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Особое значение коллектив преподавателей и студентов факультета придает идеологической 
работе. Как отметил глава нашего государства, «общество не может существовать без целостного 
свода идей, ценностей и норм, объединяющих всех граждан. Государство без идеологии, как и чело
век без мысли, не может развиваться, тем более противостоять внутренним и внешним угрозам и вы
зовам». Беларуси нужны дипломаты, преданные своей стране и уважающие историю и ценности сво
его народа. Для реализации поставленных руководством страны задач, мы используем различные 
формы и методы воспитания. В частности, широко практикуются встречи студентов и преподавате
лей с представителями министерств и ведомств, деятелями науки и культуры, работниками диплома
тических представительств, аккредитованных в Беларуси. В рамках идеологической работы осущест
вляется поддержка дискуссионных клубов и различных социальных проектов. 

Таким образом, стратегия факультета международных отношений Белгосуниверситета состоит в 
том, чтобы постоянно совершенствовать методическую и профессиональную подготовку профессор
ско-преподавательского состава, научную работу и на этой основе повышать качество подготовки спе
циалистов дипломатического корпуса нашей страны, отвечающей всем современным требованиям. 

ДЗЕЙНАСЦЬ УРАДА БНР ПА ВЫРАШЭНН1ПРАБЛЕМЫ БЕЖАНЦАУ 

Саматыя В.Р., Б е л а р у с и дзяржауны ушверспэт 

Вырашэнне праблем бежанцау не засталося па-за увагай урада Беларускай Ыароднай Рэспублш, 
абвешчанай у сакавку 1918 года. Планамерная аргашзацыя вяртання бежанцау у родныя мясщны, па-
пярэджанне эпщэмш i аднауленне разбураных вайной гаспадарак - усе гэтыя праблемы 1мкнул1ся па 
магчымасщ вырашаць Народны Сакратарыят i рада БНР. Першыя KpoKi у гэтым наюрунку быш зроб-
лены Народным Сакратарыятам ужо у красавку 1918 года. Так, 12 красавка 1918 г. Народны Сакрата
рыят наюравау лют Вшенскаму Таварыству дапамоп пацярпелым ад вайны (якое дзейшчала з красавка 
1915 г.). У люце угрымлкалася прапанова звярнуцца да нямецкк акупацыйных уладау па вырашэнш 
пытання аб найхутчэйшым вяртанш бежанцау-беларусау дадому. 17 красавка 1918 г. Народны Сакра
тарыят нашравау у Гомель, дзе на той час знаходзшася вялкая колькасць бежанцау-яурэяу з Заходняй 
Беларуси свайго прадстаунка Язэпа Гумша, «... дзеля свядомасщ аб палажэнш жыдоу-бежанцау». У Mai 
1918 г. пры Народным Сакратарыяце была створана спецыяльная структура, якая займалася вырашэн-
нем бежанскай праблемы - Кам1с1я па справах бежанцау. У яе склад увайнин ксёндз В. Гадлеусю, 
Ст. Лянкоусю, П. Бадунова, П. Бартош, А. Прыстор. 

Для урэгулявання бежанскага пытання 5 чэрвеня 1918 г. Кам1с1я па справах бежанцау пасылае 
свак упаунаважаных у месцы канцэнтрацьн бежанцау. Так, у Петраград, Маскву, Вщебск i Смаленск 
быу нак1раваны Яф1м Бялев1ч, а у Баранав1чы, С1няуку, 3aMip'e i Mip - Уладз1м1р Грамякоу. 8 чэрвеня 
1918 г. дзеля каардынацьй дзейнасщ з Вшенск1м таварыствам дапамог1 пацярпелым ад вайны у спра
ве вяртання бежанцау быу наираваны Эдвард Будзька. На дапамогу яму Народным Сакратарыятам 
20 лшеня 1918 г. у Вшьню быу камандз1раваны Сташслау MypaycKi. 

Паштовы чыноун1к М1нскага Чыгуначнага Аддзялення Часлау Камарн1цк1 25 чэрвеня 1918 г. 
быу наираваны Народным Сакратарыятам у горад Арол. Яму даручыл1 правесщ рэг1страцыю ycix 
чыноушкау, як1я выказал1 жаданне вярнуцца на бацькаушчыну. Для таго, каб вярнуць сваю коркавую 
фабрыку «Мураванка», на Случчыну выязджау у Арол Альгерд Яленсю. 

