюючыя бакі, розныя 

нацыянальнасці, нягледзячы на ўсю іх суб’ектыўнасць, істотна дапаўняюць 

іншыя гістарычныя крыніцы, перадаюць атмасферу таго часу, што бывае вельмі 

важным для даследчыка. 

Вялікае значэнне маюць мемуары генерала Эрыха Людэндорфа [38] – 

шэфа генеральнага штабу ваенна-адміністрацыйнага ўтварэння «Обер Ост». 

Аднак неабходна адзначыць, што Э. Людэндорф вельмі суб’ектыўна ацэньваў 

падзеі, якія адбываліся на беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны. 

Ён імкнуўся прадставіць палітыку акупацыйных улад у адносінах да мясцовага 

насельніцтва як пазітыўную і прагрэсіўную. Але на самой справе гэта была 

палітыка грабяжу і насілля ў адносінах да мясцовага насельніцтва, якая 

разглядаецца Э. Людэндорфам як нешта само сабой зразумелае ва ўмовах 

вядзення вайны. У такім жа духу былі напісаны мемуары Бернгарда Бюлова 

[16], Т. Бэтман-Гольвега [14], М. Гофмана [26]. 

Нельга не згадаць і пра ўспаміны беларускіх дзеячаў нацыянальна-

культурнага руху, якія таксама з’яўляліся ўдзельнікамі тых падзей. Аднымі з 

першых не толькі навуковых, але і дакументальных крыніц аб складаных і 

супярэчлівых працэсах грамадска-палітычнага жыцця і дзейнасці беларускага 

нацыянальнага руху падчас вайны былі мемуары Ю. Вітан-Дубейкаўскай [19], 

В. Жук-Грышкевіча [30]. Яны аддавалі перавагу ўспамінам аб падзеях, якія самі 

непасрэдна назіралі. Яшчэ адным яскравым прыкладам крыніцы мемуарнага 

характару былі ўспаміны А. Луцкевіча аб дзейнасці першых беларускіх 

арганізацый пад назвай «За дваццаць пяць гадоў» [37]. Аўтар у сціслай форме, 

але даволі папулярна аналізаваў працу беларускіх нацыянальных арганізацый 

менавіта на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Аднак адсутнасць у ёй даных, 

якія былі бы пацверджаны крыніцамі, дакументамі, надаюць рабоце 

рэтраспектыўны характар. Напрыклад, аўтар не даваў суб’ектыўнай ацэнкі 
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дзейнасці арганізацыі «Сувязь Незалежнасці і Непадзельнасці Беларусі» і яе 

лідару – Вацлаву Ластоўскаму. Сама праца носіць публіцыстычны характар і 

з’яўляецца хутчэй даведніцкім матэрыялам, чым самастойным навуковым 

даследаваннем. Аднак, не гледзячы на тое, што яна не дае распрацаванай і 

дэталёва асвечанай гісторыі грамадска-палітычнага жыцця на акупіраванай 

тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны, у ёй усё ж такі была 

змешчана значная колькасць успамінаў самога аўтара, які апісваў у ёй тыя 

падзеі, сведкам якіх ён з’яўляўся. Менавіта гэтыя ўспаміны з’явіліся вельмі 

каштоўнымі, бо яны захавалі ў сабе непасрэднасць успрымання, веданне тых 

дэталяў іх адценняў, якія амаль заўсёды вышмыгваюць ад тых, хто не быў 

удзельнікам або сведкам падзей. Важнай крыніцай мемуарнага характару, для 

вывучэння дадзенай праблемы, з’яўляюцца успаміны Э. Вайніловіча [21]. Ён 

з’яўляўся непасрэдным назіральнікам таго, як нямецкія ўлады ўступалі на 

тэрыторыю Беларусі, якімі метадамі гэта рабілі і якія парадкі ўсталёўвалі.  

Для вывучэння пытанняў, звязаных з развіццё культурна-асветніцкай 

справы на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны, вялікае 

значэнне мае аналіз перыядычнага друку. У першую чаргу гэта газета «Наша 

Ніва», якая выходзіла да восені 1915 года. «Наша ніва» – гэта своеасаблівая 

энцыклапедыя эпохі нацыянальнага станаўлення і развіцця культурна-

асветніцкага руху. Роля гэтага выдання і цесна звязаная з ім праблема 

нацыянальнага і культурнага развіцця Беларусі, якая была адной з самах 

вострых праблем у грамадска-палітычным жыцці пачатку ХХ стагоддзя, 

атрымала неадназначную інтэрпрэтацыю навукоўцаў. Важным выданнем, якое 

выходзіла на акупіраваных заходнебеларускіх землях была газета «Гоман», якая 

з’яўлялася папулярызатарам ідэй беларускага нацыянальнага адраджэння.  

Пры напісанні дадзенага даследавання аўтарам выкарыстоўваліся 

архіўныя дакументы, якія былі перададзены Беларусі Міністэрствам замежных 

спраў Германіі ў 1994 годзе. Яны захоўваюцца ў Нацыянальным архіве 

Рэспублікі Беларусь (НАРБ) у калекцыі ксеракопій і фотакопій дакументаў, якія 

паступілі з савецкіх і зарубежных архіваў (ф. 541, воп. 3) (на нямецкай мове), 

матэрыялы перыяду нямецкай і белапольскай акупацыі(ф. 541, воп. 3). 

Дакументы з гэтых фондаў далі магчымасць больш аб’ектыўна і глыбока 

падысці да разгляду пытання, якое тычыцца стану культурна-асветніцкай 

справы на беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны.  

Аўтарам таксама выкарыстоўваліся справы, якія захоўваюцца ў фондах 

Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва (БГАМЛІМ). 

Перш за ўсё гэта калекцыя дакументаў аддзела рукапісаў Беларускага музея імя 

І. Луцкевічаў у горадзе Вільні (ф. 3, воп. 1).  

Метадалагічную аснову магістарскай дысертацыі склалі такія прынцыпы 

як навуковая аб'ектыўнасць, гістарызм, усебаковасць і канкрэтнасць. Іх 



20 

выкарыстанне дазволіла разгледзець стан культурна-асветніцкай справы на 

тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны, як усебаковую і цэласную 

з'яву. Для дасягнення высокай ступені аб'ектыўнасці вынікаў даследавання 

было прааналізавана шырокае кола крыніц і даведачна-інфармацыйных 

выданняў; рознабакова разгледжаны прадмет і аб'ект даследавання і выяўлены 

сувязі з іншымі ўплывовымі аб'ектамі; вынікі даследавання параўнаны з 

дадзенымі іншых даследчыкаў у той жа галіне. Усё пералічанае дазваляе 

пазбегнуць суб'ектыўных і аднабаковых ацэнак падчас вывучэння стану 

культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай 

вайны, павышае ступень аб'ектыўнасці зробленых у даследаванні высноў.  

Дасягненне мэты даследавання, выкананне пастаўленых задач на было б 

немагчымым без выкарыстання апарату такіх агульнанавуковых метадаў, як 

аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, абагульненне. Агульнанавуковыя метады 

класіфікацыі дазволілі выявіць ўнутраны змест аб'екта, забяспечылі дасканалае 

і дакладнае даследаванне асобных аспектаў праблемы ў залежнасці ад 

пастаўленых задач. Выкарыстанне сістэмнага падыходу, дазволіла арганізаваць 

даследаванне тых працэсаў у сферы адукацыі і культуры, якія адбываліся на 

захопленых нямецкімі войскамі заходнебеларускіх землях, так і на ўсходніх, 

якія знаходзіліся ў складзе Расіі. У даследаванні прымяняліся і спецыяльна-

гістарычныя метады: гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-параўнаўчы і 

гісторыка-сістэмны. Выкарыстанне гісторыка-тыпалагічнага метаду дазволіла 

вылучыць асаблівасці развіцця культуры і асветы на двух частка беларускіх 

зямель – заходняй і ўсходняй, а таксама абазначыць мэты той улады, якая 

кіравала ў той час на той ці іншай частцы беларускай тэрыторыі. Гісторыка-

параўнаўчы метад выкарыстоўваўся для супрацьпастаўленне розных па свайму 

характару бакоў развіцця культуры і асветы на ўсходніх беларускіх землях і 

заходнебеларускіх, што садзейнічала больш дэталёваму аналізу існуючых 

працэсаў і асаблівасцей. Аб'ектам прымянення гісторыка-сістэмнага метаду 

стала сістэма, па якой развівалася культурна-асветніцкае жыццё, як структурная 

частка нацыянальнага развіцця беларускіх зямель. 

Такім чынам, у развіцці гістарыяграфіі Першай сусветнай можна 

выдзеліць два этапы: савецкі і сучасны. Першы ахоплівае перыяд з 20-х гг. ХХ 

ст. і працягвацца да распаду СССР (1991 г.). Ён з’яўляецца даволі супярэчлівым 

і не вельмі паспяховым у вывучэнні пытанняў звязаных з развіццём беларускай 

культуры і адукацыі ў гады Першай сусветнай вайны. Па-першае, гэта звязана з 

афіцыйнымі савецкімі ўстаноўкамі, забаронай на творчую самастойнасць пры 

вывучэнні спрэчных пытанняў гісторыі Першай сусветнай вайны. Многія 

архівы былі зачынены і перакрыты доступ да важных дакументаў. Усё гэта 

разам з ідэалагічнай заданасцю ацэнак мінулага пазбавіла гістарычную навуку 

магчымасці ўдасканальваць працэс даследавання і абапірацца на аб’ектыўную 
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базу крыніц. Па-другое, для савецкай эпохі былі характэрныя прадузятыя 

адносіны да ўсяго таго, што адбывалася да Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 

года, што ў сваю чаргу вяло да непапулярнасці разгляду падзей Першай 

сусветнай вайны і перашкаджала грунтоўнаму вывучэнню культурна-

асветніцкай справы і яе накірункаў. Па-трэцяе, Другая сусветная вайна, якая 

пачалася ў 1939 годзе, ва ўсіх адносінах пераўзышла па сваіх маштабах 

Першую сусветную вайну, у сувязі з чым многія гісторыкі былі задзейнічаны на 

яе вывучэнне. Другі этап пачынаецца з 90-х гг. ХХ ст. і працягваецца да 

сённяшняга дня. Для яго характэрны пачатак вывучэнне і адраджэнне гісторыі 

развіцця культурна-асветніцкай справы на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай 

сусветнай вайны. На сённяшні дзень даследчыкі толькі  пачынаюць займацца 

вывучэннем, як заходнебеларускіх зямель, якія трапілі пад нямецкую акупацыю 

і тых працэсаў, якія там адбываліся ў сферы культуры і адукацыі, а таксама 

развіццём стану культуры і асветы на ўсходніх беларускіх землях, якія 

заставаліся ў складзе Расіі. Блок выкарыстаных крыніц можа быць падзелены 

на 2 групы: дакументальныя і апавядальныя. Да першай групы адносяцца 

афіцыйныя заканадаўчыя дакументы ваеннай акупацыйнай адміністрацыі. У іх 

змешчаны прававыя палажэнні па арганізацыі школьнай справы ў акупацыйнай 

зоне, статыстычныя звесткі аб беларускіх школах і іх навучэнцах. Другая група 

крыніц складаецца з крыніц і дакументаў асабістага паходжання (мемуараў, 

успамінаў, дзённікаў), грамадска-палітычных і ваенных дзеячаў, а таксама з 

матэрыялаў перыядычнага друку (газеты «Наша Ніва», «Гоман»). Відавочна, 

што крыніцавая база па дадзенай праблеме не вельмі шырокая і пошук крыніц 

звязаны з пэўнымі цяжкасцямі: дакументаў, якія тычацца тэмы даследавання, а 

асабліва заходнебеларускіх зямель, якія папалі пад нямецкую акупацыю не так 

шмат, каб якасна ўзнавіць даследуемы перыяд у гісторыі. Даследчыкам 

дадзенай праблемы неабходна звяртацца не толькі да беларускіх архіваў, але і 

праводзіць пошук дакументаў у замежных  архівах, напрыклад у архівах той жа 

Германіі.  
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ГЛАВА 2. РАЗВІЦЦЁ АДУКАЦЫІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ГАДЫ 

ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (ЖНІВЕНЬ 1914 – ЛЮТЫ 1918 ГГ.) 

 

Напярэдадні Першай сусветнай вайны ўзровень адукаванасці 

насельніцтва ў розных рэгіёнах Расійскай Імперыі быў неаднолькавым. Так, 

паводле Усерасійскага школьнага перапісу 1897 года на беларускіх землях 

пісьменнымі былі 26,4 % мужчын і 15,2 % жанчын. На пачатак 1914 года ў 

беларускіх губернях толькі 43,9% дзяцей школьнага ўзросту атрымлівалі 

пачатковую адукацыю. Абапіраючыся на дадзеныя перапісу можна сказаць, 

што толькі меншая палова беларускіх дзяцей атрымлівала адукацыю. Але, 

нягледзячы на гэты паказчык, урад Расійскай Імперыі надаваў вялікую ролю 

адукацыі. Праз стварэнне на ўскраінах імперыі рускамоўных школ царскі ўрад 

планаваў здзейсніць моўную і культурную асіміляцыю мясцовага насельніцтва 

з далейшым уцягваннем гэтых тэрыторый у сферу агульнарасійскіх 

геапалітычных інтарэсаў. Так, у пачатку ХХ стагоддзя, нягледзячы на значныя 

хібы ў адукацыйным пытанні ў цэлым, школьная асвета на беларускіх 

тэрыторыях зрабіла значны крок наперад. Была пашырана сетка элементарных 

школ, а таксама сярэдніх навучальных устаноў [39, с. 502].  

Адметнасцю адукацыйнай палітыкі царскага ўрада ў перадваенны час 

з’яўлялася адсутнасць беларускамоўных навучальных устаноў на тэрыторыі 

беларускіх губерняў. Гэта звязана ў першую чаргу з адмаўленнем 

самастойнасці беларускай мовы і прызнаннем яе толькі ў якасці галіны 

агульнарускай мовы. Гэтаму таксама садзейнічала слабая свядомасць 

беларускага насельніцтва. Этнічная самаідэнтыфікацыя тутэйшага сялянства, 

якое складала абсалютную большасць беларускага насельніцтва, не выходзіла 

за межы той лакальнай вясковай супольнасці, у якой яны пражывалі. Мала хто з 

іх усведамляў, што існуе беларуская нацыя і яны належаць да яе [39, с. 502–

503]. 

Перад вайной у беларускі губернях Расійскай Імперыі актыўна 

развівалася і сярэдняя рускамоўная адукацыя. Узровень навучання ў сярэдніх 

школах Расійскай імперыі быў даволі высокі і нават не горшы, чым у Германіі 

ці Францыі. Выпускнікі лепшых расійскіх гімназій і рэальных вучылішчаў 

атрымлівалі добрыя веды па прыродазнаўчых і гуманітарных навуках, свабодна 

валодалі некалькімі замежнымі мовамі, былі знаёмы з працамі вядучых 

замежных вучоных, якіх яны чыталі ў арыгінале. Аднак па колькасці 

навучэнцаў сярэдніх школ адносна ўсяго насельніцтва, Віленская навучальная 

акруга, якой падпарадкоўваліся міністэрскія і земскія школы беларускіх зямель, 

займала перадапошняе месца сярод губерняў еўрапейскай часткі Расіі [39, 

с. 504]. 
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Важнай праблемай перадваеннага часу ў адукацыйнай сферы было тое, 

што на доўгі час беларускія землі засталіся без універсітэта. Таму выпускнікі 

гімназій і рэальных вучылішчаў, павінны былі пакінуць свае родныя мясціны, 

каб атрымаць вышэйшую адукацыю ў навучальных установах Расійскай 

Імперыі ці за мяжой. Шмат выпускнікоў пасля заканчэння навучання назаўсёды 

заставаўся на чужыне, што сведчыла аб тым, што наш край страчваў лепшыя 

інтэлектуальныя сілы. Гэта ў сваю чаргу перашкаджала фарміраванню на 

беларускіх землях нацыянальнай інтэлектуальнай эліты, стварэнню навуковых і 

культурна-асветніцкіх цэнтраў. Спробы мясцовай грамадскай эліты аднавіць на 

беларускіх землях універсітэт былі беспаспяховымі. Адмова ў стварэнні 

ўніверсітэта ў першую чаргу была звязана з тым, што расійскі ўрад вельмі 

баяўся таго, што адноўлены на беларускіх землях ўніверсітэт стане ядром па 

згуртаванню моладзі і рэвалюцыйнай прапаганды супраць царскай улады.  

Школьнай справа напярэдадні вайны ў заходніх беларускіх губернях 

развівалася са сваімі асаблівасцямі. Пазіцыі рускамоўных казённых школ тут 

былі даволі значнымі, але тэмпы іх росту былі ніжэйшымі, чым на ўсходніх 

беларускіх землях. Прыярытэт ў навучанні быў у таемных польскамоўных 

школ, а таксама ў хатняга польскамоўнага навучання. Дадзеная асаблівасць 

звязана з тым, што ў заходнебеларускім рэгіёне былі даволі моцныя пазіцыі 

касцёла, таму пад уплывам мясцовых ксяндзоў палякі і беларусы-каталікі 

адмаўляліся аддаваць сваіх дзяцей у рускамоўныя школы. Улічваючы дадзеную 

асаблівасць нельга не адзначыць, што згодна з Усерасійскім перапісам 1897 

года ўзровень адукаванасці насельніцтва на заходніх беларускіх тэрыторыях 

быў вышэйшы чым на ўсходніх. Так, доля пісьменных у Віленскай губерні 

складала 33,9%, у Гродзенскай – 31,5%, у Мінскай – 22,7%, Магілёўскай – 

21,8% [78, с. 65]. 

Такім чынам, напярэдадні Першай сусветнай вайны склалася наступная 

сітуацыя ў развіцці школьнай справы. На ўсходніх беларускіх землях вядучае 

становішча ў школьнай справе належала рускамоўным казённым школам, а 

вось на заходніх, з-за моцных пазіцый касцёла, можна назіраць суіснаванне 

рускамоўнай і польскамоўнай школы, якая была прадстаўлена таемнымі 

польскамоўнымі школамі і хатнім польскім навучаннем і карысталіся ў 

мясцовага насельніцтва большай папулярнасцю і давалі добрую і якасную 

адукацыю. 

Нягледзячы на ўведзенае ваеннае становішча і ўвесь цяжар праблем, 

выкліканых Першай сусветнай вайной, у 1914–1915 гадах на беларускіх землях 

вельмі актыўна пачынае распаўсюджвацца педагагічны рух. Ён ахапіў розныя 

навучальныя ўстановы – духоўныя вучылішчы, пачатковыя школы, сярэднія 

навучальныя ўстановы.  
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24 лістапада 1914 года выйшаў цыркуляр В.Г. Аляксеева, які з’яўляўся 

папячыцелем Віленскай вучэбнай акругі. Гэты дакумент выклікаў гучныя 

дыскусіі на педсаветах сярэдніх навучальных устаноў у 1914–1915 гадах. 

Вынікі гэтых дыскусій былі сабраны і абагулены ў «Матэрыялах па арганізацыі 

школьнага навучання на асновах навуковай педагогікі». Яны былі выдадзены ў 

Вільні ў 1915 годзе. У цыркуляры В.Г. Аляксеева гаварылася, што ў аснове 

педагогікі ляжаць псіхалогія і этыка, які лічыліся дапаможнымі ў адносінах да 

педагогікі. Псіхалогія праяўляе характар педагагічных прыёмаў, пры дапамозе 

якіх педагогіка дасягае сваіх мэт. А мэты, да якіх павінны прывесці ўсе 

педагагічныя імкненні, вызначае этыка – вучэнне аб маральнасці. Таксама 

Аляксееў вызначыў чатыры стадыі навучання: уяўленні і адпаведныя ім 

паняцці; паўтарэнне старых ведаў вучня; паведамленне новых звестак; высновы 

і дадаткі. Таксама В.Г. Аляксеевым была прапанавана ідэя «канцэнтрацыі 

выкладання», прычым на кожным этапе навучання яна павінна была дасягацца 

па-рознаму. У пачатковай школе «канцэнтрацыя выкладання» дасягалася пры 

ўмове, што з класам працуе адзін выкладчык. У сярэдняй для гэтага неабходна 

было аб’яднаць розныя прадметы выкладання і адпаведна гэтаму 

скаардынаваць планы і дзеянні розных выкладчыкаў класа, што дасягаецца 

шляхам правядзення іх нарад [87, с. 13]. 

Ідэі і палажэнні выказаныя В.Г. Аляксеевым пачалі актыўна 

абмяркоўвацца на пасяджэннях педагагічных саветаў сярэдніх навучальных 

устаноў. Так, дырэктар Мінскага настаўніцкага інстытута Д.А. Сцяпура выказаў 

меркаванне, што ажыццяўленню навуковага падыходу ў педагагічным працэсе 

перашкаджаюць шматпрадметнасць і перазагрузка вучэбнага плана, які 

неабходна выканаць за тры гады. Дырэктар Вілейскай гімназіі 

М.А. Клімантовіч у выступленні на пасяджэнні педагагічнага савета гімназіі 

27 студзеня 1915 года заявіў, што сярэднія навучальныя ўстановы павінны 

атрымліваць самастойнасць. Таксама ён назваў усім вядомыя хібы школьнай 

сістэмы: перапоўненасць школы, пастаяннае змяненне саставу класаў, 

перазагрузка вучэбнымі прадметамі, абмежаванасць гадзін на праходжанне 

вучэбнага матэрыялу. Дырэктар Мінскага рэальнага вучылішча І.В. Папоў 

выказаў меркаванне, што сярэдняя школа, якая кіруецца ў сваёй дзейнасці 

навуковым падыходам, павінна ўсё ж на першы план ставіць інтарэсы 

навучэнцаў, а не інтарэсы навукі. Ён падкрэсліў, што ў аснову вывучэння 

гісторыі, геаграфіі, рускай мовы і часткова прыродазнаўства, павінны быць 

пакладзены любоў да свайго роднага краю, роднай прыроды, роднай мовы [74, 

с. 76]. 

Для беларусаў, чые нацыянальныя пачуцці, культура, мова ўсяляк 

прыгняталіся, дадзеная заява магла стаць своеасаблівым маніфестам 

беларускага адраджэння.  
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Адным з галоўных сродкаў выхаваўчага працэсу навучэнцаў заставалася 

пазакласнае чытанне. Аднак педагагічны савет Мінскай мужчынскай гімназіі, 

які разгледзеў у 1914 годзе пытанне «Аб пазакласным чытанні вучняў», 

адзначыў, што ўзровень пазакласнага чытання стаў прыкметна зніжацца. Для 

рашэння дадзенай праблемы было вырашана скласці камісію з настаўнікаў-

прадметнікаў для перагляду каталогаў бібліятэкі.  