Справавод М1нскай клас1чнай мужчынскай г1мназй 1ван Шастак выехау у Маскву для рээва-
куацьп гэтай навучальнай установы у MiHCK. 2 лшеня 1918 г. да старшыш Народнага Сакратарыята 
звярнууся намесн1к старшын! Настаун1цкага шстытута Язэп Каранеуск1 з просьбай перавесщ гэтую 
навучальную установу разам са 150 слухачам1 i выкладчыкам1 з Яраслауля у MincK. У жшуш 1918 г. 
Рада БНР атрымала ад нямещах уладау дазвол на вяртанне шстытута на Беларусь. У верасш прад-
стаун1к11нстытута займал!ся пошукам1 неабходнага памяшкання, i неузабаве шстытут аднава1у сваю 
дзейнасць у Мшску. 

У пачатку л1пеня 1918 г. у Народны Сакратарыят наведваюцца прадстаунш беларусау-
бежанцау. Так, дэлегат бежанцау-гродзенцау, ш\я апынул1ся у Екацярынаславе, В.Н. Астроусю 
прыехау са спецыяльным даручэннем - даследаваць памеры разбурэння вайной Гродзенскай губерш. 



Гэта было выклкана тым, што каля 200 ООО бежанцау-беларусау пры пасрэднщтве украшскага урада 
зб1ралюя вярнуцца у родныя мясцшы. 

У лшеш 1918 г. наведау М1нск дэлегат беларусау-бежанцау Беластока I.T. Жылкев1ч. Бежанцы 
з Беласточчыны знаходзипся у той час у Вщебску i хацел1 даведацца пра умовы вяртання на радз1му. 
Для вырашэння дадзенага пытання I. Т. Жылкев1ч прыняу удзел у працы KaMicii па справах бежанцау 
Народнага Сакратарыята. 

Вялкая колькасць беларусау-бежанцау Менскай губерш знаходзшася у Гомеле Упаунаважаны 
Народнага Сакратарыята па рээвакуацьп бежанцау П.В. Каранкев1ч тэрмшова выехау з Гомеля у 
MiHCK для вырашэння пытання ix вяртання. 

Давол1 вялкая колькасць беларусау у час вайны апынулася на У краше. Беларуская аргатзацыя 
у Юеве заснавала аддзел дапамоп бежанцам i рэпсграцыйнае бюро для беларусау. Давол1 актыуна 
працавау беларусю бежансю кам1тэт у Адэсе. У чэрвеш 1918 г. на рахунку гэтай аргашзацьй бьшо 
240 ООО рублёу, што дазваляла аргашзацьп вырашаць многк скпаданыя праблемы бежанцау. У л ш е т 
1918 г. на У краше быу прыняты закон аб грамадзянстве. У сувяз1 з гэтым вялкая колькасць белару
сау у Адэсе падала у беларускае консульства заявы аб тым, што яны л1чаць сябе грамадзянам1 БНР. 
Так, беларускае консульства у Адэсе зарэпстравала каля 16 ООО беларусау. 17 лшеня 1918 г. Фёдарам 
Мазалев1чам было заснавана Беларускае бежанскае рэпстрацыйнае бюро у Палтаве. 

Для перасылю на радз1му беларусау-бежанцау Народны Сакратарыят прызначыу сва1м 
упаунаважаным на Кауказе Аляксандра Вальков1ча. 26 кастрычшка 1918 г. упаунаважаным па спра
вах бежанцау Радай БНР быу наираваны у Екацярынаслау П. В. Мшкоу. 

KaMicii па бежанскк справах пры Радзе БНР 4 лшеня 1918 г. Народным Сакратарыятам было 
айгнавана 500 рублеу для аказання дапамоп fl3iu^4aMy атраду i прытулкам, а старшын1 бежанскага 
камгота Навуму Ko3i4y на аргашзацыйныя расходы аршанскага бежанскага камггэта - 1000 рублёу. 