Новай формай выхаваўчай работы сталі экскурсіі. Яны, як важнейшы 

сродак нагляднасці, павінны былі ўмацоўваць сувязь школы з жыццём і 

практыкай. Экскурсіі знаёмілі навучэнцаў з прыродай, насельніцтвам, 

эканомікай, культурай.  

Вельмі актыўна ў час вайны ў справу па арганізацыі народных школ 

уключылася Цётка. Яна пасылала слухачоў настаўніцкіх курсаў ва ўсе куткі 

Беларусі, дзе толькі можна было адкрываць школы. Шмат намаганняў прыклалі 

Цётка і У.Ф. Луцэвіч (у будучым жонка Купалы) для аднаўлення дзейнасці тых 

школ, якія былі зачынены з-за пачатку Першай сусветнай вайны. Цётка шукала 

настаўнікаў, збірала дзяцей, сама кіравала школьнай працай. Цётка рашуча 

выступала супраць меркавання, што беларуская мова з’яўляецца толькі 

дыялектам ці гаворкай рускай мовы. Аб гэты сведчыць і яе ліст, дасланы Б. 

Тарашкевічу – будучаму аўтару першай беларускай граматыкі для школ. У 

барацьбе за навучанне на роднай мове яна выступала супраць русіфікатарскай 

палітыкі самадзяржаўя, а таксама супраць польскага шавінізму, які імкнуўся 

апалячыць беларускія сялянскія сем’і, асабліва каталіцкага веравызнання [73, с. 

49]. 

Аднак нямецкае наступленне, распачатае вясной 1915 года, пагоршыла 

становішча ў галіне асветы. Пасля стабілізацыі фронту восенню 1915 года 

беларускія землі былі падзелены на дзве часткі: заходнія (Гродзенская, большая 

частка Віленскай, а таксама заходнія паветы Мінскай і Віцебскай губерняў) 

трапілі пад германскую акупацыю, а ўсходнія засталіся пад уладай Расійскай 

імперыі. Таму развіццё адукацыі і палітыка ўлад у пытаннях асветы ў цэлым 

праводзілася па-рознаму і праследавала супрацьлеглыя мэты.  

Шмат сярэдніх і спецыяльных вучэбных устаноў, вышэйшых пачатковых 

вучылішчаў, настаўніцкіх семінарый былі эвакуіраваны з-за наступлення 

нямецкіх войск на ўсход ў Магілёўскую і Віцебскую губерні, а таксама ў глыб 

Расійскай Імперыі. Пачатковыя школы, якія аказаліся ў зоне ваенных дзеянняў, 

былі зачынены, а іх будынкі аддадзены на вайсковыя патрэбы: лазарэты, 

памяшканні для палонных ці раненых. 

Паводле падлікаў даследчыка У.В. Ляхоўскага з Беларусі было 

эвакуіравана не меней за 236 навучальных устаноў: 54 гімназіі, 32 прагімназіі, 

12 рэальных вучылішчаў, 3 камерцыйныя вучылішчы, 1 сярэдняя хіміка-

тэхнічныя школы, 2 гандлёвыя школы, 1 сярэдняя школа мастацтва і 
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малявання, 3 настаўніцкія інстытуты, 7 настаўніцкіх семінарый, 59 вышэйшых 

пачатковых вучылішчаў, 1 кадэцкі корпус, 1 вайсковая школа, 16 рамесных 

пачатковых вучылішчаў і школ, 8 праваслаўных духоўных вучылішчаў, 1 

царкоўна-настаўніцкая школа, 3 праваслаўныя манастырскія школы, 23 

пачатковыя вучылішчы, 1 пачатковая школа для сляпых дзяцей. Як сцвярджае 

сам даследчык, гэта далёка не поўныя дадзеныя. Да сённяшняга дня не 

высветлены лёс некаторых двухкласных царкоўнапрыходскіх і царкоўна-

настаўніцкіх школ. Частка школ так і не здолела ўладкавацца на новых месцах  

і таму была вымушана спыніць сваё існаванне. Толькі 20 навучальных устаноў 

у 1916-1919 гг. былі рээвакуяваны на радзіму. Астатнія былі ліквідаваны ці 

натуралізаваны на новых месцах знаходжання. Школьны інвентар, бібліятэкі, 

вучэбнае абсталяванне абсалютнай большасці элементарных вучылішчаў, а 

таксама некаторых сярэдніх школ былі ў спешцы кінуты на старых месцах іх 

дзейнасці і пазней разрабаваны. Таксама была эвакуіравана вучэбная 

адміністрацыя Віленскай навучальнай акругі, а таксама царкоўна-школьныя 

саветы Віленскай і Гродзенскай праваслаўных епархіяў [39, с. 509-510]. 

Большасць сельскіх пачатковых школ у Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай 

губернях у 1915–1916 гадах працавалі каля 3–4 месяцы ў год. Катастрафічна не 

хапала настаўнікаў, ды і колькасны склад вучняў быў вельмі малы, а працэнт 

тых, хто скончыў школу быў яшчэ меншы. Так, у справаздачы камісіі 

Магілёўскага губернскага земства гаварылася, што з агульнай колькасці 

навучэнцаў у 1916 годзе скончылі школу толькі 7% хлопчыкаў і 3,2% 

дзяўчынак. Аднак былі выпадкі, калі мясцовае насельніцтва, нягледзячы на 

цяжбы ваеннага часу, настойліва дабівалася адкрыцця новых школ. Так, у 

Мінскую павятовую земскую ўправу ад жыхароў вёскі Баравікоўшчына быў 

накіраваны ліст з просьбай стварыць магчымасць для навучання дзяцей, бо 

шмат з іх засталіся без нагляду з-за прызыву ў армію бацькоў. У дадатак да 

гэтага многія з іх прапусцілі школьны ўзрост і ім вельмі патрабавалася 

адукацыя. Сяляне нават былі згодны за свой кошт наняць будынак пад 

вучылішча, кватэру настаўніку і неабходную класную мэблю, толькі каб была 

заснавана школа і пачаліся заняткі [49, с. 536-537]. 

У студзені 1915 года на пасаду міністра народнай асветы быў назначаны 

граф П. Ігнацьеў. Нягледзячы на вайну, ён распачаў падрыхтоўку рэформы 

адукацыі, закранаўшую ў асноўным пачатковую ступень, якая павінна была 

стаць абавязковай. У дадатак да гэтага было вырашана распрацаваць новыя 

навучальныя праграмы і планы для сярэдніх навучальных ўстаноў, прычым яны 

павінны былі быць аднатыпныя, як для жаночых, так і для мужчынскіх 

навучальных устаноў. Больш таго было вырашана падзяліць усе навучальныя 

ўстановы гэтага тыпу на дзве ступені і тры тыпы – старагуманітарны, 

новагуманітарны і рэальны. У дадатак меркавалася ажыццявіць пераемнасць 
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праграм сярэдняй і вышэйшай школы, павялічыць долю практычных заняткаў 

па прыродазнаўстве і фізічным выхаванні, а таксама пашырыць сетку сярэднік 

прафесійна-тэхнічных і педагагічных устаноў. Таксама былі пашыраны правы 

педагагічных калектываў, заахвочваўся ўдзел бацькоў вучняў у жыцці школы 

праз стварэнне бацькоўскіх камітэтаў. Галоўную ідэю рэформы П. Ігнацьеў 

бачыў у дэбюракратызацыі сістэмы адукацыі, актыўнае далучэнне да 

рэфармавання школы грамадскасці, земскіх устаноў і органаў гарадскога 

самакіравання [75, с. 56]. 

У снежні 1916 года П. Ігнацьеў быў змешчаны з пасады міністра 

народнай асветы, а сама рэформа была згорнута. Трэба адзначыць, што многія 

палажэнні рэформы так і не былі здзейснены ў дачыненні да тэрыторыі 

Беларусі. Гэта было абумоўлена шэрагам прычын, галоўнымі з якіх былі, 

блізкае знаходжанне беларускіх зямель да лініі фронту, а таксама адсутнасць 

моцнай падтрымкі пры ажыццяўленні рэформы. Аднак некаторыя палажэнні 

ўсё ж такі былі здзейснены: былі адчынены некалькі грамадскіх гімназій, тры 

жаночыя настаўніцкія семінарыі ў Барысаве, Бабруйску, Гомелі, пры 

настаўніцкіх інстытутах утвораны аднагадовыя педагагічныя курсы, а таксама 

былі ўведзены некаторыя новаўвядзенні ў праграмы сярэдніх навучальных 

устаноў [39, с. 517]. 

Нягледзячы на вайну, па-ранейшаму было вельмі актуальным пытанне 

звязанае з адкрыццём на беларускіх землях вышэйшай навучальнай установы. 

Таму беларускія дзеячы неаднаразова ўздымалі пытанне аб адкрыцці на не 

акупіраванай тэрыторыі Беларусі ўніверсітэта. Напрыклад, у 1916 годзе, не 

звяртаючы ўвагі на ваенныя падзеі, амаль што адначасова губернскі земскі 

сход, Віцебская губернская земская ўправа, Мінская гарадская дума і Мінскае 

губернскае земства хадайнічалі перад урадам аб адкрыцці ўніверсітэта ў адным 

з беларускіх гарадоў. Але Міністэрства Народнай асветы адказала адмоўна на 

гэтыя хадайніцтвы і растлумачыла сваю такую пазіцыю тым, што адкрываць 

універсітэт у Мінску было немэтазгодна таму, што горад знаходзіўся паблізу ад 

фронту, а такія гарады, як Віцебск і Магілёў не з’яўляліся цэнтрамі Паўночна-

Заходняга краю. Гарадская інтэлігенцыя Магілёва таксама звярталася да ўлад 

горада з просьбай адчыніць універсітэт у горадзе. Аднак гэтыя просьбы ўвогуле 

засталіся без адказу [87, с. 28]. 

Газета «Беларус» таксама звярнулася да пытання аб адкрыцці ўніверсітэта 

на беларускіх землях. У артыкуле «Яшчэ б аб Беларускім універсітэце» зноў 

адзначалася, што расійскі ўрад ужо ў які раз адмаўляецца ад нават ад думкі 

дараваць універсітэт хаця б адну беларускаму гораду [87, с. 34]. 

Відавочна, што расійскі урад добра разумеў, якое вялікае значэнне ў 

культурна-асветніцкай справе мае адкрыццё ў адным з беларускіх гарадоў 
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ўніверсітэта. Таму зусім не імкнуўся вырашаць гэтае пытанне, а шукаў розныя 

адгаворкі ці адразу адмаўляў. 

Увесь цяжар вайны адчулі на сабе настаўнікі. Яны не ўвайшлі ў 

катэгорыю незаменных асоб і ў вялікай колькасці, хоць і не было каму 

працаваць у школе, прызываліся ў дзеючую армію. У 1915 годзе «Наша ніва» 

паведамляла, што ў Беларусі з настаўнікаў мабілізаваны больш чым 4000 

чалавек. Так, са Слуцкага павета прызвалі 18 настаўнікаў, Мазырскага – 25, 

Рэчыцкага – 35, Бабруйскага – 48. У Быхаўскім павеце на ваеннай службе 

знаходзілася 49 настаўнікаў, ці 77,7% ад усёй колькасці. Мабілізацыя такой 

вялікай колькасці настаўнікаў адмоўна адбілася на працы пачатковых школ. 

Абавязкі мабілізаваных педагогаў выконвалі 26 настаўнікаў, эвакуіраваных з 

Ковенскай, Гродзенскай і Мінскай губерняў, і яшчэ 23 часова нанятыя асобы. 

Ад усіх іх, як і раней, бралася падпіска аб няўдзеле ў партыях, запаўняўся 

фармулярны спіс. Інспектар народных вучылішчаў меў права звольніць з працы 

за нядобранадзейныя паводзіны [49, с. 539]. 

26 верасня 1914 года было прынята Палажэнне, паводле якога настаўнікі, 

якія прызываліся на абавязковую ваенную службу, захоўвалі за сабой падчас 

знаходжання ў войску пасады і мелі права на займанне іх зноў пры звальненні; 

а таксама на ўсё набытае імі на пасадзе настаўнікаў утрыманне; права на залік 

часу, праведзенага на ваеннай службе, у тэрмін выслугі 5-ці гадовых прыбавак і 

на пенсію ў пенсійнай касе народных настаўнікаў [49, с. 539]. 

Намаганнямі настаўніцкіх таварыстваў ўзаемадапамогі, рэдакцый 

педагагічных газет і часопісаў, прыватных дзеячаў народнай адукацыі быў 

створаны Камітэт дапамогі пацярпелым ад вайны. У яго ўвайшлі грамадскія 

дзеячы, выкладчыкі навучальных устаноў, прадстаўнікі педагагічных 

таварыстваў узаемадапамогі. Галоўнай задачай Камітэта з’яўлялася аказанне 

дапамогі настаўнікам, бежанцам і школе ў цэлым. Камітэт усклаў на праўленні 

настаўніцкіх таварыстваў наступныя задачы: рэгістрацыя ўсіх настаўнікаў 

дадзенай мясцовасці, якія былі прызваны на вайну, і навядзенне аб іх даведак, 

вызначэнне матэрыяльнага становішча пакінутых імі сем’яў, арганізацыя 

збораў і ахвяраванняў і ўстанаўленне працэнтных адлічэнняў з жалавання ў 

фонд забеспячэння сем’яў настаўнікаў, прызваных на вайну, клопаты аб замене 

мабілізаваных на вайну настаўнікаў [49, с. 540-541]. 

Восенню 1914 года быў створаны расійскі Настаўніцкі фонд дапамогі 

настаўнікам, пацярпелым ад вайны. Гэты фонд атрымаў падтрымку перадавой 

грамадскасці. У камісію паступалі адлічэнні як ад навучальных устаноў, 

педагагічных таварыстваў, земскіх упраў, так і ад асобных настаўнікаў. 

Гомельскае таварыства ўзаемадапамогі актыўна ўключылася ў яго працу [76, с. 

62-65]. Дзейнасць іншых таварыстваў пачала згортвацца. Так, са справаздачы 

Мінскага таварыства за 1916 год бачна, што грашовая пазыка выдадзена толькі 
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аднаму яе члену ў памеры 30 рублёў, створаныя інтэрнаты для дзяцей 

настаўнікаў не працавалі, а навучальныя ўстановы дзейнічалі ў абмежаванай 

колькасці. У 1916 годзе на рахунак таварыства не паступалі членскія ўзносы, і 

па абставінах ваеннага часу не было і агульных сходаў на ў 1915, ні ў 1916 

гадах. Падчас вайны значна пагоршылася матэрыяльнае становішча настаўнікаў 

і членаў іх сем’яў. З 1 лістапада 1917 года заробак настаўнікам быў даведзены 

да 100 руб. у месяц, акрамя таго, выдаваліся дзве прыбаўкі на дарагавізну па 

10 руб. Гэтых грошай хапала толькі на такія абеды, як суп з бульбы, 1/3 фунта 

хлеба і чай без цукру, хлеб, бульба, капуста ці суп і нешта малочнае [49, с. 541]. 

Вялікі інтарэс уяўляюць матэрыялы вывучэння становішча настаўнікаў 

пачатковых школ, праведзеныя педагагічнымі таварыствамі ўзаемадапамогі. 

Вынікі паказалі, што як да пачатку сусветнай вайны, так і ў 1916 годзе 

выкладчыкі цярпелі галечу і голад. Вельмі многія з іх не маглі існаваць за свой 

заробак без пазык, дадатковай працы ці дапамогі родных. Настаўніца, якая на 

той час працавала  ў школе шосты год пісала, што атрымлівае вельмі малы 

заробак, грошай амаль ні на што не хапае, а ў бацькоў прасіць сорамна, таму 

проста прыходзіцца галадаць і чакаць, што падвернецца лепшая праца. 

У больш складанае становішча трапілі настаўнікі, якія страцілі 

працаздольнасць. Яны ўвогуле засталіся без сродкаў на існаванне. 

Пацверджанне гэтых слоў з’яўляецца прашэнне адстаўнога народнага 

настаўніка Юкшына, адрасаванае дырэктару народных вучылішчаў Мігілёўскай 

губерні ад 7 кастрычніка 1916 года. У дакуменце адстаўны настаўнік прасіў 

аказаць грашовую дапамогу на пражыццё, бо пасля адстаўкі з працы ў яго зусім 

не было сродкаў для жыцця. Але яго просьба так і засталася незадаволенай [76, 

с. 78]. 

Вялікае значэнне, асабліва пасля пачатку Першай сусветнай вайны, стала 

надавацца фізічнаму выхаванню навучэнцаў. 2 мая 1916 года педагагічны сход 

Мінскага настаўніцкага інстытута прыняў рашэнне аб тым, што на першы план 

павінна быць пастаўлена фізічнае выхаванне моладзі. Трэба адзначыць, што 

педагагічная грамадскасць выступала за паляпшэнне прававога і матэрыяльнага 

становішча педагогаў, патрабавала даць ім большую свабоду ў прымяненні 

розных педагагічных метадаў выхавання навучэнцаў [74, с. 78]. 

Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. прыўнесла змены ў развіццё адукацыі. 

Часовы ўрад пачаў скасоўваць застарэлыя антыдэмакратычныя распараджэнні, 

якія тычыліся сферы адукацыі. Былі скасаваны пастановы аб недапушчэнні да 

педагагічнай дзейнасці асоб, прызнаных нядобранадзейнымі ў палітычных 

адносінах, цыркуляры аб недапушчэнні яўрэяў да педагагічнай дзейнасці, усе 

загады царскіх органаў кіравання аб абмежаванні правоў на адукацыю і 

педагагічную працу паводле расавых, нацыянальных і рэлігійных матываў, аб 

недапушчэнні да настаўніцкай пасады без дазволу губернатара, загады, якія 
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забаранялі настаўнікам ствараць саюзы і праводзіць сходы, удзельнічаць у 

палітычных партыях. Часовы ўрад стварыў камісію па рэформе вышэйшай 

школы, прыняў рашэнне аб развіцці настаўніцкіх семінарый і інстытутаў. 

Прымаліся і іншыя законапраекты, але многія з так і засталіся на паперы [49, с. 

543]. 

У заканадаўчым парадку былі зняты ўсе нацыянальныя, палітычныя і 

рэлігійныя абмежаванні, была адноўлена аўтаномія ўніверсітэтаў, павышаны 

статус настаўніцкіх семінарый і настаўніцкіх інстытутаў, перагледжаны 

вучэбныя праграмы сярэдніх навучальных устаноў, павышаны правы гарадскіх 

дум, земскіх упраў і грамадскіх устаноў у арганізацыі сярэдніх і пачатковых 

школ. Прыватныя асобы, прафесійныя саюзы, грамадскія арганізацыі атрымалі 

магчымасць ствараць пад сваёй апекай новыя навучальныя ўстановы. Была 

легалізавана дзейнасць уніяцкай царквы, значна пашыраны правы ў галіне 

школьнай асветы не праваслаўных рэлігійных канфесій. Карэнныя змены 

адбыліся ў былых навучальных установах Сінода Расійскай Праваслаўнай 

Царквы. Паводле пастановы Часовага ўрада ад 20 чэрвеня 1917 года, усе 

царкоўныя і царкоўна-настаўніцкія школы перадаваліся ў веданне Міністэрства 

народнай асветы Расіі. Многія духоўныя і епархіяльныя вучылішчы ў гэты час 

былі рэарганізаваны ў свецкія навучальныя ўстановы [39, с. 517-518]. 

У маі 1917 года быў створаны Дзяржаўны камітэт па народнай адукацыі 

(ДКНА). Яго ўзначаліў грамадскі і культурны дзеяч Уладзімір Чарналускі. 

ДКНА ўяўляла сабой грамадскую палату і мела свой статут. Згодна са статутам 

галоўнай функцыяй ДКНА была распрацоўка і ажыццяўленне кардынальнай 

школьнай рэформы ў Расіі. За час свайго існавання ДКНА распрацаваў звыш 40 

законапраектаў, якія зацвярджалі палажэнні аб адзінай грамадскай 

агульнаадукацыйнай школе, аб дэмакратызацыі і дэцэнтралізацыі ўсёй 

школьнай справы, аб забеспячэнні роўных правоў усім нацыянальнасцям Расіі ў 

сферы адукацыі. Упершыню ў расійскай гісторыі нярускія народы атрымалі 

права развіваць сваю адукацыю на роднай мове, а прадстаўнікі ўсіх 

нацыянальнасцей атрымалі магчымасць бесперашкодна паступаць у вышэйшыя 

навучальныя ўстановы, а таксама займаць настаўніцкая і выкладчыцкія пасады 

[39, с. 518]. 

Планавалася ўсю справу па навучанні дзяцей перадаць у рукі органаў 

мясцовага самакіравання. На месцах павінны былі стварыцца губернскія 

камітэты па народнай адукацыі з прадстаўнікоў мясцовых органаў 

самакіравання і грамадскіх арганізацый. Але гэты працэс быў спынены 

Кастрычніцкім пераваротам 1917 года. На беларускіх землях Губернскія 

камітэты народнай адукацыі пачалі стварацца толькі ў канцы 1917 года, але 

праіснавалі зусім няшмат, бо былі распушчаны органамі савецкай улады разам 

з земствамі і гарадскімі думамі. 
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3 ліпеня 1917 года ў Мінску адбыўся ІІ з’езд прадстаўнікоў беларускіх 

арганізацый, на якім па ініцыятыве настаўнікаў быў утвораны Беларускі 

настаўніцкі саюз (хаўрус) [87, с. 40]. Саюз (хаўрус) заклікаў усіх настаўнікаў 

пачаць з новага вучэбнага года навучанне ў пачатковых школах на роднай 

беларускай мове. Усе тыя настаўнікі, якія імкнуліся ўвесці беларускую мову ў 

школы – ці то ў выглядзе тлумачэння ў вышэйшых класах беларускай 

літаратуры, ці напісання перакладаў па-беларуску, ці проста карыстацца 

беларускай мовай, як жывою моваю беларускага народа, – усе прымаліся ў 

склад саюза беларускіх настаўнікаў.  

На з’ездзе таксама быў зацверджаны статут Беларускага настаўніцкага 

саюза, у якім былі абазначаны яго задачы і назначэнне. Згодна са статутам 

настаўніцкі саюз (хаўрус) прызначаўся арганізацыяй беларускіх настаўнікаў і 

дзеячаў асветы, якіх аб’ядноўвала мэта нацыяналізацыі беларускай школы. 

Членам настаўніцкага саюза мог стаць любы настаўнік, які стаяў на пазіцыях 

нацыянальнага адраджэння і выступаў за навучанне на роднай беларускай мове. 

Статут быў распрацаваны, ухвалены і падпісаны арганізатарамі і дакладчыкамі 

на з’ездзе Я. Лёсікам, М. Марозам, П. Бадуновай, А. Русаком, М. Ганчарыкам, 

А. Данілевічам, В. Лявіцкай [87, с. 41]. 

Пасля Кастрычніцкага перавароту 1917 г. адукацыйнае пытанне па-

ранейшаму заставалася адным з галоўных. Палажэнні першых дэкрэтаў 

савецкай улады аб школе былі прасякнуты дэмакратычным і гуманістычным 

пафасам. У іх знайшлі адлюстраванне многія прагрэсіўныя ідэі, якія былі 

выпрацаваны ў мінулым вядомымі педагогамі і грамадскімі дзеячамі. Школа 

бальшавікамі была абвешчана безкаштоўнай на ўсіх ступенях, даступнай, а 

таксама абавязковай. Першымі, хто падтрымаў ідэі бальшавікоў па 

рэфармаванню школы былі вясковыя настаўнікі [39, с. 519]. 

Аднак, жорсткія ваенныя ўмовы, нягледзячы нават на тое, што 

цэнтральная і ўсходняя часткі Беларусі не былі акупіраваны да лютага 1918 

года, мела для школьнай справы вельмі негатыўныя наступствы. Школьніцтва ў 

перыяд Першай сусветнай вайны сутыкнулася з шэрагам сур’ёзных праблем. У 

гэты час не адчыняліся новыя навучальныя ўстановы, будынкі школ, якія пачалі 

будавацца з канца 1913 года, так і засталіся недабудаванымі. На працягу 1915-

1918 гадоў было істотна скарочана фінансаванне, якое выдзялялася на рамонт 

школьных будынкаў, бо ўсе сродкі былі кінуты на патрэбы арміі і фронту. 

Многія школы таксама сталі асноўным прытулкам для вайскоўцаў і бежанцаў. 

Часта, часова размешчаныя ў школах вайсковыя часткі, якія ўвесь час змянялі 

адна адну, бязлітасна знішчалі школьную маёмасць. Тое ж самае рабілі 

абяздоленыя бежанцы.  

Пасля 1917 года ўскладнілася фінансавае палажэнне школы. Жыццё 

настаўнікаў было блізкім да жабрацкага. Многія з іх некалькі месяцаў не 
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атрымлівалі зарплату. Гэты было звязана з абясцэньваннем расійскага рубля ў 

выніку эканамічнага калапсу, што прывяло да значнага пагаршэння 

матэрыяльнага становішча педагогаў. Калі з 1914 года па 1918 год зарплата 

настаўніка пачатковай школы вырасла ў 5-6 разоў (з 30 да 150-180 рублёў), то, 

напрыклад, кошт хлеба павысіўся у 10 разоў, мяса – у 22, сала – у 38, 

сметанковага масла – у 37, бульбы ў 6 разоў. Настаўнік за заробленыя грошы не 

мог дазволіць сабе нават самага неабходнага. Таму, вельмі часта настаўнікам 

прыходзілася пакідаць працу ў школе і шукаць іншы заробак [39, с. 528]. 

Яшчэ адной даволі складанай праблемай быў нізкі працэнт выпускнікоў у 

1917/1918 навучальным годзе. Гэта было звязана з тым, што многія вучні 

проста сыходзілі са школы не дачакаўшыся канца вучэбнага года. Часцей за усё 

вучні абгрунтоўвалі гэта тым, што няма каму працаваць на хатняй гаспадарцы, 

ці з-за таго, што няма цёплага адзення і абутку, каб наведваць школу зімой [39, 

с. 531]. 

Такім чынам, Першая сусветная вайна з’явілася яшчэ адной страшнай 

трагедыяй у гісторыі нашага народа. Яна прынесла з сабой смерць, страх, 

разруху і голад, прывяла да заняпаду ўсю краіну. У крызісным стане 

знаходзіліся не толькі сельская гаспадарка і прамысловасць, але і народная 

адукацыя. З-за вайны значна скарацілася колькасць пачатковых школ, адбылася 

эвакуацыя навучальных устаноў на ўсход, мабілізацыя настаўнікаў у армію. 

Многія настаўнікі  засталіся без працы (па стану здароўя, з-за скарачэння 

колькасці навучальных устаноў), таму іх матэрыяльнае становішча было вельмі 

дрэнным, не хапала грошай, каб купіць ежу, дровы. Становішча тых, хто не 

страціў працу было таксама не вельмі добрым, паколькі заробкі былі малымі, 

грошай таксама не хапала. Паўсюль панаваў голад і галеча. Настаўнікі казалі 

што пры любой магчымасці, калі знойдзецца праца з большым прыбыткам, яны 

пойдуць туды. Але з-за цяжкіх умоў ваеннага часу такая магчымасць выпадала 

вельмі рэдка і прыходзілася цярпець і выжываць.   

На заходнебеларускіх землях, якія былі акупаваны нямецкім войскамі, 

развіццё адукацыі ішло па-іншаму шляху. Палітыка нямецкіх акупацыйных 

улад у галіне асветы і культуры была накіравана, с аднаго боку, на адасабленне 

беларускіх зямель ад Расійскай імперыі, а з другога – на ліквідацыю там 

польскага ўплыву, які ўзмацніўся пасля сыходу ў бежанства значнай часткі 

беларускага праваслаўнага насельніцтва. Для рэалізацыі гэтых мэт 

акупацыйнымі ўладамі была аказана падтрымка мясцовым культурам – 

польскай, літоўскай і беларускай, а таксама дадзена права навучацца на роднай 

мове. Афіцыйна такое паняцце як «анямечванне» да мясцовага насельніцтва не 

ўжывалася. Гэты працэс праходзіў скрыта.  

Так, згодна з Канстытуцыяй «Обер Ост», прынятай 25 чэрвеня 1916 г., 

было афіцыйна заяўлена аб адмове ад палітыкі анямечвання мясцовага 
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насельніцтва і аб аднолькавым стаўленні да ўсіх мясцовых нацыянальнасцей і 

рэлігійных суполак. Нямецкім камандаваннем была прынята новая культурная 

праграма. Х. Земке ў сваёй працы назваў яе «Паварот на Захад». Дадзеная 

праграма мела дзве мэты: па-першае, не дапусціць культурны ўплыў Расіі на 

беларускія, літоўскія, латвійскія і ўкраінскія школы, па-другое, стварыць новую 

сістэму афіцыйнай ідэалогіі, якая б прапагандавала нямецкі лад жыцця, 

фарміравала ў масавай свядомасці тутэйшага насельніцтва станоўчы вобраз 

Нямеччыны [96, с. 63]. 

Атрымліваецца, што акупацыйныя ўлады імкнуліся выкараніць усялякае 

праяўленне расійскага ўплыву на заходнебеларускія землі, а праз школьную 

справу ўплываць на мясцовых дзяцей, выхоўваючы іх у павазе да ўсяго 

нямецкага і ўкараняючы гэтую павагу ў іх сумленні, каб у будучым іх дзеці 

таксама выхоўваліся ў такім духу. 

Таму, не дзіўна, што першым крокам немцаў у сферы адукацыі на 

захопленых  заходнебеларускіх землях стала забарона выкладання ў школах на 

рускай мове. Першым такі загад падпісаў шэф акупацыйнай адміністрацыі 

Вільні Эльдор Рыхард Поль 27 кастрычніка 1915 г. Пазней гэтая забарона 

распаўсюдзілася па ўсёй зоне «Обер Ост» і была змацавана законам. Як 

тлумачылі самі акупацыйныя ўлады, дадзеная мера павінна была спыніць 

палітыку русіфікацыі, распачатую даваеннай Расійскай Імперыяй [41, с. 77]. 

Альтэрнатывай забароне выкладання ў школах на рускай мове, стала 

прызнанне афіцыйна правоў беларускай мовы. Акт гэты быў зроблены 

нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў 1916 г. і падпісаны фельдмаршалам 

Гендэнбургам. Згодна з дадзеным актам беларуская мова была аб’яўлена 

самастойнай мовай. Прычым падкрэслівалася, што яна зусім не ідэнтычна 

рускай мове. Гэта была вельмі значная падзея ў жыцці беларусаў, бо ў той жа 

Расійскай Імперыі да апошняга дня існавання там царскай улады беларуская 

мова так і не атрымала правоў грамадзянства ні ў школе, ні ў дзяржаўных 

установах. Цяпер, у зоне «Обер Ост» беларуская мова набыла афіцыйны і 

раўнапраўны статус сярод іншых краёвых моў, на ёй вялося навучанне ў 

беларускіх школах, ёй можна было свабодна карыстацца ў паўсядзённым жыцці 

без абмежаванняў, а таксама наданне беларускай мовы афіцыйнага статусу 

мела вельмі важны ўплыў на культурнае развіццё і дало пэўны штуршок для 

нацыянальных рухаў таго перыяду. Аднак, трэба адзначыць, што ўсе беларускія 

тэксты, будзь то афіцыйныя апавяшчэнні ці загады нямецкіх акупацыйных улад 

друкаваліся выключна лацінкай [5, арк. 15-18]. 

22 снежня 1915 г былі выдадзены «Асноўныя палажэнні па адраджэнню 

школьнай справы Обер Ост», якія былі ўдакладнены асобнымі дырэктывамі за 

16 студзеня, 7 сакавіка і 13 красавіка 1916 г., а таксама пазнейшымі 

нарматыўнымі актамі. Рэалізацыя іх у поўнай меры пачалася толькі ў 
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кастрычніку 1916 г., калі канчаткова была сфарміравана ўладная вертыкаль 

школьнай адміністрацыі [41, с. 80]. 

Згодна са школьным заканадаўствам «Обер Ост», галоўныя напрамкі 

адукацыйнай палітыкі на акупіраваных тэрыторыях вызначаў камандзір 

Усходнім фронтам. У яго функцыі таксама ўваходзіла вызначэнне тэрмінаў 

пачатку і заканчэння навучальнага года. Кантроль за дзейнасцю навучальных 

устаноў і кадравую палітыку ў школьнай сферы ажыццяўляў шэф VIII аддзела 

«Обер Ост» і яго рэферэнты. Першым загадчыкам VIII аддзела і непасрэдным 

распрацоўшчыкам школьных законапраектаў з’яўляўся маёр Герхард 

Альтман – былы дарадца прускага Міністэрства асветы [38, с. 201].  

Унутраная структура школьнай адміністрацыі ў генеральнай акрузе 

выглядала наступным чынам: начальнік генеральнай акругі – шэф акруговай 

школьнай адміністрацыі і яго памочнікі. У межах павета і буйных гарадах 

школьнай справай займаліся – начальнік павета і школьны інспектар [41, с. 80]. 

Школьны інспектар займаўся ўнутранымі школьнымі пытаннямі: ён жорстка 

рэгламентаваў парадак навучання, сачыў за тым, каб навучанне вялося ў 

адпаведнасці з нямецкімі ўстаноўленымі парадкамі і правіламі [65, с. 43]. 

Дадзены факт сведчыць аб тым, што нягледзячы на беларускі характар 

пачатковай школы, уся сістэма школьнай справы мела нямецкі дух, бо была 

пабудавана і падпарадкавана нямецкім парадкам. 

Школьная сістэма «Обер Ост» складалася з масавых пачатковых школ, 

якія яшчэ называлі элементарнымі з тэрмінам навучання 2 гады, пачатковых 

школ вышэйшага тыпу, у якіх дзеці вучыліся 3–5 гадоў, ніжэйшых тэхнічных і 

сельскагаспадарчых школ, а таксама сярэдніх навучальных устаноў – гімназій, 

ліцэяў, рэальных вучылішч. Але, нягледзячы на афіцыйны дазвол, сярэднія 

навучальныя ўстановы не ўтрымліваліся і не падтрымліваліся германскім 

бокам, сродкі на іх існаванне былі выдзелены з боку грамадскіх арганізацый, 

нацыянальных камітэтаў і прыватных асоб. Такое стаўленне да сярэдняй 

адукацыі было не звычайным, бо пасля заканчэння вайны нямецкі ўрад 

планаваў арганізаваць на занятай тэрыторыі выключна сетку нямецкіх сярэдніх 

навучальных устаноў – нямецкамоўныя гімназіі, рэальныя вучылішчы, таксама 

пачатковыя школы павышанага тыпу, каб паступова здзяйсняць план 

культурнага анямечвання мясцовага насельніцтва, які хоць праходзіў марудна, 

бо быў запланаваны на дзесяцігоддзі, але па заканчэнні павінен быў даць добры 

вынік. [41, с. 81]. 

Трэба адзначыць, што вышэйшая навучальная ўстанова так і не была 

заснавана нямецкімі ўладамі на акупіраваных землях, хаця палажэнні аб ёй 

былі змешчаны ў школьным заканадаўстве. Але гэта хутчэй за ўсё была проста 

фармальнасць, бо на самай справе а ніякі, скажам універсітэт ці іншая 

вышэйшая навучальная ўстанова, на акупіраванай тэрыторыі была не патрэбна і 
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будаўніцтва яе магло б сыграць не на карысць немцаў. Па-першае, нямецкая 

адміністрацыя проста баялася, што адкрыццё ўніверсітэта згуртуе моладзь і 

пераўтворыць ўніверсітэт у рассаднік нянавісці да нямецкай улады. А, па-

другое, нельга забываць, што пасля заканчэння вайны заходнебеларускія землі 

па нямецкіх планах павінны былі стаць сельскагаспадарчым прыдаткам і 

месцам прытулку для нямецкіх жаўнераў, што адкрыта заяўляў у сваіх 

успамінах Э. Людэндорф [38, с. 470]. Атрымліваецца, што стварэнне вышэйшай 

навучальнай установы на акупіраванай тэрыторыі было зусім не лагічна і не 

патрэбна для нямецкага боку, таму, пастановы аб ёй так і засталіся на паперы. 

Асноўнай ідэалагічнай задачай школьнага навучання згодна з 

«Асноўнымі палажэннямі» з’яўлялася выхаванне мясцовых дзяцей у павазе да 

нямецкіх улад і яе ўзброеных сіл. У сценах навучальных устаноў забаранялася 

праводзіць усялякага роду дзеянні, якія накіраваны супраць нямецкіх улад. За 

парушэнне дадзенага палажэння прызначалася турэмнае зняволенне ці нават 

смяротнае пакаранне [41, с. 83]. Зразумела, што такія жорсткія правілы не 

дазвалялі мясцоваму насельніцтву выступіць супраць нямецкіх улад, 

прымушалі выконваць прапісаныя палажэнні і гуляць па правілах захопнікаў. 

Вялікай праблемай для беларускіх школ быў недахоп настаўніцкіх 

кадраў – адны эвакуіраваліся, другія былі мабілізаваны ў расійскую армію [80, 

с. 120]. Падрыхтоўкай настаўнікаў займаўся як нямецкі бок, мэтай якога было 

ўсё тое ж падпарадкаванне школы нямецкім інтарэсам з перспектывай 

паступовага анямечвання мясцовых дзяцей, а таксама і беларускі бок, мэта 

якога была зусім адваротная – выхаваць вучняў у адпаведнасці з беларускімі 

традыцыямі і каштоўнасцямі. Для падрыхтоўкі настаўнікаў для беларускіх 

пачатковых школ нямецкі бок пачаў ладзіць за кошт ваеннай адміністрацыі 

казённыя настаўніцкія курсы і семінарыі з 3–6 месячным тэрмінам навучання. 

Таксама існавалі агульнаадукацыйныя курсы павышэння кваліфікацыі, якія 

дзейнічалі пры настаўніцкіх семінарыях падчас летнік канікул. Доўжыліся яны 

звычайна 2-3 тыдні і асноўнай іх задачай была перападрыхтоўка настаўнікаў. 

Зразумела, што кваліфікацыя настаўнікаў пасля гэтых курсаў і 

перападрыхтовак была не вельмі высокая, але гэта можна спісаць на ваенны час 

і невялікі тэрмін падрыхтоўкі. Галоўны ўпор рабіўся на тое, каб прывіць 

настаўнікам нямецкую форму навучання [41, с. 84]. 

Ад беларускага боку, дзякуючы намаганням І. Луцкевіча і Цёткі, у Вільні 

яшчэ ў лістападзе 1915 года былі адчынены настаўніцкая курсы. Яны былі 

разлічаны на тых настаўнікаў, якія не трапілі пад мабілізацыю і не 

эвакуіраваліся з заходнебеларускіх зямель. У асноўным на гэтых курсах 

адбывалася перападрыхтоўка настаўнікаў. У ролі выкладчыкаў там працавалі 

А. І. Луцкевічы, Ю. Вітан-Дубяйкоўская і інш. Кусы доўжыліся тры месяцы 

[80, с. 120]. 
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Установай, якая рыхтавала настаўніцкія кадры стала беларуская 

настаўніцкая семінарыя ў Свіслачы. Яна пачала працу восенню 1916 года з 

дазволу нямецкіх акупацыйных улад. Пры Свіслацкай семінарыі таксама была 

адчынена пачатковая школа [6, арк. 15-16]. Заняткі ў семінарыі пачаліся са 

спазненнем, бо даволі цяжка аказалася знайсці выкладчыкаў. Дырэктарам 

семінарыі быў прызначаны анямечаны сілезец Бэндзеха, а выкладчыкамі – 

Пачобка, Квяцінскі, Вернікоўскі, часова прафесар Рудольф Абіхт з 

Вроцлаўскага ўніверсітэта. Акрамя таго, у семінарыі вялі заняткі вядомыя 

беларускія дзеячы, так, А. Луцкевіч выкладаў беларускую граматыку, І. 

Луцкевіч – геаграфію і краязнаўства, В. Ластоўскі – гісторыю, Цётка – 

педагогіку, Ю. Мэнке – нямецкую мову, М. Клімант – спевы, С. Іваноўская – 

гімнастыку, Я. Булгак – гігіену. У выніку тут атрымалі падрыхтоўку 144 

настаўнікі беларускіх школ [80, c. 120-121].  

Менавіта дзякуючы намаганням Віленскага аддзела Беларускага 

таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны, на акупіраваных заходнебеларускіх 

землях пачалі адчыняцца беларускія школы. 15 кастрычніка 1915 г. пры 

таварыстве была створана Школьная камісія, якая пазней стала называцца – 

Беларуская школьная камісія. У яе склад увайшлі вядомыя прадстаўнікі 

беларускай інтэлігенцыі: А. Луцкевіч, якія быў яе старшынёй, І. Луцкевіч, 

Цётка, В. Ластоўскі, Б. Пачобка, С. Іваноўская, Ю. Мэнке і інш. Перад камісіяй 

былі пастаўлены наступныя задачы: па-першае, займацца арганізацыяй і 

стварэннем беларускіх школ, па-другое, падрыхтоўка настаўніцкага саставу, па-

трэцяе, распрацоўка беларускай нацыянальнай тэрміналогіі для падручнікаў і 

непасрэднае стварэнне гэтых самых падручнікаў [41, с. 119]. 

Першая беларуская школа на акупіраваных землях пачала працу 

13 лістапада 1915 г. у Вільні. Першапачатковая колькасць вучняў у ёй склала 36 

чалавек. Праца па адкрыццю беларускіх школ была вельмі плённай і таму, 

вясной 1916 года ў Вільні было адчынена ўжо 5 беларускіх школ, у якіх 

навучаліся каля 200 беларускіх дзяцей. Акрамя таго, дзеці былі забяспечаны 

абедамі, адзежай, кніжкамі і пісьменнымі матэрыяламі. Пры трох школах былі 

наладжаны майстэрні, дзе дзеці вучыліся рамяслу і ручной працы. Па прыкладу 

Вільні і ў іншых мясцовасцях таксама пачалі адчыняцца беларускія школы. 

Вясной 1916 года была адчынена двухкласная беларуская школа ў Гродна, 

пасля пачатковыя школы ў Крынках, у ваколіцах Васілішак і Шчучына, каля 

Вільні і Падброддзя [6, арк. 15-16].  

Школьны ўзрост для дзяцей быў вызначаны ў 6 гадоў. У элементарных 

пачатковых школа было ўведзена сумеснае навучанне хлопчыкаў і дзяўчынак. 

У шматкласавых пачатковых школах павышанага тыпу дапускалася асобнае 

навучанне, а вось у сярэдніх школах пастаянна дзейнічаў прынцып асобнага 

навучання хлопчыкаў і дзяўчынак. Фарміраванне школ адбывалася па 
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канфесійна-нацыянальнаму прынцыпу: у адной школе маглі навучацца дзеці 

толькі адной нацыянальнасці і веравызнання. Гэта тлумачыцца тым, што 

акупацыйныя ўлады імкнуліся пазбегнуць канфліктаў паміж вучнямі на 

нацыянальнай ці рэлігійнай глебе [41, с. 85]. 

Нягледзячы на наданне беларускай мовы афіцыйнага і раўнапраўнага 

статусу, ва ўсіх школах, згодна з заканадаўствам «Обер Ост», пачынаючы з 

першага класа, уводзілася абавязковае вывучэнне нямецкай мовы, пры чым з 

першага класа. Пры гэтым, колькасць гадзін на яе вывучэнне была 

максімальнай – 8 гадзін у тыдзень. Такая вялікая колькасці гадзін тлумачыцца 

наступным: па заканчэнню школы кожны вучань павінен быў на добрым 

узроўні ўмець не толькі размаўляць, але і пісаць па-нямецку [41, с. 86]. 

Акупацыйныя ўлады лічылі, што менавіта праз вывучэнне нямецкай мовы ў 

беларускіх дзяцей можна будзе прывіць нямецкі дух і павагу да нямецкай 

культуры. 

Абавязковым прадметам для выкладання ў школах была рэлігія. Яна 

выкладалася на роднай мове мясцовага насельніцтва. Акрамя рэлігіі, роднай і 

нямецкай моў дзеці ў пачатковых школах вывучалі арыфметыку, спевы, 

фізкультуру. У сярэдніх навучальных установах да названых прадметаў 

дадаваліся гісторыя, геаграфія, алгебра і геаметрыя, прыродазнаўства, а 

таксама, маляванне, ручная праца (дамаводства, пачаткі рамясла, садоўніцтва і 

агародніцтва). Гэта былі не абавязковыя дысцыпліны, а проста дадатковыя, яны 

ўводзіліся ў навучальных установах толькі калі дазвалялі настаўніцкія кадры і 

час [41, с. 86–87]. 