Камю1я па справах бежанцау, я кую у пачатку л1пеня 1918г. узначал1у Янка Серада, выйшла з 
прапановай да германскага камандавання пра хутчэйшае вырашэнне пытання аб вяртанн4 бежанцау. 
Нямецюя улады пайпий насустрач Народнаму Сакратарыяту у вырашэн]й праблемы бежанцау. Так, 
11 лшеня 1918 г. Янка Серада атрымау паведамленне наступнага зместу: «Масля таго, як Га-
лоунакамандуючы дазвол1у заснаваць Беларускую камюш пры Германсюм кам1сары па справах бе
жанцау у Оршы, для хутчэйшага вяртання бежанцау на радз1му, прашу Вас у самы кароти час 
скласщ cnic асоб, з яих будзе складацца гэтая камю1я». 16 лшеня прадстаун^ку нямецих уладау 
Шрэдэру быу нак1раваны адказ, што 13 лшеня 1918 г. была створана камю1я у наступным складзе: 
H.I. Танана, С М . Бардов1ч, Г.Я. Сурба. Таюм чынам, справа па вяртанш бежанцау пачала паступова 
вырашацца ва yзaeмaдзeяннi з нямецк1м1 уладам1. 

Паз1цыя нямецюх уладау тлумачылася у гэтым пытанн1 двума асноуным1 абставшамк пагрозай 
эпщэмш у бежансшм асяроддз1 i пагрозай распаусюджання бальшав1цкай прапаганды. У жн1>тн 
1918 г. бежанская камшя Рады БНР прыняла пастанову: прасщь у HHMenKix улад дазволу наюраваць 
ceaix прадстаун1коу у наступныя бежанскк пункты: Баранав1чы, Маладзечна, Гомель, Магшёу. Нама-
raHHi KaMicii дал1 свой плен. У BepacHi нямещая улады прапанавал1 бежанскай KaMicii намраваць ад-
наго са ceaix членау для сумеснага абмеркавання шэрагу пытанняу па рээвакуацьй бежанцау. KaMick 
Рады для гэтага камандз1равала Навума Коз1ча. Пры сумесным абмеркаван11 6bmi станоуча вьфашаны 
мнопя nbiTaHHi, KaMick атрымала дазвол адкрыць эвакуацыйнае бюро у MiHCKy на Аляксандраусюм 
вакзале. Намаганюши Народнага Сакратарыята была дасягнута дамоуленасць з нямецшм1 акупацый-
ным1 уладам1 аб тым, што першая партыя бежанцау, якк знаходзк1ся у Мшску (каля 50 тысяч), будзе 
адпушчана на радз1му - у заходнюю частку Беларус1 - праз Баранав1чы, Маладзечна i Вшьню. 
У кастрычшку 1918 г. тольи праз Баранав1чы вярнул1ся у свае родныя мясцшы больш за 4 тысячы 
беларусау-уцекачоу. 

Трэба адзначыць, што вырашалюя пыташп не толыа бежанцау-беларусау. Так, у люце сябра Ра-
тамскай беларускай Рады ксяндза М. Русецкага Народнаму Сакратарыята БНР за 2лютапада 1918 г. 
паведамлялася аб адпрауцы апошнк л1тоускк бежанцау з Ратамю на бацькаушчыну 2 лшеня 1918 г. 

Таюм чынам, на працягу 1918 г. Народным Сакратарыятам i Радай БНР бьий зроблены давол1 
icTOTHbM ва умовах вайны практычныя крок1 на шляху вырашэння бежанскага пытання. У гэтым 
знайшла адлюстраванне нацыянальная наюраванасць палпъш 5фада БНР. Аднак сродю для выкана н-
ня запланаваных мерапрыемствау бьип вельм1 абмежаваныя. Рэальная улада у гэты час знаходзшася у 
германсюх акупацыйных структурах, якк з падазронасцю адносшся да урада БНР i жадал1 выкар ы-
стаць яго для умацавання свайго пануючага становшча у Беларуси Наогул, дапамога бежанцам у гэ
ты час праходзша у абстаноуцы неадрэгуляванасщ мкснароднага правапарадку i насша нес1стэмны 
характар, ажыццяулялася пад уплывам абставш. 