На ўроках гісторыі настаўнікі распавядалі як аб гістарычных падзеях 

роднай зямлі, так і аб нямецкай гісторыі. Пры гэтым, тыя факты, якія паказвалі 

Нямеччыну і нямецкі народ з негатыўнага боку, распавядаць забаранялася. За 

парушэнне дадзенага загаду настаўнікі маглі аказацца ў турме. Школьныя 

падручнікі падлягалі двайной цэнзуры – напярэдадні і пасля іх выдання. 

Рэлігійная літаратура таксама падлягала цэнзуры. Гэта працэс адбываўся ў 

Віленскай, або іншай кансісторыі. Выкарыстанне падручнікаў, якія былі 

выдадзены ў часы даваеннай Расійскай імперыі строга забаранялася. 

Парушальнікаў гэтага загаду таксама чакала турэмнае зняволенне і вялікі 

штраф [41, с. 87].  

Важнае месца адводзілася і пазашкольнай працы сярод вучняў мясцовых 

беларускіх школ. У якасці прыклада можна прывесці асобу Францішка 

Аляхновіча, які ў летніку «Наша Хата» ва ўрочышчы Чорны Бор арганізаваў 

школьны тэатр, дзякуючы старанням стваральніку і ўдзельнікаў тэатру 2 

верасня 1917 г. імі быў пастаўлены спектакль-казка па ўласнай п’есе «У лясным 

гушчары». [41, с. 123]. Як сведчыць газета «Гоман» усе акцёры гулялі шпарка і 
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бойка і пакарылі сваёй шчырасцю ўсіх гледачоў. Публіка асталася задаволенай, 

таксама як і самі дзеці-акцёры. 

У цэлым нямецкі бок не быў зацікаўлены ў тым, каб беларускія вучні 

атрымалі якасную пачатковую адукацыю. Навучальны год у акупацыйнай зоне 

«Обер Ост» пачынаўся з 1 траўня. Што тычыцца летніх канікул, то яны былі 

значна скарочаны і працягваліся з 1 чэрвеня па 15 жніўня [65, с. 43]. Новы 

расклад навучальнага году вельмі негатыўна адлюстраваўся на паўсядзённым 

жыцці вясковага насельніцтва, бо менавіта ў той перыяд, калі дзецям патрэбна 

было ісці ў школу, пачыналіся сельскагаспадарчыя работы і яны павінны былі 

дапамагаць бацькам на палях. Таму школы пуставалі, а адпаведна вучэбны 

працэс зрываўся, заняткі адмяняліся. Як вядома 1917 г. выдаўся вельмі не 

ураджайным, а акупацыйным уладам павінен быў хлеб, то нямецкая 

адміністрацыя сама стала зачыняць школы на перыяд жніва, каб дзеці актыўна 

ўключаліся ў працэс збору ўраджаю [41, с. 87]. 

Ва ўмовах нямецкай акупацыі Беларускай школьнай камісіі не ўдалося 

арганізаваць шырокую сетку беларускіх школ у сельскай мясцовасці, дзе якраз і 

жыла асноўная частка беларусаў. Агульная колькасць беларускіх пачатковых 

школ у сельскай мясцовасці не перавышала 20. Такая малая колькасць 

навучальных устаноў у сельскай мясцовасці тлумачыцца шэрагам фактараў: па-

першае, слабае нацыянальнае ўсведамленне абяздоленага вайной беларускага 

сялянства, па-другое, недахоп, як фінансаў, так і настаўніцкіх кадраў, па-трэцяе, 

нельга не ўлічваць пазіцыі мясцовых ксяндзоў, якія цалкам былі супраць 

беларускамоўных школ, а таксама ва ўсе гады, як вядома, мелі моцны ўплыў на 

насельніцтва і іх погляды [41, с. 126–127]. 

Пашырэнню беларускай нацыянальнай адукацыі ў правінцыі 

перашкаджала і жорсткае акупацыйнае заканадаўства. Беларуская школьная 

камісія не мела права самастойна пасылаць сваіх упаўнаважаных людзей для 

арганізацыі беларускіх школ за межы Вільні, бо як мы памятаем, згодна з 

заканадаўствам «Обер Ост» забаранялася выязджаць за межы свайго месца 

жыхарства, якое было пазначана ў пашпарце, без спецыяльнага дазволу. 

Дадзенае парушэнне расцэньвалася акупацыйнымі ўладамі, як жорсткае 

злачынства і каралася строгімі мерамі.  

Акрамя пачатковых школ, дзякуючы намаганням дзеячоў беларускага 

нацыянальнага руху – І. Васілевіча і Э. Будзька, у канцы 1917 г. была адчынена 

першая беларуская гімназія ў Будславе. За гімназіяй быў усталяваны татальны 

кантроль з боку нямецкіх акупацыйных улад. У якасці доказу гэтых словаў 

можна прывесці ўспаміны Жук-Грышкевіча, у якіх ён сцвярджае, што нямецкія 

ўлады вельмі адказна адбіралі кандыдатаў на працу настаўнікаў гімназіі і 

сачылі, каб у іх колах не было бальшавікоў, бо як вядома немцы вельмі баяліся 

ўплыву, як Расіі, так і Польшчы на заходнебеларускія тэрыторыі [30, с. 9]. 
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Пры нямецкай фінансавай падтрымцы з кастрычніка 1916 года па люты 

1918 г. колькасць беларускіх казённых школ у генеральнай акрузе Беласток-

Гродна ўзрасла з 3 да 79. Адпаведна лік беларускіх школьнікаў узрос з 497 да 

звыш 3 тысяч чалавек. Агульная колькасць беларускіх школ у акупацыйнай 

зоне «Обер Ост», паводле звестак Х. Земке, дасягнула 89 [96, с. 58]. 

Але ў гістарычнай літаратуры існуе вялікая колькасць меркаванняў на 

конт колькасці беларускіх школ у акупіраванай зоне «Обер Ост». Так, А 

Луцкевіч кажа аб тым, што колькасць беларускіх пачатковых школ на 

акупіраванай тэрыторыі перавышае 100. У дакументах рады БНР можна 

сустрэць лічбу – 128. У 1920 г. А. Луцкевіч паведамляў новыя звесткі аб 

колькасці беларускіх школ на акупіраванай заходнебеларускай тэрыторыі і 

даводзіў іх колькасць да 153. Адзін з лідараў беларускіх хрысціянскіх 

дэмакратаў А. Станкевіч назваў новую колькасць беларускіх школ у час 

кайзераўскай акупацыі Віленшчыны і Гарадзеншчыны да 200, нямецкі гісторык 

В. Хасельблат у сваім даследаванні «Беларуская сялянская нацыя» (1942) падаў 

лічбу больш за 300, а польскі даследчык К. Сракоўскі ў сваёй публікацыі за 

1924 год яшчэ болей павялічыў колькасць беларускіх школ – давёў іх колькасць 

да 350 [41, с. 133]. Хутчэй за ўсё вышэй названыя даследчыкі, прыводзячы такія 

лічбы, карысталіся інфармацыяй са шматлікіх мемарандумаў беларускіх 

нацыянальных арганізацый, якія накіроўваліся ў краіны Еўропы і Паўночнай 

Амерыкі. Пры публікацыі гэтых лічбаў вышэйназваныя даследчыкі не ўлічылі 

вельмі важную асаблівасць дадзеных дакументаў: галоўная іх мэта – гэта 

звярнуць увагу сусветнай супольнасці на цяжкае становішча беларускага 

народа і дабіцца падтрымкі ў пытанні аб незалежнасці беларускай нацыі, а 

завышаныя лічбы беларускіх пачатковых школ павінны былі паказаць іншым 

краінам, што на заходнебеларускіх землях пражываюць менавіта беларусы і 

гэта менавіта іх тэрыторыя, а не польская ці літоўская. 

У пасляваенны час нічога новага ў асвятленні гэтага пытання гісторыкі не 

ўнеслі. У сваіх даследаваннях яны фактычна паўтаралі вышэйпрыведзеныя 

лічбы і імкнуліся даць ім разумную аргументацыю. Прыкладам можа 

паслужыць прадстаўнік беларускай эміграцыі Я. Найдзюк [46]. Ён фактычна 

паўтарае лічбу, прыведзеную А. Станкевічам. Ю. Туронак прытрымліваўся 

меркавання А. Луцкевіча, што ў акупацыйнай зоне «Обер Ост» існавала 153 

беларускія пачатковыя школы і імкнуўся прывесці аргументы за правільнасць 

дадзенага факта [41, с. 133–135; 77, с. 135]. 

Атрымліваецца, што самыя дакладныя звесткі на конт колькасць 

беларускіх пачатковых школ можна знайсці ў нямецкага даследчыка Х. Земке. 

Уся астатняя інфармацыя па гэтаму пытанню вельмі перабольшана і не 

падмацавана ніякімі дадатковымі крыніцамі.   
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Нягледзячы на дазвол акупацыйных улад па стварэнню беларускіх школ 

на акупіраваных заходнебеларускіх землях, а таксама прызнанне афіцыйнага 

статусу за беларускай мовай, насельніцтва акупіраваных тэрыторый не было 

задаволена нямецкай палітыкай у сферы адукацыі. А пасля Лютаўскай 

рэвалюцыі незадавальненне яшчэ больш узрасло. Менавіта Лютаўская 

рэвалюцыя паклала пачатак сапсаванню нямецкіх планаў. Мясцоваму 

насельніцтву прыйшліся да спадоб лозунгі, якія гучалі па той старане фронту: 

аб міры, аб праве народаў на самавызначэнне. Як кажа у сваіх успамінах 

Э. Людэндорф, менавіта пасля рэвалюцыйнага выбуху ўсе палітычныя планы 

Германіі сапсаваліся, насельніцтва ўсё больш паказвала сваё незадавальненне 

[38, с. 471]. І сапраўды, насельніцтва з абодвух бакоў фронту проста стамілася 

ад гэтай вайны, усе хацелі мірнага жыцця. Таму не дзіўна, што Лютаўская 

рэвалюцыя стала пачаткам канцу для германскіх планаў.  

Разам са школьнай справай на акупіраванай тэрыторыі Беларусі 

развіваўся друк, але справа з беларускімі школьнымі падручнікамі выглядала не 

вельмі аптымістычна. Да 1915 г. для прыватных нелеганых школак і хатняй 

адукацыі беларускае выдавецтва ў Пецярбургу на чале з Б.Эпімах-Шыпілам 

«Зягляне сонца і ў наша аконца» выдала 3 падручнікі ў 5 кніжках. Акрамя 

гэтага, выкладчыкам беларускай мовы Свіслацкай семінарыі Баляславам 

Пачопкай былі выдадзены «Беларускі малітоўнік» (Вільня 1915 г.) і «Святы 

Езафат Кунцэвіч» (Вільня 1916 г.). Як падручнікам для пачатковых і сярэдніх 

школ часова карысталіся «Кароткай гісторыяй Беларусі» – (Вільня 1910 г.) В. 

Ластоўскага, а таксама складзенымі і выдадзенымі імі «кніжыцай для 

школьнага чытання» («Родныя зярняты» – 1915 г.) і «Незабудка» – 1916 г.). 

Безумоўна, гэтых падручнікаў было недастаткова для ўсё ўзрастаючай 

колькасці легальных беларускіх школ на заходнебеларускіх землях. Таму 

Беларускі народны камітэт у Вільні ў канцы 1915 г. заснаваў сваё выдавецтва, а 

з прыватных ахвяраванняў стварыў фінансавы фонд і арганізаваў друкаванне 

новых школьных падручнікаў першай неабходнасці [86, c. 42–43]. Але 

падручнікі пападалі ў друг толькі пасля пільнага агляду нямецкага цэнзара. 

Фактычна ўсю літаратуру на акупіраванай заходнебеларускай тэрыторыі 

павінны былі выдаваць лацініцай, але за рэдкім выключэннем дапускалі 

лацініцу ў злучэнні з кірыліцай [65, c. 42]. 

Адным з першых беларускіх вучэбных дапаможнікаў, выдадзеных у зоне 

«Обер Ост», стала кніга А. Луцкевіча «Jak prawilna pisac pa-bielarusku». У 

1916 г. была выдадзена першая «Hramatyka bielaruskaj movy», аўтарам якой 

з’яўляецца Б. Пачобка. Дадзены вучэбны дапаможнік быў успрыняты 

грамадскасцю даволі неадназначна. Так, вядомы нямецкі славіст прафесар 

Рудольф Абіхт ахарактарызаваў яго, як адважную работу для такога складанага 

часу, даўшы даволі пазітыўную і добрую адзнаку, а вось Янка Станкевіч і 
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шэраг іншых педагогаў-мовазнаўцаў рэзка раскрытыкавалі дадзены навуковы 

дапаможнік за вялікую колькасць паланізмаў і прымітыўнасць выкарыстаных 

аўтарам навуковых тэрмінаў. У 1918 г. Я. Станкевіч і Р. Абіхт выдалі сумесны 

вучэбны дапаможнік на беларускай мове «Prosty sposab stacca u karotkim czasie 

hramatnym». Найбольшую актыўнасць па складанню і выданню вучэбнай 

літаратуры ў 1916–1918 гг. праявіў В. Ластаўскі, які аднавіў у Вільні чыннасць 

Беларускага выдавецкага таварыства. За гэты час ім былі выдадзены «Lemantar. 

Piersaja cytanka», «Rodnyja ziarniaty», «Siejbit. Druhaja cytanka», «Прыказкі і 

загадкі», школьны спеўнік «Песні песень» і іншыя кнігі. Акрамя таго, ён 

пераклаў на беларускую мову «Задачнік для пачатковых школ» А. Юрэвіча. В. 

Ластаўскі стаў аўтарам першага беларускага падручніка на нямецкай мове 

«Niamecki dla pacynajucych. Hutarti bielaruska-niamieckije, s prydacaj wymowy i 

bolej patrebnych slou» (1918). Добрую адзнаку з боку прафесара Р. Абіхта 

атрымала чытанка В. Ластоўскага «Родныя зярняты», ён назваю чытанку 

падмуркам, на якім можа смела стварацца і іншая беларуская літаратура. Усяго 

ў 1916–1918 гг. было выдадзена больш за 20 школьных падручнікаў і 

хрэстаматый [41, c. 126]. 

Такім чынам, распачатая Першая сусветная вайна пагоршыла становішча 

адукацыі. Акрамя таго, што ў Расійскай імперыі не існавала беларускіх 

навучальных устаноў, дык шмат іх было эвакуіравана з беларускіх тэрыторый, 

разбурана, аддадзена пад ваенныя патрэбы. Не хапала ні падручнікаў, ні 

настаўнікаў, большасць з якіх былі мабілізаваны ў расійскую армію. 

Адсутнасць вышэйшай навучальнай установы на беларускіх землях, таксама 

накладвала свой нядобры след на адукацыю. Станоўчай з’явай было тое, што 

нягледзячы на вайну навукова-педагагічная справа працягвала развівацца. 

Многія самасвядомыя настаўнікі вялі барацьбу не толькі за дэмакратызацыю 

вучэбна-выхаваўчага працэсу, але і за паляпшэнне прававога і матэрыяльнага 

становішча педагогаў, прымяненне розных педагагічных метадаў выхавання 

навучэнцаў. Станоўчым з’яўляецца і тое, што навучальныя ўстановы, 

напрыклад настаўніцкая інстытуты, якія былі эвакуіраваны працягнулі сваю 

дзейнасць На захопленых заходнебеларускіх землях сітуацыя ў адукацыйным 

пытанні была значна лепшай. Нямецкая акупацыйная адміністрацыя, афіцыйна 

прызнаўшы беларускую мову, дазволіла адчыніць беларускія школы. Яны былі 

пачатковымі і давалі першую адукацыю. Заснаванне беларускіх пачатковых 

школ было важнай падзеяй. Беларускія школы выступілі механізмам для 

абуджэння нацыянальнай свядомасці ў беларускага насельніцтва «Обер Ост», а 

таксама далі магчымасць беларускім дзецям навучацца на роднай мове і па 

беларускім падручнікам. Не стоіць адмаўляць, што гэты дазвол быў дадзены 

нямецкімі акупацыйнымі ўладамі сыходзячы са сваіх уласных мэт і патрэб. 

Аднак нельга адмаўляць карысць адкрыцця гэтых школ для беларусаў, якія 
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пражывалі ў межах заходнебеларускіх зямель. Зыходзячы з гэтага можна 

сказаць, што на акупіраваных заходнебеларускіх землях умовы для развіцця 

беларускай асветы былі больш спрыяльнымі, чым на ўсходніх, дзе па-

ранейшаму прысутнічалі русіфікатарскія тэндэнцыі. 
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ГЛАВА 3. КУЛЬТУРНАЕ ЖЫЦЦЁ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У ГАДЫ 

ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1914 – ЛЮТЫ 1918 ГГ.) 

 

Першая сусветная вайна пагоршыла і без таго складаныя ўмовы для 

развіцця беларускай культуры. У ліпені 1914 года ў беларускіх губернях было 

ўведзена ваеннае становішча. Гэта значыць, што ўся ўлада пераходзіла ў рукі 

ваенных, усе справы разглядаліся толькі ваенным судом, за парушэнне парадку 

насельніцтва каралася па законам ваеннага часу (да смяротнага пакарання 

ўключна). Палітычная актыўнасць была забаронена. Пры любым супраціўленні 

магла быць выкарыстана зброя. Гэта на некаторы час вымусіла прыпыніць 

дзейнасць беларускага нацыянальнага руху. Патрэбны быў час і новыя 

магчымасці, каб прыстасавацца да ўмоў вайны і далей, працягнуць беларускую 

справу. Але хутка гэтыя новыя магчымасці стварылі непасрэдна цяжкія 

ваенныя ўмовы і няпростае становішча ў краіне.  

Забараніўшы дзейнасць грамадска-палітычных згуртаванняў у армейскім 

тыле, царскі ўрад дазволіў дзейнасць нацыянальных камітэтаў па аказанню 

дапамогі ахвярам вайны. Першымі у беларускіх губернях былі адчынены 

яўрэйскія, а затым і польскія камітэты. У красавіку 1915 года была створана 

беларуская дабрачынная арганізацыя дапамогі бежанцам пад назвай 

«Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны» у Вільні. Таварыства 

згуртавала вакол сябе розныя сацыяльныя групы насельніцтва і ў хуткім часе 

стала нацыянальнай арганізацыяй. Старшынёй таварыства быў абраны 

В. Ластоўскі, акрамя яго ў склад таварыства ўвайшлі А. Луцкевіч, П. Аляксюк, 

І. Біндзюк, У. Сталыгва, С. Савіцкі. Н. Клім і І. Буйніцкі. Усе яны, як вядома, 

з’яўляліся актыўнымі дзеячамі беларускага нацыянальнага руху [83, с. 44]. 

На першым этапе свайго існавання «Беларускага таварыства дапамогі 

пацярпелым ад вайны» не ставіла перад сабой шырокіх мэт. Асноўнай была 

дабрачынная справа. Для абуджэння насельніцтва Вільні члены таварыства 

пачалі выдаваць аднадзёнкі, ў якіх гучаў заклік дапамагаць усім ахвярам вайны. 

Акрамя таго, таварыства выкарыстоўвала для інфармацыйнай прапаганды сваёй 

мэты газету «Беларус». У адным з артыкулаў аўтар распавядаў пра цяжкі лёс 

бежанцаў, а потым звярнуўся да чытачоў з заклікам іх падтрымаць і добра 

адносіцца.  

У чэрвені–ліпені 1915 года «Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым 

ад вайны» адкрыла аддзелы сваёй арганізацыі ў Мінску, Дзісне, Вілейцы, 

Празароках, Друскеніках, в. Гожа Гродзенскай губерні, Полацку. Яны мелі 

права весці работу незалежна ад Таварыства ў Вільні. Найбольшай актыўнасцю 

сярод іх вылучаўся Мінскі аддзел «Беларускага таварыства дапамогі 

пацярпелым ад вайны». Кіраўніком яго быў Р. Скірмунт. Ён надаваў вялікую 

ролю адкрыццю ў Мінску і ў гарадах Мінскай губерні бясплатных навучальных 
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устаноў. 11 верасня 1915 года ён адкрыў у Мінску прытулак для школьнікаў 

№6 і наладзіў там навучанне на роднай мове, а ў маі 1915 года былі адчынены 

дзве дабрачынныя ўстановы для дзяцей дашкольнага ўзросту: дзіцячы 

прытулак і сірочы дом. Адчыняліся прытулкі таксама і ў іншых беларускіх 

гарадах у асноўным для асірацелых дзяцей бежанцаў. Усе гэтыя ўстановы 

ўтрымліваліся на сродкі аддзела таварыства і за кошт добраахвотных 

ахвяраванняў [83, с. 45]. 

Нягледзячы на дазвол улад на існаванне і дзейнасць нацыянальных 

камітэтаў па аказанню дапамогі ахвярам вайны, усё ж такі перыядычны друк і 

культурныя ўстановы знаходзіліся пад кантролем. Але, нягледзячы на кантроль 

і складаныя ваенныя ўмовы, беларускія газеты не спынілі сваю дзейнасць. Так, 

газета «Наша Ніва» выходзіла да 1915 года, пакуль нямецкія войскі не занялі 

заходнюю частку беларускіх зямель і з’яўлялася галоўным 

распаўсюджвальнікам ідэй нацыянальнага адраджэння ў народныя масы. Газета 

сабрала вакол сябе пісьменнікаў, паэтаў, культурных і грамадскіх дзеячаў, што 

дазваляла ёй наладжваць добрую і прадуктыўную працу. Усім вядомы іх імёны: 

Я. Купала, Я. Колас, Цётка, М. Багдановіч, Ц. Гартны, М. Гарэцкі, К. Каганец, 

Я. Лёсік і многія іншыя. Газета ў асноўным арыентавалася на вясковага чытача 

і нацыянальную інтэлігенцыю, таму рэдактары пісалі простымі і зразумелымі 

словамі аб важных праблемах і злабадзённых пытаннях.  

У 1914-1915 гадах рэдактарам «Нашай Нівы» быў Я. Купала. У гэты 

перыяд на першы план выйшла ваенная тэматыка. Перад самым пачаткам 

Першай сусветнай вайны ў 1914 годзе на старонках газеты быў надрукаваны 

артыкул «Вайна пачалася», у якім гаварылася, што на нашых землях хутка 

адбудзецца страшэнная бітва народаў, такая, якой наш край не бачыў з часоў 

французскай вайны, бо з усходу плывуць хвалі вялікай рускай арміі, а з 

захаду – нямецкай [52]. 

«Наша Ніва» адразу ж устала на моцную антываенную пазіцыю, якая 

перадавалася праз надрукаваныя ў газеце вершы, прасякнутыя крытыкай і 

асуджэннем вайны. Так, у 1914 годзе ў газеце былі апублікаваны вершы Алеся 

Гаруна «Праводзіны» і Янкі Купалы «Варожбы», у якіх аўтары сцвярджалі, што 

вайна – гэта страшэнны праклён для народа [53]. 

У пачатку 1915 года «Наша Ніва» падвяргаецца моцнаму цэнзурнаму 

націску. Многія артыкулы, вершы не пускаліся ў друк, а замест іх на старонках 

былі проста белыя прабелы. У хуткім часе Янка Купала быў прыцягнуты да 

судовай адказнасці за артыкул «Думкі», які асуджаў вайну і ўсё тое зло, якое 

яна нясе з сабой, а з-за набліжэння расійска-германскага фронту, летам 1915 

года газета спыніла сваю дзейнасць, выпусціўшы апошні нумар.  

Акрамя «Нашай Нівы» у пачатку вайны на беларускіх землях выходзілі 

часопісы «Лучынка» і «Саха», а таксама газета «Беларускі каляндар». Часопіс 
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«Лучынка» выдаваўся да кастрычніка 1914 года і прызначаўся для дзяцей і 

юнацтва. Дазвол на яго рэдагаванне атрымаў Алесь Уласаў у Мінскага 

губернатара, але фактычным кіраўніком выдання з’яўлялася Цётка. У свет 

выйшла шэсць нумароў «Лучынкі». Нягледзячы на невялікую колькасць 

выдадзеных нумароў, часопіс пакінуў значны след у гісторыі літаратуры. На 

яго старонках прапагандавалася ідэя асветы на роднай мове, самаадукацыі, 

духоўнага і нацыянальна-патрыятычнага выхавання дзяцей і юнацтва. У 

часопісе былі надрукаваны творы Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, Я. Журбы, 

К. Буйло, Ц. Гартнага, Ядвігіна Ш [87, с. 8]. 

Цётка, якая вельмі шмат зрабіла для часопіса, увесь час імкнулася 

выхаваць у чытачоў нацыянальнае і сацыяльнае ўсведамленне, прывіць любоў 

да мовы і да радзімы, абудзіць самасвядомасць і асэнсаванне сваёй 

прыналежнасці.  

Другім часопісам, які выдаваўся ў пачатковы перыяд вайны ў Мінску быў 

«Саха». Як зразумела з назвы, асноўнымі пытаннямі, якія падымаліся ў часопісе 

былі сельскагаспадарчыя, а артыкулы ўяўлялі сабой невялічкія агранамічныя 

парады. За перыяд свайго існавання часопіс ніколі не выйшаў за межы 

агранамічнага профілю, ніколі не закранаў ні ваенных пытанняў, ні 

палітычных, але пастаянны кантроль і недавер з боку ўлад прывёў да таго, што 

ў студзені 1915 года выйшаў апошні нумар «Сахі». 

Разам з гэтымі выданнямі ў Вільні з 1914 па студзень 1915 года выходзіла 

газета «Беларус». Газета стаяла на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях і 

друкавалася лацінкай на беларускай мове. Арыентавалася пераважна на 

каталіцкую частку беларускай інтэлігенцыі і сялян. Рэдактарамі-выдаўцамі 

газеты з’яўляліся А.І. Бычкоўскі і Б.А. Пачобка. У праграмным артыкуле 

рэдакцыя газеты заявіла, што заўсёды будзе бараніць справу хрысціянскую і 

беларускую, але паважана адносіцца да іншых народнасцей і вераванняў. 

«Беларус» заклікаў сваіх чытачоў развіваць нацыянальную самасвядомасць, 

заахвочваў клір да ўжывання беларускай мовы ў набажэнстве, настройваў на 

вясковы, сялянскі лад жыцця, не прызнаваў класавай барацьбы і 

сацыялістычных ідэй, выступаў за эвалюцыйны шлях развіцця грамадства, 

паступовае вырашэнне асноўных сацыяльных праблем праз асветніцтва на 

роднай мове, выкарыстанне прагрэсіўных метадаў гаспадарання (добраахвотная 

кааперацыя, фермерская гаспадарка). Газета публікавала народныя казкі, песні, 

этнаграфічныя нарысы, апісанні народных гульняў, заклікала беларусаў да 

адраджэння. Увогуле, для надрукаваных у газеце матэрыялаў быў характэрны 

нашаніўскі матыў абуджэння беларусаў да актыўнай гістарычнай творчасці, 

нацыянальнага адзінства беларусаў праваслаўных і католікаў, гучала крытыка 

русіфікатарскіх і паланізатарскіх тэндэнцый. У газеце «Беларус» друкаваліся 
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творы А. Гаруна, К. Сваяка, А. Паўловіча, А. Зязюлі, П. Простага, Г. Леўчыка 

[87, с. 9-10]. 

У Першую сусветную вайну газета займала памяркоўную патрыятычную 

і абарончую пазіцыі, заклікала дапамагаць салдацкім сем’ям. Свае адносіны да 

вайны газета адлюстроўвала ў надрукаваных вершах, якія паказвалі яе як 

страшную з’яву, з-за якой праліваецца кроў і слёзы простых людзей.  

Трэба адзначыць, што дадзеныя газеты і часопісы ўвабралі ў сябе 

традыцыі «Нашай Нівы» і працягвалі яе справу. Але з-за набліжэння 

германскага фронту і павышанай цэнзуры былі вымушаны спыніць сваю 

дзейнасць. Нягледзячы на нядоўгі час існавання газетам і часопісам удалося 

згуртаваць вакол сябе значную частку беларускай інтэлігенцыі і данесці да 

насельніцтва праблему вайны, як страшэннай з’явы, а таксама выкліканую 

вайной праблему бежанства. Усе яны – «Наша Ніва», «Лучынка», «Беларус» 

прытрымліваліся памяркоўных антываенных пазіцый, а таксама імкнуліся да 

абуджэння ў народа нацыянальнай годнасці і адзінства. Гэта былі першыя 

спробы духоўнага адраджэння ў свядомасці беларускага насельніцтва Расійскай 

імперыі. 

Са спыненнем выдання газет і часопісаў быў спынены і кніга друк. 1914 

год стаў апошнім годам існавання Пецярбургскай выдавецкай суполкі «Загляне 

сонца і ў наша аконца». Яе кіраўніком з’яўляўся Б. Эпімах-Шыпіла. 

Выдавецкая суполка была вымушана спыніць сваё існаванне па двух прычынах, 

па-першае, фінансавыя цяжкасці, а, па-другое, моцны цэнзурны ціск. Але на 

сродкі мецэната доктара Ярэміча і княжны Магдалены ўсё ж удалося выдаць 

зборнікі Я. Купалы «Шляхам жыцця» і Ф. Багушэвіча «Дудка беларуская». 

Аднак апошні быў арыштаваны і ў хуткім часе суполка перастала існаваць [68, 

с. 119]. 

У 1913 годзе ў Вільні было створана «Беларускае выдавецкае 

таварыства», якое ажывіла кнігавыдавецкую дзейнасці. Яго стваральнікамі былі 

Б. Даніловіч, І. Луцкевіч, К. Шпакоўскі. Асноўнай мэтай дзейнасці таварыства 

было духоўнае адраджэнне беларускага народа праз выданне і 

распаўсюджванне кніг, брашур, плакатаў, а таксама прац, якія маюць адносіны 

да Беларусі, на іншых мовах. За 1914 год таварыства выпусціла ў свет 13 кніг 

тыражом 42 тысячы экзэмпляраў. Вялікая колькасць выдадзеных кніг былі 

даволі аб’ёмнымі (239 старонак, 136 старонак). Таварыствам былі выпушчаны 

кнігі Я. Коласа «Родныя з’явы», М. Гарэцкага «Рунь». У 1914 годзе «Беларускае 

выдавецкае таварыства»  выпусціла ў свет літаратурны зборнік «Велікодную 

пісанку». У яго ўвайшлі публіцыстычныя артыкулы А. Гмырыка «Беларускае 

нацыянальнае адраджэнне» і М. Гарэцкага «Развагі і думкі», а таксама 

мастацкія творы Я. Коласа, К. Лейкі, З. Бядулі [87, с. 11-12]. 
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Неабходна адзначыць, што «Беларускае выдавецкае таварыства», адзінае 

ў дарэвалюцыйнай Беларусі, плаціла аўтарам ганарар. Так, Я. Колас 25 жніўня 

1914 года атрымаў за зборнік апавяданняў «Родныя з’явы» 100 руб. У пачатку 

1915 года таварыства выдала яшчэ дзве кніжкі: «Беларускі каляндар» і зборнік 

«Апавяданні і легенды вершам» тыражом 8 тысяч экзэмпляраў. Аднак летам, з-

за наступлення нямецкай арміі, таварыства было вымушана спыніць сваю 

дзейнасць [86, с. 12]. 

Разам з літаратурай развівалася і музейная справа. Аб яе развіцці пісаў 

паэт Валерый Брусаў у сваіх успамінах. Ён трапіў у 1914 годзе у Вільну ў 

якасці ваеннага карэспандэнта, дзе пазнаёміўся з беларускімі дзеячамі культуры 

і літаратуры. Сваімі вачыма паэту ўдалася ўбачыць, будучыя экспанаты музея, 

які стваралі браты Іван і Антон Луцкевічы. Гэта былі зборы беларускай 

старыны, рукапісы, старадрукаваныя кнігі. Да заснавання музея (1921 год) 

калекцыі экспанатаў знаходзіліся пры рэдакцыі газеты «Наша Ніва», а пасля яе 

закрыцця – экспанаты былі перавезены на віленскую кватэру братоў 

Луцкевічаў [87, с. 16-17]. 

Такім чынам, нягледзячы на пачатак Першай сусветнай вайны, увядзенне 

ў беларускіх губернях ваеннага становішча нацыянальныя дзеячы не спынілі 

сваю працу ў сферы культурнага адраджэння. Цяжкія ўмовы вайны сталі 

адрыўной кропкай для развіцця беларускай культуры. Беларускія газеты і 

часопісы, якія выдаваліся да восені 1915 года, згуртавалі вакол сябе дзеячаў 

беларускай інтэлігенцыі, а таксама знайшлі сваю аўдыторыю чытачоў, на якую 

аказалі пэўны ўплыў. Усё гэта мела вельмі вялікае значэнне ў выхаванні 

нацыянальных пачуццяў беларусаў, ва ўсведамленні сваёй нацыянальнай 

асобнасці і права на незалежны быт. 

Вясной 1915 года пачалося наступленне нямецкіх войск. Яго ўдалося 

спыніць толькі восенню 1915 года. У выніку яго Гродзенская, большая частка 

Віленскай, частка Мінскай губерняў былі акупіраваны германскімі войскамі. 

Захопленая праціўнікам тэрыторыя складала прыкладна чацвёртую частку 

Беларусі, дзе да вайны пражывала каля двух мільёнаў чалавек. Падзел 

беларускай тэрыторыі разрозніў грамадска-культурнае жыццё гэтых двух 

частак даваеннай Расійскай імперыі.  

Першапачаткова ўся культурная дзейнасць на акупіраванай тэрыторыі 

Беларусі была забаронена, а кожны крок кантраляваўся. Аднак невялікая група 

беларускіх дзеячаў, якія засталіся ў акупіраванай Вільні працягвала працу ў 

гэтым кірунку. 

Перад акупацыяй Вільні частка кіраўнікоў «Беларускага таварыства 

дапамогі пацярпелым ад вайны» (В. Іваноўскі, П. Аляксяюк і інш.), а таксама 

многія вядомыя прадстаўнікі беларускага нацыянальнага руху эвакуіраваліся на 

Усход. Але само «Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны», 
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працягнула сваю дзейнасць ва ўмовах нямецкай акупацыі пад кіраўніцтвам 

Антона Луцкевіча. Восенню 1915 года таварыства згуртавала вакол сябе даволі 

значную групу дзеячаў беларускага нацыянальнага руху. Сярод іх былі А. 

Аляхновіч, А. Пашкевіч-Кайрыс, В. Ластоўскі. і І. і А. Луцкевічы, В. 

Святаполк-Мірскі, Я. Салавей, Ю і Я. Мэнке, Б. Пачобка, А. Рачкоўская, Ф. 

Вішнеўскі, Я. Ліцкевіч, У. Талочка [83, с. 45]. Таварыства выконвала абавязкі 

прадстаўніка нацыянальных інтарэсаў беларускага насельніцтва перад 

акупацыйнымі ўладамі, актыўна займалася грамадска-культурнай дзейнасцю ў 

нацыянальным духу, спалучаючы яе з дабрачыннымі мерапрыемствамі.  

Але ў планах кіраўнікоў таварыства было дабіцца большага даверу і 

паўнамоцтваў для сваёй дзейнасці ад германскіх ваенных улад. У якасці 

перспектывы на будучае, некаторыя дзеячы Таварыства прапанавалі 

акупацыйным уладам стварыць моцны культурна-нацыянальны ачаг, які змог 

бы аказаць значны ўплыў на усходнія беларускія землі, якія ў той час 

знаходзіліся ў складзе Расійскай імперыі [83, с. 46]. 

Культурную праграма, якую распачалі нямецкія акупацыйныя ўлады 

Х. Земке назваў «Паварот на Захад». Дадзеная праграма мела дзве мэты: не 

дапусціць культурны ўплыў Расіі на беларускія, літоўскія, латышскія і 

ўкраінскія землі і стварыць новую сістэму афіцыйнай ідэалогіі, якая б 

прапагандавала нямецкі лад жыцця, фарміравала ў масавай свядомасці 

мясцовага насельніцтва станоўчы вобраз Германскай імперыі. Згодна з 

Канстытуцыяй «Обер Ост» нямецкія акупацыйныя ўлады афіцыйна адмовіліся 

ад палітыкі анямечвання мясцовага насельніцтва і заявілі аб аднолькавым 

стаўленні да ўсіх мясцовых нацыянальнасцей і рэлігійных суполак. 7 чэрвеня 

1916 года фельдмаршал П. фон Гіндэнбург выдаў загад аб кіраванні землямі 

«Обер Ост», у якім беларуская мова аб’яўлялася раўнапраўнай з польскай і 

яўрэйскай. На асоб, якія парушалі гэты пункт, накладаўся штраф да 1000 марак, 

або турэмнае зняволенне на 5 год. З сярэдзіны 1916 года на беларускай мове 

сталі друкавацца пашпарты, брашуры, звароты. У штабе пры 

галоўнакамандуючым нямецкімі войскамі ў горадзе Коўна знаходзіўся 

перакладчык-беларус, які перакладаў з нямецкай мовы на беларускую ўсе 

загады і распараджэнні, якія тычыліся беларускай нацыі [67, c. 40-41]. 

Нягледзячы на некаторыя паслабленні, выдавецкая справа засталася пад 

пільным кантролем нямецкіх улад і праходзіў жорсткую цэнзуру. Ваенная 

адміністрацыя не магла дазволіць друкаваць кнігі, якія былі пранікнуты 

сацыялістычнай ідэалогіяй і сацыялістычнымі лозунгамі, думкамі аб духоўным 

брацтве беларускага і рускага народаў. Так, ва ўмовах акупацыі было 

выпушчана каля 30 кніг і ні адна з іх не выйшла за рамкі жорсткай ваеннай 

цэнзуры, але ўсё ж такі яны мелі ідэйна-палітычную накіраванасць. У якасці 

прыклада можна прывесці працу В. Ластоўскага «Выпіскі з беларускай 
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літаратуры» (Вільня, 1918 г.). У дадзенай хрэстаматыі ў храналагічнай 

паслядоўнасці прадстаўлены ўрыўкі з твораў, якія, па меркаванню аўтара, 

з’яўляюцца прыкладамі беларускай літаратурнай мовы ХIII – XIV стст. У творы 

адразу можна заўважыць аўтарскую мэту – паказаць і прасачыць развіццё 

літаратуры беларускага народа асобна і самастойна  ад культурных традыцый 

Кіеўскай Русі, праваслаўнай рэлігіі. Аўтар імкнуўся растлумачыць і прывесці 

доказы чытачу аб тым, што беларускія землі яшчэ з даўніх часоў арыентуюцца 

на Захад, перш за ўсё на Прыбалтыку і Германію [65, c. 44]. Дадзены факт 

паказвае нам, што В. Ластоўскі быў заходнікам па сваіх поглядах. 

Разам з кнігадрукаваннем, дзякуючы новаму беларускаму выдавецтву, 

пачала адраджацца і беларуская перыёдыка. Але не трэба забываць, што 

беларуская перыёдыка кантралявалася з боку нямецкіх акупацыйных улад яшчэ 

больш пільна чым кнігадрукаванне. Газеты ў асноўным на сваіх старонках 

павінны былі маляваць паўсядзённае жыццё мясцовага насельніцтва, расказваць 

чытачам аб мерапрыемствах нямецкіх акупацыйных улад, паведамляць аб 

навінах на акупіраваных землях і новаўвядзеннях ваеннай адміністрацыі.  

З 15 лютага 1916 г. пад рэдакцыяй В. Ластоўскага ў Вільні двойчы на 

тыдзень стала выходзіць беларуская газета «Гоман». Першапачатковы дазвол 

на выхад «Гоману» нямецкімі акупацыйнымі ўладамі быў дадзены пры ўмове 

друкавання яго лацінкай, таму першыя нумары газеты выйшлі менавіта на ёй. 

Але хутка газета пачала друкавацца ў двух асобных выданнях – лацінка і 

кірыліцай [5, арк. 17]. 

На старонках «Гоману» змяшчаліся распараджэнні акупацыйных улад, 

вялася барацьба з польскім засіллем, шмат месца адводзілася пад літаратурныя 

творы і гісторыка-публіцыстычныя матэрыялы. Засяроджваючы ўвагу на 

асветніцкіх і грамадска-выхаваўчых функцыях беларускай літаратуры ў 

культурна-нацыянальным адраджэнні беларускага народа, газета змяшчала 

творы – Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Цёткі, М. 

Гарэцкага, З. Бядулі, А. Гаруна, А. Гурло, Ц. Гартнага, Я. Баршчэўскага, А. 

Абуховіча і інш. Нямецкія акупацыйныя ўлады, якія далі дазвол на рэдагаванне 

газеты, у далейшым не перашкаджалі яе выданню, хаця «Гоман» актыўна 

выступаў за стварэнне незалежнай Беларускай рэспублікі або федэратыўнага 

Беларуска-літоўскага краю. Лаяльнасць нямецкіх вайсковых улад да газеты 

можна растлумачыць тым, што Германія хоць і была супраць стварэння 

незалежнай беларускай дзяржавы на захопленых ёю землях, усе ж не магла не 

заахвочваць тыя сілы, якія імкнуліся да паслаблення расійскага ўплыву ў 

дадзеным рэгіёне. Разам з тым, нямецкія ўлады, будучы не зацікаўленымі і ў 

стварэнні незалежнай літоўска-беларускай дзяржавы, але і не здольныя 

германізаваць захопленую тэрыторыю, вымушаны былі даць выхад выбуховай 

нацыянальна-вызваленчай энергіі народаў, кантралюючы і накіроўваючы яе ў 
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асноўным на нацыянальна-культурнае і асветнае рэчышча. Тым не менш, такая 

пазіцыя з боку германскіх улад давала пэўную свабоду дзейнасці беларускаму 

нацыянальнаму руху разам з газетай «Гоман».  

Лічачы найвышэйшай каштоўнасцю для вольнага грамадзяніна 

нацыянальную незалежнасць, «Гоман» сваімі публікацыямі падводзіў 

беларускае насельніцтва да ўспрымання гэтага. Прапагандуючы ідэі 

беларускасці, газета звязвала вялікія спадзяванні з людзьмі працы, якія ў цяжкі 

ваенны час абудзяцца ад сну і пасля вайны возьмуць лёс бацькаўшчыны ў свае 

рукі. У адным з нумароў «Гоман» сцвярджаў: «Работніцкі клас, праўда, шмат 

пацярэблены гэтай вайной. Многа сіл яго найбольш чынных – загінула ў гэтай 

вайне. Але тым ярчэй выяўляецца сіла і значэнне яго ў грамадскім жыцці. І 

работнікі жадаюць адплаты за іх непамерны труд дзеля абароны іх 

бацькаўшчыны. І гэта адплата ім належыць бяспорна, і яны возьмуць яе сабе 

так ці іначай, калі ўрэшце скончыцца нячутае ў гісторыі крывавае змаганне 

мільённай арміі» [81, c. 125]. 

Роля «Гоману» была вялікай не толькі ў тым, што газета прапагандавала, 

паднімала і абгрунтоўвала вышэй прыведзеныя стасункі беларускага 

нацыянальнага руху, але яшчэ і ў тым, што сам факт выдання беларускай 

газеты паказаў як акупацыйным уладам, так і іншым нацыянальнасцям, якія 

жылі ў гэтым рэгіёне, што беларуская нацыя існуе не толькі ў асобе групы 

дзеячаў-інтэлігентаў, але і сярод той мільённай беларускамоўнай супольнасці, 

якая пражывае пераважна ў сельскай мясцовасці. 

Адначасова з беларускім друкам на акупіраванай тэрыторыі квітнеў і 

нямецкі друк. 5 снежня 1915 г. было створана спецыяльнае аддзяленне друку, 

як незалежнае, якое павінна было клапаціцца аб натуральным  адлюстраванні ў 

газетах дзейнасці ў «Обер Ост». Увесь друк падначальваўся 

Галоўнакамандуючаму «Обер Ост» і праходзіў яго цэнзуру. Мэтай аддзялення 

друку было стварыць сетку сродкаў масавай інфармацыі і праз яе праводзіць 

агляды нямецкай культуры. Упраўленне друку таксама ўсклала на сябе мэту 

ўсталяваць колькасць страт мастацка-гістарычных каштоўнасцей. Часта ў друку 

падкрэслівалася, як моцна пад рускім панаваннем былі запаганены вялікія 

мастацка-гістарычныя каштоўнасці: важным памяшканням дазвалялі 

разбурацца, музеі і архівы наводзілі смутак беднымі і цёмнымі памяшканнямі. 

Амаль паўсюдна назіраўся недахоп у культурна-гістарычных каштоўнасцях. 

Калі нямецкімі войскамі займаліся гарады, то Галоўнакамандуючы даваў загад 

аб абароне архіваў і бібліятэк. Як вынік дадзенай дзейнасці – на акупіраванай 

тэрыторыі ўзнікалі такія ўстановы як палявыя кнігасховішчы і палявыя кнігарні 

ў форме вагонаў, бо гэта было вельмі зручна, каб перасоўваць кнігарні па 

магчымасці як мага далей на пазіцыю і забяспечваць усю вобласць сеткай 

кніжнай прадукцыі [43, c. 165]. 
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Актыўна распаўсюджваліся на акупіраваных землях і на лініі фронту 

нямецкія газеты. «Усходні караўл» была першай газетай на Усходнім фронце ў 

1915 г. У 1917 г. ужо мелася 8 такіх газет. Іх функцыя заключалася ў тым, каб 

захоўваць сувязь салдат з радзімай і надаваць сэнс іх службе. У якасці 

прыкладу можна прывесці «Газету 10-й нямецкай арміі». У ёй змешчана 

інфармацыя, якая дазваляе зрабіць вынік аб канфесіянальнай палітыцы 

акупацыйных улад на тэрыторыі беларускіх зямель у 1915–1916 гг. Вялікая 

ўвага надавалася каталіцкай царкве. У выданні можна знайсці звесткі аб тым, 

што ў снежні 1915 г. кайзер Вільгельм ІІ наведаў каталіцкія храмы ў Вільні. 

Таксама прыводзіцца расклад каталіцкіх богаслужэнняў у Вільні. Гэта 

сведчыць аб тым, што акупацыйныя ўлады цікавіліся станам і ступенню 

развіцця каталіцкай веры ў заходнебеларускіх землях. У той жа час на 

старонках «Газеты 10-й нямецкай арміі» амаль адсутнічала інфармацыя аб 

праваслаўнай рэлігіі. Мелася толькі адно невялічкае паведамленне ад 7 

студзеня 1916 г. «Об русском Рождественском празднике» [43, c. 156]. Праз 

такое адлюстраванне тых ці іншых падзей у газетах адразу можна зразумець, 

якое было стаўленне нямецкіх захопнікаў да сваёй канфесіі, а якое да 

праваслаўнай. 

У перыяд акупацыі заходнебеларускай тэрыторыі падчас Першай 

сусветнай вайны нельга не ўпамянуць беларуска-нямецкае ўзаемадзеянне ў 

галіне навукі, бо яно існавала і прынесла пэўныя плады. У дадзенага 

супрацоўніцтва былі і свае асаблівасці: па-першае, такое ўзаемадзеянне насіла ў 

большасці сваёй аднабаковы характар – прыярытэт і ініцыятыва тут належала 

Германіі, па-другое, сувязі ў дадзенай галіне абмяжоўваліся ў асноўным 

супрацоўніцтвам у галіне славістыкі і амаль не распаўсюджваліся на іншыя 

галіны навуковых ведаў, па-трэцяе, даследаванні нямецкіх навукоўцаў, якія 

тычыліся беларускай праблематыкі выходзілі, як правіла, за межы накірунку, 

які атрымаў назву «Ostforschung» («Усходнія Даследаванні») [80, c. 45].  

Дадзены накірунак пачаў фарміравацца ў Германіі ў 1890-я гг. У выніку ў 

яго межах быў наладжаны выпуск серыі «Osteuropaische For-schungen» 

(«Усходнееўрапейскія даследаванні») і часопіс «Ostwirtschaft» («Усходняя 

эканоміка»), які выходзіў з 1911 года. Аднак у яго межах не было праведзена 

значных даследаванняў і ён не аказаў значнага ўплыву на беларуска-нямецкія 

навуковыя сувязі, па прычыне сваёй неразвітасці і слабасці [67, c. 14].  

У 1913 г. было створана Нямецкае таварыства па вывучэнню Расіі, якое 

з’явілася вядучай арганізацыяй па дадзенаму кірунку [80, c. 45]. 

Найбольш значны ўклад у развіццё беларусазнаўства ў Германіі ўнеслі 

прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, мэты і дзейнасць якіх не супадала з 

задачамі «Усходніх даследаванняў»: перакладчык, даследчык беларускай 
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літаратуры Р. Абіхт; прафесар славянскіх моў і літаратур А. Брукнер; 

мастацтвавед В. Іпель [65, c. 45-46]. 

Істотная роля ў справе знаёмства нямецкай грамадскасці з беларускай 

культурай належыць Рудольфу Абіхту. Ён вядомы такімі працамі, як 

«Указатель источников Супральской рукописи», «Слово о полку Игореве». У 

1916 годзе ён зацікавіўся гісторыяй беларускай культуры, пачаў вывучаць мову 

Я. Купалы, Я. Коласа. Падчас акупацыі заходнебеларускай тэрыторыі Р. Абіхт 

уступіў у перапіску з некаторымі дзеячамі беларускага нацыянальнага руху, 

якія актыўнічалі ў перыяд нямецкай акупацыі.  У 1917 годзе ён чытаў курс 

беларусазнаўства ва Уроцлаўскім універсітэце. А ў 1917-1918 гг. выкладаў 

беларускую мову ў Свіслацкай настаўніцкай семінарыі. З’яўляецца 

прапаноўцам рэформы беларускага правапісу, мэта якой была за кароткі тэрмін 

навучыць беларусаў чытаць і пісаць на роднай мове. Але рэформа не сустрэла 

падтрымкі ў масах. Адной з прычын адхілення рэформы было тое, што Р. Абіхт 

распрацоўваў граматыку на аснове лацінкі, ігнаруючы кірыліцу. Нягледзячы на 

няўдачу ў правядзенні моўнай рэформы, дзейнасць Р. Абіхта спрыяла 

ўстанаўленню беларуска-нямецкіх сувязей у галіне славістыкі [65, c. 46].  

Другім вядомым даследчыкам беларускай культуры ў Германіі з’яўляецца 

Аляксандр Брухнер, які з’яўляўся прафесарам Берлінскага ўніверсітэта. У 

працах А. Брухнера «Средневековая латинская поэзия в Польше», «Очерк 

истории польской литературы» (у 2-х тамах), «Польские иноверцы», большая 

частка звестак прысвечана станаўленню і развіццю польскай культуры, але ёсць 

і пару сур’ёзных звестак, якія тычацца і беларускай культуры. У час Першай 

сусветнай вайны А. Брухнер друкаваўся ў нямецкім часопісе «Polnische Blatte» 

(«Польскія старонкі»). У сваіх артыкулах аўтар знаёміў чытачоў з беларускай 

гісторыяй і літаратурай. Шмат увагі А. Брухнер надаваў беларускаму 

нацыянальнаму адраджэнню XIX ст., разглядаючы яго ў сувязі з польскім 

вызваленчым рухам [65, c. 46]. Калі рабіць выснову аб карысці прац 

А. Брухнера для беларусаў і беларускай літаратуры і гісторыі, то трэба 

адзначыць, што яго публікацыі садзейнічалі прыцягванню, як саміх беларускай 

да нацыянальнага пытання, так і прымушалі звярнуць сусветную грамадскасць 

на дадзенае пытанне, але ў першую чаргу навукоўцаў-славістаў.   

Што тычыцца прафесійных нямецкіх гісторыкаў, то яны заставаліся ў 

старонцы і не цікавіліся пытаннямі беларускай гісторыі і не разглядалі 

дадзеную праблему ў сваіх даследаваннях. Гэта тлумачыцца тым, што ў 

Германіі ў тыя часы было вельмі мала гісторыкаў, якія займаліся не толькі 

беларускай, але і рускай гісторыяй. Больш таго, беларуская гістарычная навука 

ў той час была недастаткова развіта, а яе прадстаўнікі – М. Доўнар-Запольскі, 

В. Ігнатоўскі, В. Ластоўскі былі мала вядомы нямецкім гістарычным колам [65, 

c. 46-47]. 
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Для таго каб зразумець, як і ў якім свеце падавалася беларуская гісторыя 

нямецкімі аўтарамі, абавязкова трэба звярнуць увагу на кнігу 

«Weissruthenien…» («Белорутения»). Кнігі выйшла ў свет у 1919 г. і аўтарам яе 

з’яўляецца журналіст В. Егер. З назвы кнігі адразу можна зразумець, што 

размова ў ёй пойдзе не аб чым іншым, як аб Беларусі і беларускай нацыі, яе 

нараджэнні, станаўленні і развіцці. Адразу кідаецца ў вочы і насцярожвае той 

факт, што кніга выйшла ў свет у 1919 годзе, але гэта толькі фармальнасць часу, 

усе звесткі аўтар збіраў непасрэдна падчас падзей 1914-1918 гг. пры 

супрацоўніцтве і з дапамогай дзеячаў беларускага нацыянальнага руху. Адразу 

ж устае пытанне: якім чынам журналіст В. Егер даведаўся і пазнаёміўся з 

нашай беларускай інтэлігенцыяй? Адказ даволі просты: у гісторыкаў ёсць 

меркаванне, што нямецкаму журналісту дапамагала ўсталяваць сувязі з 

беларускімі інтэлігентамі немка па свайму паходжанню Юліана Менке, якая ў 

перыяд Першай сусветнай вайны падтрымлівала цесныя стасункі з 

І. Луцкевічам, аб чым вядома з яе ўспамінаў. Таксама падчас акупацыі 

заходнебеларускай тэрыторыі Ю. Менке цесна супрацоўнічала з нямецкімі 

ўладамі, яна працавала перакладчыкам у нямецкай акупацыйнай газеце 

«Zeitung der 10. Armee», што дае падставу меркаваць, што дадзеная кніга была 

напісана не толькі з дапамогай дзеячаў беларускага нацыянальнага руху, але і 

пры дапамозе звестак, якія паступалі ад нямецкіх акупацыйных улад праз Ю. 

Менке. Але, па-сутнасці, гэта першая праца на нямецкай мове, якая прысвечана 

цалкам беларускаму краю [65, c. 47; 67, с. 31; 19, с. 68]. У кнізе аўтарам даецца 

перыядызацыя беларускай гісторыі, але, адразу трэба сказаць, што 

перыядызацыя В. Егера вельмі нагадвае па сваёй структуры і зместу 

перыядызацыю гісторыка М. Любаўскага. Адзіным адрозненнем перыядызацыі 

В. Егера ад перыядызацыі М. Любаўскага з’яўляецца тое, што перыядызацыі 

нямецкага журналіста не характэрна праруская скіраванасць, якая ў прынцыпе 

была непрымальна для любога нямецкага даследавання. У беларускай гісторыі 

В. Егер выдзяляе 4 этапы, якія ахопліваюць час ад пачатку сярэднявечча і да 

сучаснасці аўтара. У цэлым тры першыя этапы нямецкім журналістам 

асветлены нядрэнна. А вось па апошняму перыяду ёсць пэўныя хібы. Нямецкі 

журналіст дае памылковую адзнаку Першаму ўсебеларускаму з’езду і 

абвяшчэнню БНР, а таксама не дае ніякай інфармацыі аб такой важнай падзеі 

для беларускага народа, як абвяшчэнне БССР 1 студзеня 1919 г. [65, c. 47–48]. 

Атрымліваецца, што праца В. Рэзніка даволі не адназначная, з аднаго боку ў ёй 

раскрываецца гісторыя беларускага народа, але з другога ў ёй не ўпамінаюцца 

важныя падзеі, якія сталі падмуркамі беларускай дзяржаўнасці.  

Улетку 1916 года ў Вільні быў адчынены Беларускі Клуб, у межах якога 

пачалі збірацца беларускія дэмакратычныя элементы Вільні. Тут знайшоў 

прыпынак і беларускі хор, і дружына музыкальна-драматычнага кружка. 
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Кожную нядзелю ў межах Беларускага Клуба адбываліся вясёлыя вечарыны, на 

каторых танцавалі беларускія танцы і спявалі песні [6, арк. 16].  

Станаўленне віленскага нацыянальнага тэатр звязана з імем 

Ф. Аляхновіча, што спалучаў у сабе таленты драматурга, рэжысёра і акцёра. У 

аснове рэпертуару былі п’есы самога Ф. Аляхновіча – «На Антокаллі», 

«Бутрым Няміра», «Манька», Я. Купалы – «Паўлінка». 13 кастрычніка 1916 г. 

газета «Гоман» у артыкуле «Беларускі тэатр» паведамляла, што ў нядзелю 15 

кастрычніка ў зале Рабочага клуба драматычны калектыў пад кіраўніцтвам 

рэжысёра Ф. Аляхновіча ставіць спектакль па п’есе Э. Ажэшка «Хам». 

Спектакль так спадабаўся публіцы, што акцёры яшчэ не адзін раз выходзілі на 

сцэну пасля закрыцця занавесу пад бурныя апладысменты гледачоў [88, c. 44]. 

Акрамя тэатра, у Вільні ў гэты час былі адчынены: беларуская бібліятэка, 

кнігарня, кааператыўнае таварыства «Раніца», якое было яшчэ закладзена да 

вайны расійскімі ўладамі, дзіцячы прытулак «Золак», «Навуковае таварыства», 

«Беларускі настаўніцкі саюз», якія значна паспрыялі кансалідацыі 

нацыянальных сіл [80, c. 126]. 

З дазволу нямецкіх акупацыйных улад на акупіраванай тэрыторыі 

Беларусі ладзіліся розныя выставы. Мэтай дадзеных мерапрыемстваў было 

паказаць, як нямецкая ваенная адміністрацыя праводзіць с мясцовым 

насельніцтвам нацыянальна-культурную працу на тэрыторыі «Обер Ост» і 

такім чынам падтрымлівае кантакты з насельніцтвам, клапоціцца аб яго 

нацыянальна-культурнай свядомасці. Зразумела, што гэта ўсё рабілася на паказ, 

толькі для таго, каб перацягнуць мясцовых на свой бок, абяліць нямецкіх 

акупантаў у свядомасці мясцовых жыхароў. 

Летам 1916 г. у Вільні адбылася выстава працоўных дамоў, на якой 

прысутнічаў камандуючы 10-й арміяй генерал фон Эйххорн. У межах выставы 

быў арганізаваны беларускі аддзел [65, c. 45]. 

У 1918 г. пры ўдзеле акупацыйнай газеты «Газета 10 Арміі» праводзілася 

выстава беларускага мастацтва, якая даволі шырока і рознабакова 

адлюстроўвала мастацкае рамяство мінулых часоў. На ёй былі прадстаўлены 

рэліквіі сярэднявечча, у тым ліку каштоўныя рэчы князёў, слуцкія паясы, 

вырабы з жалеза, рукапісныя кнігі, сярод якіх «Статут Вялікага княства 

Літоўскага» (1588) [65, c. 45]. Калі даваць адзнаку дадзенай выставе, то нельга 

ацаніць яе адназначна. З аднаго боку з дапамогай дадзенай выставы нямецкія 

акупацыйныя ўлады заігрывалі з мясцовым насельніцтвам і прадстаўнікамі 

нацыянальнага руху, паказваючы сваё добрае стаўленне да беларускіх 

культурных каштоўнасцей, не адмаўленне беларускага народу і беларускай 

культуры, каб потым выкарыстаць насельніцтва заходнебеларускіх зямель у 

сваіх мэтах. Дадзеныя выставы па-сутнасці служылі прыкрыццём сапраўдных 

планаў германскага боку – плана экспансіі і зняволення насельніцтва 
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акупіраванай заходнебеларускай тэрыторыі. Плюс выставы падштурхоўвалі 

мясцовае насельніцтва да адкрытага супрацоўніцтва з нямецкімі акупацыйнымі 

ўладамі. Але з другога боку яны развівалі беларускую культуру, не давалі 

забыць беларусам хто яны такі, іх карані, абуджалі свядомасць і нацыянальны 

дух. Але ні ў якім разе нельга казаць аб поўным нацыянальным адраджэнні. Ва 

ўмовах акупацыі яго проста не можа існаваць. Аб адраджэнне беларускай 

культуры ніяк нельга казаць пад час ваеннай кампаніі, яно адбывалася ўжо 

пасля заканчэння Першай Сусветнай вайны. 

Такім чынам, з сярэдзіны 1916 г. мы можам назіраць, як змяняецца 

палітыка акупацыйных улад у адносінах да культурнага жыцця на акупіраваных 

беларускіх землях. Першае і самае галоўнае – пасля больш чым двух вякоў 

забароны, была прызнана беларуская мова. Гэта прызнанне дазволіла адрадзіць 

беларускі друк – на акупіраванай тэрыторыі стала выходзіць легальная 

беларуская газета «Гоман», а таксама распачаць дзейнасць па развіццю 

беларускай культуры. Але ўсе мерапрыемствы нямецкіх акупацыйных улад 

мелі дваякае значэнне для мясцовага насельніцтва. З аднаго боку, дадзеныя 

мерапрыемствы абуджалі ў яго свядомасць сваёй нацыянальнай асобнасці, 

паказалі іншым нацыянальнасцям, якія жылі ў гэтым рэгіёне, што беларуская 

нацыя існуе не толькі ў асобе групы дзеячаў-інтэлігентаў, але і сярод той 

мільённай беларускамоўнай супольнасці, якая пражывае пераважна ў сельскай 

мясцовасці. А з другога боку, уся палітыка нямецкай ваеннай адміністрацыі ў 

сферы культуры служыла нічым іншым, як заігрываннем з мясцовым 

насельніцтвам і прадстаўнікамі беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі, таксама 

была прыкрыццём сапраўдных планаў германскага боку. Таму ні ў якім разе 

нельга казаць аб поўным нацыянальным адраджэнні пад час Першай сусветнай 

вайны на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Ва ўмовах акупацыі яго проста не 

магло існаваць, яно адбывалася ўжо пасля заканчэння вайны. Нельга адмаўляць 

карысць дазволу легальна выкарыстоўваць і навучацца на беларускай мове, 

выпускаць газеты на роднай мове, стварыць беларускі тэатр і наладжваць 

беларускія выставы для беларусаў акупіраваных тэрыторый, для іх 

самасвядомасці, для беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў цэлым, але 

адраджэннем гэта ўсе нельга называць, хутчэй гэта першы крок, для абуджэння 

ў беларусаў пачуцця чалавечай годнасці – права на ўласны незалежны быт і 

падмурак для нацыянальнага культурнага адраджэння. 

Якасныя змены ў развіцці беларускай культуры на неакупіраваных 

беларускіх землях адбыліся ў 1916 – пачатку 1917 гг. У гэты час ў вялікіх і 

малых гарадах і мястэчках маладая беларуская інтэлігенцыя пачынае 

аб’ядноўвацца ў розныя культурна-асветніцкія арганізацыі – згуртаванні, 

кружкі, клубы, каб паспрабаваць заявіць аб сабе, сваіх намерах, здольнасцях і 

планах. Асноўнымі цэнтрамі такіх аб’яднанняў інтэлігенцыі і моладзі былі 
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«беларускія хаткі». Звычайна па суботах у іх адбываліся доўгія вечарыны, на 

якіх абмяркоўваліся палітычныя пытанні, разбіраліся і асэнсоўваліся беларускія 

нацыянальныя справы. Часта арганізоўваліся спектаклі і іншыя культурна-

асветніцкія мерапрыемствы, а набытыя з іх сродкі ішлі на дабрачыннасць [83, с. 

47]. 

У Мінску «Беларуская хатка» – цэнтр аб’яднання беларускіх 

пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, публіцыстаў і іншых культурных дзеячаў, была 

створана ў пачатку 1916 года па ініцыятыве Мінскага аддзела «Беларускага 

таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны». Яна размяшчалася на вуліцы 

Захар’еўскай ў доме пад нумарам 18, каля Чырвонага касцёла, у сталовай 

таварыства. У яе рабоце ўдзельнічалі буйны беларускі землеўласнік Раман 

Сктрмунт, прадстаўніца старога беларускага народу княгіня Магдалена 

Радзівіл, ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі, тэатральныя дзеячы Уладзіслаў Галубок, 

Усевалад Фальскі, вучоны Аркадзь Смоліч, архітэктар Лявон Дубейкаўскі, 

літаратары – Арнольд Паўловіч, Язэп Фарботка, Рамуальд Зямкевіч, Ядвігін Ш., 

Змітрок Бядуля, а тасама пазнейшыя вядомыя дзеячы беларускага 

нацыянальнага руху: Язэп Лёсік, Фабіян Шантыр, Зоська Верас, Людвіка 

Сівіцкая, Ванда Лявіцкая (Скалабан, с. 149) [81, с. 20]. 

У шматлікіх культурна-асветніцкіх мерапрыемствах, якія былі 

падрыхтаваны і праведзены «Беларускай хаткай», былі адлюстраваны 

сацыяльна-вострыя і актуальныя праблемы грамадскага і палітычнага жыцця 

беларускага народа. У «Беларускай хатцы» былі пастаўлены п’есы Я. Купалы, 

К. Каганца, інсцэніравана паэма «Тарас на Парнасе». Усё гэта садзейнічала 

распаўсюджванню прагрэсіўных настрояў сярод шырокіх слаёў насельніцтва, 

узмацняла працэс кансалідацыі рэвалюцыйна-дэмакратычных сіл у беларускім 

нацыянальна-вызваленчым руху [83, с. 48]. 

Такім чынам, у рабоце «Беларускай хаткі», галоўную ролю адыгрывалі 

прадстаўнікі дэмакратычнай беларускай інтэлігенцыі. Менавіта пад іх уплывам 

дадзенае таварыства арганізоўвала і праводзіла асветніцкія і дабрачынныя 

мерапрыемствы, мерапрыемствы ў абарону беларускай культуры, збіраліся 

сродкі для аказання дапамогі параненым, бежанцам, салдацкім сем’ям.  

Актыўны ўдзел у рабоце «Беларускай хаткі» прымаў Максім Багдановіч. 

У Мінскай губерні знаходзілася вялікая колькасць бежанцаў, многія з якіх не 

мелі даху над галавой і вымушаны былі жыць пад адкрытым небам. Паэт, 

будучы сам смяротна хворым, імкнуўся праз мастацкае слова падтрымаць 

гэтых няшчасных людзей. Ён друкаваў свае артыкулы ў часопісе «Украинская 

жизнь». Яны расказвалі пра цяжкае жыццё бежанцаў, дзейнасць Мінскага 

аддзела «Таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны», аб дзіцячым прытулку, 

які знаходзіўся ў Ратамцы пад Мінскам. Сама справа жыцця М. Багдановіча 

станавілася для інтэлігенцыі і маладых людзей Мінска ўзорам і прыкладам 
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служэння Айчыне, вернасці абранаму шляху. Яго словы, яго творчасць неслі ў 

сабе вялікую ідэю – змагацца за волю сваёй Бацькаўшчыны і свайго народу [87, 

с. 27]. 

Такім чынам, створанае Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад 

вайны разам з «Беларускімі хаткамі» аб’яднала намаганні многіх вядомых 

беларускіх грамадскіх дзеячаў розных поглядаў і веравызнанняў. Яны 

выконвалі не толькі дабрачынную функцыю, але былі легальнай формай працы 

беларускай нацыянальнай інтэлігенцыі, накіраванай на адраджэнне беларускай 

культуры і абуджэнне самасвядомасці беларускага народа. Таму цяжкасці 

ваеннага часу не толькі не знішчылі грамадскую справу, а, наадварот, з’ядналі 

дзеячаў нацыянальнага адраджэнскага руху і далі яму штуршок для развіцця, 

навучылі ягоных прадстаўнікоў па-новаму арганізоўваць і спалучаць у адзіным 

цэлым дабрачынную і культурна-нацыянальную працу.  

Беларускімі нацыянальнымі дзеячамі была праведзена пэўная праца па 

вывучэнню і захаванню помнікаў гісторыі і культуры. У сакавіку 1916 года ў 

Мінску пры Цэнтральным гарадскім камітэце па ініцыятыве мастака К. Біске 

быў створаны Аддзел апекі над помнікамі мастацтва і культуры. Члены аддзела 

арганізавалі сховішчы, куды звозіліся калекцыі твораў мастацтва, бібліятэкі, 

архівы. За кароткі час удалося сабраць каля 36 тысяч адзінак захоўвання. Тут 

знаходзілася больш за 4 тысячы фотаздымкаў і малюнкаў помнікаў архітэктуры 

Беларусі. У лістападзе 1916 года ў Мінску па ініцыятыве аддзела праводзіліся 

выстаўкі. Атрыманыя на іх грошы пералічваліся ў фонд аховы помнікаў [86, с. 

55]. 

Паступова беларускі культурны рух распаўсюдзіўся і на бежанскія масы, 

асноўная частка якіх асела ў цэнтральных губернях Расіі. У сярэдзіне 1915 года 

пры камітэце вялікай княжны Таццяны Мікалаеўны быў створаны асобны 

аддзел па рэгістрацыі бежанцаў і аказанні дапамогі пацярпелым ад ваенных 

бедстваў. Па звестках аддзела, толькі ў Тамбоўскай і Самарскай губернях на 1 

студзеня 1917 года знаходзілася 126916 бежанцаў з Беларусі [87, с. 29-30]. 

У многіх расійскіх гарадах, Петраградзе, Саратаве, Казані, Яраслаўлі, 

Самары, пачалі стварацца беларускія бежанскія камітэты, у якіх праводзілася 

нацыянальна-культурная работа. Пры бежанскіх камітэтах адбываліся 

штотыднёвыя сходы, на якіх збіраліся беларускія грамадскія дзеячы, студэнты, 

святары, рабочыя. Яны абмяркоўвалі становішча Беларусі, слухалі лекцыі.  

Адной з самых актыўных бежанскіх арганізацый было Беларускае 

таварыства ў Петраградзе, па аказанні дапамогі пацярпелым ад вайны. Яе 

арганізатарамі і кіраўнікамі былі вядомыя дзеячы беларускага нацыянальнага 

руку: Б. Эпімах-Шыпіла, Зм. Жылуновіч, Э. Будзько, Ч. Родзевіч, Я. Кавецкая і 

іншыя. Таварыства аказвала дапамогу бежанцам грашыма і рэчамі, адкрывала 

інтэрнаты для беларускіх студэнтаў і вучняў, дзіцячыя прытулкі, 
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распаўсюджвала лістоўкі, у якіх заклікала ахвяраваць грошы для беларускіх 

бежанцаў, якіх у Петраградзе ў канцы 1916 года налічвалася 100704 чалавек. 

Петраградскае таварыства наладзіла цесныя сувязі з Мінскім аддзелам 

«Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны» і імкнулася 

пашырыць свой уплыў на ўсю тэрыторыю, дзе знаходзіліся беларускія 

бежанцы. Аднак, каб выпрацаваць адзіную тактыку руху, а таксама 

падтрымліваць пастаянныя сувязі з раскіданымі па ўсёй Расійскай імперыі 

бежанцамі-беларусамі, з мэтай далучэння іх да нацыянальна-культурнай працы, 

такіх намаганняў было недастаткова. Таму востра ўстала пытанне аб 

неабходнасці выдання беларускай газеты. Але першапачаткова трэба было 

атрымаць дозвол Міністэрства ўнутраных спраў Расійскай Імперыі і знайсці 

грошы. Калі першы пункт быў выкананы і Міністэрства ўнутраных спраў 

Расійскай імперыі дало дабро на выданне дзвюх газет, Цішка Гартны і Эдуард 

Будзько вырашылі выдаваць іх за ўласныя сродкі. Газетам далі назвы 

«Дзянніца» і «Светач» [86, с. 57]. 

У хуткім часе Э. Будзько адшукаў па адрасу Афіцэрская, 6 маленькую 

друкарню, дамовіўся аб умовах, пасля закупіў паперы і тады па-сапраўднаму 

пачалася падрыхтоўчая выдавецкая дзейнасць. Рэдактар-выдавец «Дзянніцы» 

Цішка Гартны (З. Жылуновіч) у сваіх успамінах казаў, што першы нумар газеты 

закранаў важныя тагачасныя пытанні: разважанні аб цяжкай долі беларускіх 

зямель, на якія прыпаў увесь цяжар Першай сусветнай вайны, артыкул аб 

харчовым пытанні, трохі мастацкіх твораў, хроніку важнейшых выданняў і 

некалькі карэспандэнцый. 

Але выданне абедзвюх газет затрымалася з-за адсутнасці ў цэнзурным 

камітэце цэнзара, які б ведаў беларускую мову. У выніку першыя нумары газет 

«Дзянніца» і «Светач» выйшлі 1 лістапада 1916 года. Аднак, з-за стараннай 

працы цэнзара Трафімовіча, у газеце «Дзянніца» поўнасцю захаваліся толькі 

два артыкулы: «Думкі ды граматыкі» Э. Будзько, які друкаваўся пад 

прозвішчам Акцюба, і артыкул «Аб беларускім універсітэце» Ц. Гартнага пад 

прозвішчам З. Капыляніна. Ц. Гартны у сваім артыкуле выказаўся наконт 

адкрыцця на беларускіх землях універсітэта. Аўтар пісаў, што Беларусі 

патрэбны ўніверсітэт і не важна ў якім горадзе яго адчыняць, бо ён усё роўна 

будзе звацца Беларускім, бо будзе створаны непасрэдна для беларусаў. У якасці 

парады для чытачоў, для больш хуткага рашэння дадзенага пытання, аўтар раіў 

злучыць усе намаганні па рашэнню гэтага важнага пытання ў адно і не траціць 

час на спрэчкі, бо толькі адзінства дазволіць атрымаць жаданы вынік. У другім 

нумары газеты «Дзянніца», які патрапіў пад жорсткую цэнзуру, цалкам быў 

надрукаваны толькі адзін артыкул. Ён быў прысвечаны развіццю беларускай 

нацыянальнай культуры і ролі перыёдыкі і друку ў павышэнні культурнага 

ўзроўню народа. 
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Як бачна, пры выданні першых нумароў газеты «Дзянніца» рэдактары 

сутыкнуліся з пэўнымі цяжкасцямі, па-першае гэта моцны цэнзурны ціск, які не 

дапускаў у друк усё тое, што магло згуртаваць бежанскія масы і стаць 

прычынай для падняцця нацыянальнага духу а, па-другое, не вельмі вялікая 

колькасць сродкаў на пачатковым этапе. Аднак, нягледзячы на гэтыя цяжкасці, 

газета выйшла ў свет і патрапіла ў рукі многіх бежанцаў-беларусаў, якія 

знаходзіліся ў розных кутках Расійскай Імперыі. Дайшла яна нават і да чытачоў 

прыфрантавога Мінска. Акрамя таго, у рэдакцыю пачалі адусюль прысылаць 

перадаплату і гарачыя пажаданні, што дазволіла аднавіць вельмі патрэбныя 

сувязі паміж бежанскімі арганізацыямі і асобнымі людзьмі. Так, Мінскі аддзел 

«Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны» пісаў з Мінску аб 

тым, што беларусы з Мінску дасылаюць рэдактарам газет шчырае прывітанне і 

падзяку за карысную працу і заўсёды акажуць падтрымку і спадзяюцца, што 

газеты з’яднаюць вакол сябе раскіданых па свеце беларусаў і адродзяць былую 

справу «Нашай Нівы» [87, с. 32]. 

Трэці нумар «Дзянніцы» больш выразна вызначыў яе профіль. У газеце 

з’яўляюцца пастаянныя раздзелы: перадавая, мастацкія творы, артыкулы на 

актуальныя тэмы, падборкі матэрыялаў «З вайны», «З Літвы», аб’явы і 

карэспандэнцыі. Газета трымала чытача ў курсе тых падзей, якія адбываліся ў 

Петраградзе, Маскве, Мінску, Яраслаўлі і іншых гарадах. Напрыклад, у 

артыкуле «З нашага жыцця» гаварылася пра дабрачынную работу Мінскага 

аддзела «Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны» і пра 

нацыянальна-культурную работу «Беларускай хаткі». Артыкул заканчваўся 

зваротам аўтара да беларусаў, з заклікам аб’яднацца і не стаяць ў старонцы ў 

такі адказны час, калі вырашаецца лёс Бацькаўшчыны, а не баяцца заявіць аб 

сабе ўвесь голас [87, с. 33]. 

Газета «Дзянніца» асуджала палітыку нямецкіх улад, якія падтрымлівалі 

памкненні польскай і літоўскай буржуазіі да захопу беларускіх зямель. 

Дадзеная праблема была адлюстравана ў артыкуле «Паланізацыя Беларусі». У 

ім гаварылася, што палякі, ствараюць на беларускіх землях прытулкі для дзяцей 

вучняў, дзе беларускіх дзяцей вучаць толькі па-польску. Таму, у канцы артыкул 

заклікаў чытачоў не стаяць у старонцы, а пакласці ўсе намаганні, каб выправіць 

гэта, не шкадуючы сіл на карысць свайго народу і краю [86, с. 64]. 

Аднак у хуткім часе супраць газеты і яе памкненняў ажывіць беларускі 

нацыянальна-культурны рух выступілі рэакцыйныя сілы Расійскай Імперыі. У 

бок газеты паступова пачалі выказвацца рознага роду прэтэнзіі. Цэнзар не 

дапускаў да друку ўсе матэрыялы, якія былі прысвечаны тэме беларускага 

адраджэння і той сітуацыі, якая склалася на беларускіх землях у ваенны час. 

Шосты нумар «Дзянніцы» быў затрыманы на 20 дзён, а далей рэдактары 

прынялі рашэнне спыніць выданне газеты. 31 снежня 1916 года выйшаў 
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развітальны сёмы нумар. У ім рэдактары рашуча вырашылі выказаць свае думкі 

і яшчэ раз нагадаць чытачам, што кожны малы народ Імперыі мае права на 

самастойнае дзяржаўнае будаванне [87, с. 35]. 

Такім чынам, беларуская «Дзянніца» выходзіла роўна 2 месяцы і за гэты 

невялічкі перыяд яе рэдактарам удалося згуртаваць вакол газеты беларускія 

бежанскія масы, раскіданыя па ўсіх кутках Расійскай Імперыі і ў першую чаргу 

беларусаў прыфрантавой Мінскай губерні, а таксама звярнуць на сябе ўвагу 

народных мас, выконваючы функцыю з’яднання беларускага насельніцтва 

Расійскай Імперыі. Галоўнай сваёй задачай рэдактары газеты паставілі праз 

мастацкае слова абудзіць свядомасць беларускіх мас, надаць ім смеласць 

заявіць аб сабе і ажывіць беларускі нацыянальна-культурны рух. Газета заклала 

добры падмурак для беларускай адраджэнскай справы.  

Прыкладна такі ж лёс напаткаў і газету «Светач». У свет выйшлі толькі 

пяць яе нумароў. Вакол газеты гуртаваліся частка беларускай інтэлігенцыі і 

каталіцкіх дзеячаў. Газета заклікала ўсе грамадскія сілы да ажыццяўлення 

беларускага нацыянальнага адраджэння і галоўную мэту бачыла ў адзінстве 

беларусаў незалежна ад класавай прыналежнасці.  

Сама назва Светач была выбрана таксама не звычайна. У артыкуле 

«Светач для народа» гаварылася, што Светач – асвятляе дарогу да дабра, як 

матэрыяльнага, так і духоўнага. Таму вельмі часта артыкулы газеты былі 

прысвечаны развіццю беларускай вёскі, сялянскаму побыту. На старонках 

газеты друкаваліся і навуковыя артыкулы. А ўсіх нумарах «Светача» быў 

надрукаваны нарыс Э. Будзькі пад псеўданімам Акцуба «Думка да граматыкі» 

[89, с. 60]. 

Але нават умераныя пазіцыі не выратавалі газету ад закрыцця. З-за 

жорсткіх цэнзурных націскаў «Светач» была вымушана таксама спыніць сваё 

існаванне ў адзін дзень з «Дзянніцай».  

 Такім чынам, на ўсходніх беларускіх землях, якія пасля стабілізацыі 

фронту засталіся пад уладай Расійскай Імперыі развіццё нацыянальна-

культурнага адраджэння адбывалася ў цяжкіх умовах. Жорсткая цэнзура і 

кантроль з боку расійскіх улад не давалі пускаць ідэі аб беларускім адраджэнні 

ў масы, усялякія спробы на абуджэнне нацыянальнай свядомасці праз 

мастацкае слова былі зняты з друку. Таму, з-за немагчымасці свабоднага 

выказвання сваіх ідэй газеты былі вымушаны спыніць сваё існаванне. Аднак, 

нягледзячы на невялікі час існавання і жорсткую цэнзуру рэдакцыі газет 

удалося звярнуць на сябе ўвагу, з’яднаць вакол сябе пэўнае кола беларускіх 

бежанскіх мас, якія былі раскіданы па ўсёй Расійскай імперыі і прымусіць іх 

задумацца аб магчымасці скарыстацца складанай сітуацыяй, выкліканай 

Першай сусветнай вайной і заявіць аб сабе, аб імкненні да сваёй нацыянальнай 

незалежнасці. 
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Лютаўская рэвалюцыя дала штуршок да далейшай актывізацыі 

беларускага нацыянальна-культурнага руху. Усюды, дзе была нацыянальна-

свядомая беларуская інтэлігенцыя і ініцыятыўная моладзь, пачалі з’яўляцца 

розныя беларускія арганізацыі, культурна-асветніцкія таварыствы, аматарскія 

драматычныя, харавыя, краязнаўчыя і іншыя гурткі.  

26 сакавіка 1917 года адбыўся з’езд беларускіх арганізацый у Мінску, на 

якім быў створаны Беларускі Нацыянальны Камітэт (БНК). БНК выпусціў 

дэкларацыю, у якой выказаў патрабаванне аб нацыяналізацыі беларускай 

школы. 25 красавіка 1917 года БНК накіраваў у Пецярбург дэлегацыю да 

Магілёўскага каталіцкага архібіскупа. Дэлегацыя выступіла з просьбай даць 

дазвол на адкрыццё ў Магілёўскай семінарыі ў Пецярбурзе лекцый беларускай 

мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі, пачынаючы з восені 1917 года. Некалькі 

просьбаў тычыліся рэлігійных пытанняў і дзейнасці касцёла ў цэлым. Было 

прапанавана паспрабаваць нагадаць усяму духавенству на беларускіх землях, 

што набажэнства ў касцёле і навучанне веры ў школе павінны весціся на роднай 

мове. На думку дэлегатаў, ксяндзы павінны былі таксама прыстасавацца да 

выдання на беларускай мове рэлігійных кніжак для касцёла, а таксама 

рэлігійных часопісаў. У прашэнні таксама гаварылася аб тым, што на 

царкоўныя пасады на беларускія землі неабходна назначыць толькі ксяндзоў-

беларусаў і біскупаў-беларусаў, або тых, хто ведае беларускую мову і можа на 

ёй размаўляць [34, с. 42]. Усе гэтыя пункты былі вельмі важнымі з кропкі 

погляду нацыянальнага адраджэння, бо існаванне школы і царквы на роднай 

мове, даюць першы падмурак да асэнсавання сваёй прыналежнасці. 

Па ініцыятыве БНК для каардынацыі намаганняў і згуртаванню сіл 

творчай інтэлігенцыі для развіцця беларускай культуры і мастацтва было 

створана Таварыства беларускай культуры. З сама пачатку свайго заснавання 

яно актыўна ўключылася ў працу. У чэрвені 1917 года таварыства аб’явіла 

конкурс на лепшы падручнік для пачатковай школы па наступных 

дысцыплінах: папулярная гісторыя Беларусі; папулярная апісальная геаграфія 

Беларусі з кароткім нарысам актуальнай геаграфіі; папулярная апісальная 

натуральная гісторыя краю; граматыка беларускай мовы; граматыка, задачнік з 

кароткім кіраўніцтвам па тэрміналогіі для настаўнікаў; хрэстаматыя; кніжка для 

чытання пасля азбукі для 1, 2, 3 гадоў; лямантар. Абавязковым правілам было 

выданне іх на беларускай мове і адпаведнасць усім педагагічным і метадычным 

патрабаванням [87, с. 39]. 

Яшчэ адным важным мерапрыемствам, якое ажыццявіла Таварыства 

беларускай культуры былі Дні вольнай Беларусі. Гэта шырокая акцыя, якая 

павінна была ахапіць насельніцтва краю і ўсіх беларусаў па-за яго межамі і 

згуртаваць іх пад сцягам нацыянальнага адзінства. У рамках Дзён вольнай 

Беларусі ў Мінску, Магілёве, Петраградзе і іншых гарадах было наладжана 
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святкаванне Купалля, дэманстраваліся дасягненні нацыянальнага мастацтва, 

чыталіся рэфераты па гісторыі Беларусі, распаўсюджваліся лістоўкі БНК, 

праводзіліся скарбоначныя зборы сродкаў у нацыянальны фонд [87, с. 39]. 

У снежні 1917 года ў Бабруйску было заснавана Беларускае культурна-

асветнае таварыства, якое паставіла сабе мэту развіваць беларускую культуру і 

нацыянальна-культурную свядомасць беларускага народа. У камітэт таварыства 

ўвайшлі выкладчыкі Бабруйскай гімназіі Азбукін М.В. і В.Д. Друшчыц, а 

таксама супрацоўніца гарадской бібліятэкі Ю.В. Бібіла, свяшчэннік К. 

Давідовіч, М.І. Каліноўскі, Ф. Ляшэвіч, Ф.А. Чарнецкі і іншыя. Сябры 

таварыства вельмі часта выступалі перад жыхарамі з лекцыямі, пісалі артыкулы 

і спецыяльныя пракламацыі, у якіх даказвалі неабходнасць і гістарычную 

заканамернасць нацыянальнага адраджэння беларускага народа, падкрэслівалі 

самабытнасць яго культуры і мовы, вялі палеміку з праціўнікамі беларускага 

нацыянальна-вызваленчага руху. Таварыства выступала за стварэнне сістэмы 

нацыянальнай адукацыі (школьнай і пазашкольнай), займалася вывучэннем і 

папулярызацыі гісторыі, этнаграфіі Беларусі, дасягненняў нацыянальнага 

мастацтва [87, с. 40]. 

Важную ролю ў пытаннях нацыянальнага адраджэння і яднання 

беларусаў, як і ранней, адыгрываў перыядычны друк. 28 мая 1917 года ў Мінску 

пачала выходзіць газета «Вольная Беларусь», як тыднёвік БНК. Яе рэдактарам 

быў Я. Лёсік. З ліпеня 1917 года газета змяніла свой статус і стала афіцыйным 

органам Таварыства беларускай культуры.  

У першым нумары газеты быў надрукаваны верш, які быў прысвечаны 

лёсу Беларусі. У вершы Беларусь параўноўвалася з нявестай, якая не надбала 

сабе пасаг у чужой сям’і, бо і Беларусь не змагла захаваць цалкам сваю 

спадчыну ў складзе Расійскай імперыі.  

Трэба адзначыць, што ідэя «Вольнай Беларусі» мела рамантычны 

характар: акцэнтавалася ўвага на культурна-асветніцкіх і дэмакратычных 

традыцыях беларускага народа, на яго прыярытэце ў станаўленні свецкай 

культуры, кнігадрукаванні, на абарончай пазіцыі Беларусі ў дачыненні да 

імперыялістычнай палітыкі царскай Расіі і Польшчы. «Вольная Беларусь» 

заклікала да адраджэння краю і захавання добрасуседскіх адносін з Расіяй, 

Польшчай, Украінай і Літвой пры ўмове прызнання імі нацыянальнай і 

культурнай самастойнасці Беларусі. Вітала Лютаўскую рэвалюцыю 1917 года, 

выступала за культурна-нацыянальную і дзяржаўную аўтаномію Беларусі ў 

складзе будучай дэмакратычнай федэратыўнай Расіі. Важным пытаннем для 

газеты было наданне беларускай мове статуса дзяржаўнай. Газета таксама 

выказвалася за развіццё бедарускай школы, выкладанне ў якой абавязкова будзе 

на роднай мове. 
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Я. Лёсік і іншыя аўтары «Вольнай Беларусі» крытыкавалі класавую 

палітыку бальшавікоў і савецкага ўрада, якая на іх думку, прывяла да анархіі, 

разбурэння эканомікі і грамадзянскіх сувязей, да вялікай трагедыі Расійскай 

дзяржавы. З. Бядуля ў артыкуле «Пара бараніцца» пісаў, што разруха і 

рабаўніцтва, бяздумнае знішчэнне здабыткаў людзей, якое панавала на землях 

Расійскай імперыі яшчэ да вайны, цяпер перакінулася на нашыя беларускія 

землі і знішчае ўсё на сваім шляху. Таму З. Бядуля заклікаў усіх свядомых 

беларусаў бараніць сябе і сваіх дзяцей ад разрухі і голаду, бо ніхто акрамя саміх 

сябе не зможа дапамагчы.  

Значнае месца ў «Вольнай Беларусі» займаў літаратурна-мастацкі аддзел. 

Дзеля яго намаганням на старонках газеты ўпершыню былі надрукаваны 

камедыя Дуніна-Марцінкевіча «Залёты» і гісторыка-этнаграфічны нарыс «Хто 

мы такія?» Максіма Багдановіча. У газеце таксама былі апублікаваны першая 

рэдакцыя паэмы «Новая зямля», драма «Антось Лата», вершы, апавяданні з 

цыкла «Казкі жыцця» Якуба Коласа.  

Акрамя «Вольнай Беларусі»ў Мінску ў 1917 годзе пачала выходзіць 

вайскова-грамадская і літаратурная газета «Беларуская рада» – орган 

выканаўчага камітэта Цэнтральнай Беларускай вайсковай рады [34, с. 64]. 

Газета адлюстроўвала нацыянальна-кансалідацыйныя працэсы ў 

беларускім грамадстве на тэрыторыі Беларусі і за яе межамі, асабліва сярод 

беларусаў у вайсковых фарміраваннях былой царскай Расіі; імкненне 

беларускага народа да нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння з уласным 

войскам; прапагандавала свабодныя адносіны на падставе федэратыўнага саюза 

з іншымі народамі савецкай Расіі. Шэраг публікацый «Беларускай рады» 

звязаны з пратэстамі супраць разгону Усебеларускага з’езда і арышту яго 

прэзідыума кіраўнікамі СНК Заходняй вобласці і фронту. Аўтары 

надрукаваных артыкулах, прысвечаных гэтаму балючаму пытанню не 

шкадуючы рэзкіх слоў пісалі аб тым, што як толькі ў беларускім грамадстве 

пачынаюць гучаць прапановы аб самавызначэнні народаў і ўзнікаюць 

адпаведныя праграмы, улады пачынаюць іх знішчаць самымі рознымі 

спосабамі: разганяюць з’езды, затрымліваюць і арыштоўваюць удзельнікаў і 

прыхільнікаў, бо гэтае самавызначэнне не іграе на карысць ім ды не імі 

задумана. 

На старонках газеты друкаваліся таксама артыкулы па гісторыі і 

эканоміцы Беларусі Ярушэвіча, А. Уласава, творы М. Багдановіча, Я. Купалы, 

А. Гаруна, І. Дварчаніна, З. Верас, З. Бядулі, П. Бадуновай і іншых.  

Разам з газетамі «Вольная Беларусь» і «Беларуская рада» ў Віцебску 

працягваў выходзіць штотыднёвы грамадска-палітычны і літаратурны часопіс 

ліберальнага кірунку на рускай мове «Витебский край». Рэдактарам-выдаўцом 

яго быў І.В. Васільеў, а з 20 жніўня 1917 года М.Н. Гніларыбаў. Часопіс вітаў 
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Лютаўскую рэвалюцыю, асуджаў падрыхтоўку ўзброенага паўстання супраць 

Часовага ўрада. «Витебский край» агітаваў за адзінства ўсіх нацый, народаў і 

класаў у складзе Расіі, мірнае вырашэнне сацыяльных і нацыянальных 

канфліктаў. Разам з тым часопіс заклікаў да адраджэння нацыянальнай 

культуры, асвятляў гісторыю Беларусі, станаўленне беларускай мовы і 

літаратуры, вызначыў этапныя з’явы на гэтым шляху – асветніцкую дзейнасць 

Ф. Скарыны, творчасць Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, узнікненне легальнага друку 

і нацыянальнага кнігавыдання, арганізацыю беларускіх музычна-драматычных 

гурткоў, творчасць Я. Купалы, М. Багдановіча, Зм. Бядулі, Ц. Гартнага. 

«Витебский край» апублікаваў цыкл артыкулаў М.В. Мялешкі пад агульнай 

назвай «Забытый край. Очерки Белоруссии», у якіх аўтар выкрываў 

шавіністычную пазіцыю псеўдабеларускіх арганізацый і выданняў – 

«Беларускага таварыства», газеты «Белорусская жизнь», часопіса 

«Крестьянин» – былых чыноўнікаў, якія перафарбаваліся ў чырвоны колер і 

выступалі супраць беларускай мовы і нацыянальнай культуры.  

У справе пашырэння самасвядомасці беларускага народа моцным 

сродкам працы з’яўляўся беларускі тэатр. У красавіку 1917 года ў Мінску па 

ініцыятыве І. Буйніцкага быў заснаваны першы нацыянальны беларускі тэатр 

пад назвай «Першае беларускае таварыства драмы і камедыі». У 1917–1920 гг. 

яго мастацкім кіраўніком і рэжысёрам быў Фларыян Ждановіч. У склад яго  

ўваходзілі: А. Крыніца, П. Мядзёлка, В. Тарасік, С. Іваноў (Сымон-Музыка) і 

іншыя. Разам з тэатрам дзейнічалі хор пад кіраўніцтвам кампазітара 

У. Тэраўскага і аркестр народных інструментаў пад кіраўніцтвам Ч. Родзевіча 

(Нефед, Станаўленне белорусского советского театра, с. 6). 1 мая 1917 г. 

артысты «Першага беларускага таварыства драмы і камедыі» паставілі на сцэне 

губернскага тэатра «Паўлінку» Я. Купалы і «Зімовы вечар» паводле Ажэшкі.  

У маі 1917 года тэатр выехаў з гастрольнымі спектаклямі ў Слуцк. Далей 

па плане былі Асіповічы, Бабруйск, Магілёў. Гледачы цёпла віталі «Паўлінку», 

«Моднага шляхцюка», «Пашыліся ў дурні» М. Крапіўніцкага, «Сённяшніх і 

даўнейшых» К. Буйлы. Пасля вяртання з падарожжа ў Мінск тэатр паставіў 

драму Я. Купалы «Раскіданае гняздо» [34, с. 56]. 

Вялікае значэнне для трупы мела ўваходжанне ў яе таленавітага коміка 

Г. Грыгоніса. Ён быў вядомым акцёрам рускай сцэны, майстрам камедыйнага 

вобраза і меў даволі вялікі тэатральны вопыт. Г. Грыгоніс хутка заваяваў 

папулярнасць у гледачоў [87, с. 46]. 

Восенню 1917 года ў «Беларускую хатку» завітаў У. Галубок – акцёр, 

рэжысёр, аўтар каля 40 п’ес. У многіх яго пастаноўках, асабліва ў камедыйных 

ролях, прымала ўдзел уся сям’я. У час І Усебеларускага кангрэса, 27 снежня 

1917 года, у тэатры была паказана драма У. Галубка «Апошняя спатканне».  



65 

У 1917 годзе ў Мінску ўзнік беларускі маладзёжны гурток «Вянок», які 

праз некаторы час быў рэарганізаваны ў агульнанацыянальнае таварыства 

«Беларуская вучнёўская грамада». Яна складалася з некалькіх гурткоў, 

найбольшую актыўнасць сярод якіх праяўляў драматычны пад кіраўніком якога 

з’яўляўся А. Андрэяў. Гэты самадзейны калектыў выступаў са спектаклямі ў 

«Беларускай хатцы», дзе паказваў мінскаму гледачу п’есу Я. Коласа «Антось 

Лата», А. Чэхава «Мядзведзь» і шмат іншых. Перад дэлегатамі І 

Усебеларускага кангрэса таварыства Беларуская вучнёўская грамада выступіла 

са сваім хорам, а драматычны гурток – з дэкламацыямі вершаў беларускіх 

паэтаў.  

Тэатральнае жыццё развівалася не толькі ў буйных населеных пунктах, 

але і ў больш дробных – мястэчках. У мястэчку Будслаў быў заснаваны 

культурна-асветніцкі гурток «Вяночак». Яго першым спектаклем была 

мініяцюра Валодзькага «Як яны жаніліся». Затым былі пастаўлены «Паўлінка» і 

«Па рэвізіі». Будслаўскі гурток «Вяночак» паказваў спектаклі таксама ў 

Даўгінаве і Докшыцах. Адначасова з Будслаўскім гуртком працавала 

маладзёжнае таварыства «Вяночак» у вёсцы Хаценчыцы, якое паставіла там 

«Паўлінку» [34, с. 68]. 

Вельмі актыўна тэатральны рух развіваўся ў 1917 годзе на Случчыне. 

Шырокую вядомасць набыла тут культурна-асветніцкая арганізацыя «Папараць 

кветка». Яе арганізатарам і кіраўніком быў Ф. Шаптыра. Арганізацыя мела тры 

гурткі краязнаўчы, роднай мовы і літаратуры і драматычна-харавы [34, с. 69]. 

Першым спектаклем, які вырашылі паставіць члены драматычна-харавога 

гуртка была «Паўлінка» Я. Купалы. Купалаўская «Паўлінка» была абрана не 

проста так. Па-першае, яна была паэтычнай і прыгожай, была даўно вядома і 

вельмі палюбілася мясцоваму беларускаму насельніцтву, па-другое, менавіта 

«Паўлінка», як ніякі іншы твор была адрасавана да народа і зрахумела народу. 

Дзейнасць гуртка не абмяжоўвалася толькі паказам спектакляў для 

гарадскога гледача. Не абышлі ўвагай і вёску. За некалькі дзён да спектакля (а 

спектаклі звычайна ладзіліся ў святочны дзень) «Папараць-кветка» рассылала 

па навакольных вёсках паведамленні з запрашэннямі сялян на спектакль. Для 

такіх пастановак удзельнікі гуртка мабілізавалі ўсе сілы, каб спектакль 

атрымаўся лепш арганізаваным і каб сялянства як мага больш прыветна 

сустрэла яго. 

Але не заўсёды сяляне мелі час і магчымасць наведваць спектаклі ў 

горадзе, асабліва з тых вёсак, якія знаходзіліся далёка ад Слуцка. І таму 

«Папараць-кветка» стварыла шырокую сетку сваіх гурткоў-філіялаў у вёсках. 

Найбольш буйнымі былі гурткі «Зарніца» у вёсцы Старыца, пад кіраўніцтвам А. 

Калпака, «Крыніца» у вёсцы Засялонне пад кіраўніцтвам А. Аніхоўскага, 

школьны гурток у мястэчку Грозава пад кіраўніцтвам настаўніка Пратасевіча, 
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гурток «Зорка» ў вёсцы Ліпнікі, гурток у вёсцы Сухая Міля пад кіраўніцтвам М. 

Дубіны [87, с. 48]. 

Восенню 1917 года ўзнікла некалькі драматычных гурткоў на 

Чэрвеньшчыне. Найбольш значную работу на вёсцы праводзіў драматычны 

гурток пад кіраўніцтвам настаўніцы П. Мядзёлкі ў Пагарэльскай воласці. Там 

сістэматычна наладжвалі вечарынкі, на якіх спявалі беларускія песні, танцавалі, 

чыталі вершы. Паступова ад дэкламацыі і невялікіх інсцэніровак перайшлі да 

спектакляў. У вёсцы Дукора настаўнік З. Грабацэвіч са сваім гуртком ставілі 

«Паўлінку» і «Антося Лату». Ян Кавалёнак у Пагостскай вобласці паставіў 

сваю п’есу «Самаахвотная катарга», а гурток М. Касцяпяроча паказаў сялянам 

«Сватанне» і «Моднага шляхцюка». Яшчэ ў сакавіку 1917 года ў м. Горкі ўзнік 

літаратурна-вакальна-драматычны гурток. Пры ім была заснавана «Беларуская 

секцыя вучнёў горацкіх сельскагаспадарчых школ», якая складалася з 50 

сяброў. Секцыя выдала кніжку «Як чытаць па-беларуску» Але найбольшую 

актыўнасць праяўляў драматычны гурток, які восенню 1917 года паказаў 

інсцэніроўку паэмы «Тарас на парнасе». Затым быў падрыхтаваны спектакль 

«Пашыліся ў дурні». Аднак перад тым, як гэты спектакль быў паказаны 

гледачу, беларускай секцыі прыйшлося вытрымаць барацьбу з тымі, хто 

пагардліва ці песімістычна глядзеў на задуму спектакля на беларускай мове. 

Кіраўнікам Белсекцыі прыйшлося збіраць подпісы навучэнцаў, па большасці 

галасоў аматары атрымалі права ставіць свой спектакль на роднай мове ў 

актавай зале. У горадзе іх сталі называць беларускімі асветнікамі. Не хапіла 

білетаў, бралі нарасхват, так шмат знайшлося ахвотнікаў паглядзець тэатр на 

беларускай мове. Зала дрыжала ад апладысментаў, а слова аб беларусах пайшло 

далёка за мястэчка Горкі [34, с. 73]. 

Трэба адзначыць, што ў гэты час беларускі нацыянальна-культурны рух з 

большымі ці меншымі перашкодамі развіваўся ў многіх гарадах Расіі і Украіны. 

Адной з самых актыўных арганізацый за межамі Беларусі з’яўляўся «Беларускі 

Гай» у Адэсе. Арганізацыя была заснавана ў снежні 1917 года, а ўжо вясной 

1918 года налічвала больш за 500 чалавек [87, с. 49]. 

«Беларускі Гай» клапаціўся пра бежанцаў Першай сусветнай вайны і 

беларускае насельніцтва ў Адэсе, а таксама ў іншых гарадах акругі, дзе ў той 

час было больш за 100 тысяч беларусаў. «Беларускі Гай» выступаў за 

нацыянальна-дзяржаўнае самавызначэнне беларускага народа і выдаў газету 

«Белорусы в Одессе». Акрамя таго, у горадзе на Казарменным завулку ў доме 

Агаркава размяшчаўся беларускі клуб, у якім выступалі арганізаваныя хор і 

тэатральная трупа. У клубе на штотыднёвых сходах чыталіся лекцыі, вершы Я. 

Купалы, Я. Коласа, А. Гаруна, апавяданні Ядвігіна Ш. Многія спектаклі і 

канцэрты ладзіліся не толькі ў беларускім клубе, але і ў памяшканні 

чыгуначных майстэрняў, дзе збіралася шырокая аўдыторыя беларусаў з Бліжніх 
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Млынаў, Малдаванкі і іншых месцаў. Вялікай папулярнасцю ў гледачоў 

карысталіся «Паўлінка» і «Модны шляхцюк».  

Такім чынам, мы можам назіраць, што нягледзячы на падзел беларускіх 

зямель на дзве часткі, які адбыўся восенню 1915 года пасля акупацыі 

заходнебеларускіх зямель нямецкімі войскамі, нацыянальна-культурнае 

адраджэнне не спынілася, а наадварот пачало набіраць ход. Дзеячы 

нацыянальнай інтэлігенцыі ўмела змаглі выкарыстаць складаныя ўмовы 

ваеннага часу для таго каб адрадзіць беларускую культуру. На акупіраваных 

беларускіх землях беларуская культура, развіваючыся пад нямецкім пачаткам, 

мела большыя перспектывы: афіцыйны статус набыла беларуская мова, 

выходзіла беларуская газета «Гоман», ладзіліся беларускія выставы, пачаў 

працу беларускі тэатр, які ставіў спектаклі па творах беларускіх пісьменнікаў. 

Культурнае жыццё таксама ажывілася на неакупіраваных беларускіх у 1916 г. 

Там таксама быў адчынены беларускі тэатр, выдаваліся газеты, якія імкнуліся 

з’яднаць раскіданыя па ўсёй Расійскай Імперыі беларускія бежанскія масы, 

абудзіць у іх пачуццё нацыянальнай свядомасці і незалежнасці. Усе гэтыя 

мерапрыемствы, як на акупіраванай, так і на неакупіраванай тэрыторыі 

Беларусі абуджалі народ да актыўнай гістарычнай творчасці, распаўсюджвалі 

ідэю нацыянальнага адзінства беларусаў і спрыялі далейшаму развіццю 

беларускай культуры.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Распачатая Першая сусветная вайна пагоршыла становішча ў сферы 

адукацыі на тэрыторыі Беларусі. Акрамя таго, што ў Расійскай Імперыі не 

існавала беларускіх навучальных устаноў, шмат іх было эвакуіравана з 

беларускіх тэрыторый, разбурана ці аддадзена пад ваенныя патрэбы. 

Адсутнасць на беларускіх землях вышэйшай навучальнай установы таксама 

адмоўна адбілася на адукацыі. Станоўчым момантам было толькі тое, што 

навучальныя ўстановы, якія падвергліся эвакуацыі з тэрыторыі Беларусі, 

напрыклад настаўніцкія інстытуты, працягнулі сваю працу, а свядомыя 

настаўнікі, якія не трапілі пад мабілізацыю вялі барацьбу за дэмакратызацыю і 

паляпшэнне вучэбна-выхаваўчага працэсу, нягледзячы на жорсткія ваенныя 

ўмовы. Пасля акупацыі заходняй часткі Беларусі восенню 1915 г., па пытаннях 

асветы нямецкай адміністрацыяй быў узяты іншы курс. Акупацыйныя лады, 

афіцыйна прызнаўшы беларускую мову, дазволілі адчыняць беларускія 

пачатковыя школы. Гэты крок быў вельмі важным, бо беларуская школа 

выступіла своеасаблівым механізмам у абуджэнні нацыянальнай свядомасці 

беларускага насельніцтва акупіраваных тэрыторый. Але трэба памятаць, што 

гэты крок быў дадзены нямецкім бокам толькі з-за сваіх уласных мэт і патрэб. 

Аднак адмаўляць карысць адкрыцця беларускіх школ таксама нельга.  

Адраджэнне беларускай культуры ў гады Першай сусветнай вайны 

праходзіла ў няпростых умовах. З другога боку, гэтыя ж умовы сталі штуршком 

да актыўных дзеянняў. З першых дзён вайны ў беларускіх губернях было 

ўведзена ваеннае становішча. Пад кантроль быў узяты перыядычны друк і 

культурныя ўстановы. Але беларускія газеты не спынілі сваю дзейнасць. Газета 

«Наша Ніва» выходзіла да 1915 г., пакуль нямецкія войскі не занялі заходнюю 

частку Беларусі і з’яўлялася галоўным распаўсюджвальнікам ідэй 

нацыянальнага адраджэння ў народныя масы. Акрамя «Нашай Нівы» ў пачатку 

вайны на беларускіх землях выходзілі часопісы «Лучынка» і«Саха»,а таксама 

газета «Беларускі каляндар». Усе яны прытрымліваліся памяркоўных 

антываенных пазіцый, а таксама імкнуліся да абуджэння ў народа 

нацыянальнай годнасці і адзінства. З-за набліжэння лініі фронту і ваенных умоў 

яны спынілі сваю дзейнасць. Новы штуршок па адраджэнню беларускай 

культуры быў нададзена ў 1916 г., як на акупіраваных беларускіх землях, так і 

на неакупіраваных. На заходніх беларускіх землях пачала выходзіць газета 

«Гоман», на ўсходніх – «Дзянніца» і «Светач». На абедзвюх частках беларускіх 

зямель пачаў працу нацыянальны тэатр, якія ставілі спектаклі па творах 

беларускіх класікаў. На ўсходніх землях Беларусі маладая беларуская 

інтылігенцыя аб’ядноўвалася ў культурна-асветніцкія арганізацыі, цэнтрамі 

якіх сталі «беларускія хаткі». Вялікая ўвага ўдзялялася мастацкім 
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каштоўнасцям – на акупіраваных беларускіх землях была праведзена выстава 

беларускага мастацтва, а на ўсходніх быў стовраны «Аддзел апекі над 

помнікамі мастацтва і культуры». Але, нельга казаць аб поўным нацыянальным 

адраджэнні пад час Першай сусветнай вайны. У жорсткіх ваенных умовах яго 

проста не магло існаваць, яно адбывалася ўжо пасля заканчэння вайны. 

Безумоўна нельга адмаўляць карысць выпуску беларускіх газет, стварэнне 

беларускага тэатру і наладжванне беларускіх выстаў для самасвядомасці 

беларусаў і распаўсюджвання беларускага нацыянальна-вызваленчага руху ў 

цэлым, але адраджэннем гэта ўсе можна называць умоўна. Хутчэй гэта быў 

першы крок да абуджэння ў беларусаў пачуцця чалавечай годнасці – права на 

ўласны незалежны быт і падмурак для далейшага нацыянальнага культурнага 

адраджэння. 

Параўноўваючы дзве часткі беларускіх зямель, якія былі падзелены ў 

выніку нямецкага наступлення, адразу трэба адзначыць, што кожная з улад, 

якая там была ўсталявана, імкнулася дасягнуць сваёй палітыкай розныя мэты. 

Захаваўшы за сабой усходнюю частку беларускіх зямель, расійскі ўрад па-

ранейшаму працягваў праводзіць там палітыку з элементамі русіфікацыі: не 

дазваляў адчыняць беларускія школы, выкарыстанне беларускай мовы было 

зведзена да мінімуму, існавалі пэўныя абмежаванні для развіцця беларускай 

культуры. На заходнебеларускіх землях склалася адваротная сітуацыя. 

Нямецкая ваенная адміністрацыя наадварот імкнулася знішчыць уплыў 

Расійскай Імперыі ў дадзеным рэгіёне і падпарадкаваць гэтыя землі сваім 

інтарэсам. Дзеля гэтага яны прызналі беларускую мову ў якасці адной з 

афіцыйных моў, дазволілі яе выкарыстанне ў справаводстве, далі дазвол на 

адчыненне беларускіх пачатковых школ. Але нягледзячы дадзены падзел і 

розныя ўлады, беларуская культура развівалася на дзвюх частках беларускіх 

зямель даволі актыўна. Аднак нельга казаць аб поўным нацыянальным 

адраджэнні падчас Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. Нельга 

адмаўляць карысць адкрыцця беларускай школы на акупіраваных беларускіх 

землях і прызнанне афіцыйнага статусу беларускай мовы, выпуск беларускіх 

газет, адкрыццё беларускіх тэатраў на беларускіх землях, наладжванне 

беларускіх выстаў. Разам з тым адраджэннем усё гэта цяжка назваць, хутчэй 

гэта першы крок да абуджэння самасвядомасці беларускага народу і падмурак 

для нацыянальнага культурнага адраджэння. Таксама нельга абсалютызаваць 

нямецкую падтрымку, бо ўсе поспехі ў нацыянальнай культуры дасягаліся 

намаганнямі саміх беларусаў.  

Такім чынам, нягледзячы на жорсткія ваенныя ўмовы, падзел беларускіх 

зямель, значныя цяжкасці і перашкоды працэс адраджэння беларускай 

культуры ва ўмовах Першай сусветнай вайны дасягнуў такой мяжы, што стаў 

незваротным. 
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