
173 
 

палітай увогул няма чаго. У адным Закапане ў крызісны 1931 год існавала бездань гасцініц з 2114 пакоямі, у 

якіх было 3461 ложак(!!!) [2, c. 25–42]. 

Структура і спецыялізацыя гасцініц адпавядала агульнай тэндэнцыі –у большых гарадах часцей сустра-

каліся вялікія гасцініцы з дарагімі паслугамі (тэлефон, лазня, электрычнае асвятленне, месцы для экіпажаў і 

г.д.). Маленькія гарады мелі гасцініцы з таннымі паслугамі. Напрыклад, нумар у большасці гасцініц на 

тэрыторыі Заходняй Беларусі не каштаваў даражэй за 3–4 злотых. У той час як гацінічныя нумары ў вялікіх 

гарадах Польшчы кашатвалі да 10–15 злотых. Сталіца канцэнтравала самыя дарагія нумары, цэны на якія 

даходзілі да 80 злотых[2, c. 25–42]. 

 

Табліца – Гатэлі і пансіянаты на тэрыторыі Палесскага ваяводства 

 

Горад Назва Уласнік Колькасць пакояў Колькасць ложкаў 

Бяроза Сялецкі Ітка Адольф 3 6 

Брэст Англійскі Ліхтігер Т. 16 20 

 

Крашэўскі Хаім Квасны 12 16 

Кобрын Вікторыя Файнштайн Майер 6 10 

 

Влодаўскі Савіцкі Майер 5 9 

 

Еўрапейскі Лаўберман І. 7 11 

Лунінец Брысталь Пінска Фрейда 10 10 

 

Камерцыйны Левін Майер 8 12 

Пінск Англійскі Шмід Хаім 20 28 

 

Брысталь Бергман Мойша 14 20 

 

Піна Сталяр Йосель 14 20 

Пружаны Парыжскі Мастаўлянска С. 6 8 

Разам 12 

 

121 170 

 

Неабходна адзначыць, што лічбы па колькасці гасцініц небездакорныя. Рэчаіснасць дапускала існаванне 

―неафіцыйных‖ гасцініц, якія былі істотна танней. Напрыклад, у мястэчку Жабінка (сучасны г. Жабінка) 

можна было знайсці пакой за 1,5 злотых[1, c. 68].. Часта гаспадары рэстаранаў у маленькіх гарадах і мястэч-

ках прапаноўвалі турыстам і пакоі. Колькасць гасцініц і іх магчымасці значна змяняліся ў залежнасці ад 

эканамічнай сітуацыі. Напрыклад, пасля крызісу 1929–1934 гг. у Пінску колькасць гасцініц сягала 13, а 

устаноў з мэбляванымі пакоямі – 5. Пры гэтым некаторыя ўстановы (дзяржаўныя гімназіі ў Брэсце і Пінску ) 

летам прапаноўвалі пакоі для груп да 40 чалавек. ―Даведнік па палессі‖ сцвярджае, что існавалі гасцініцы ў 

Століне, Ганцавічах і іншых дробных гарадках[1, c. 57–103].  

Падводзячы вынік патрэбна адзначыць, што на тэрыторыі палесскага ваяводства фарміравалася туры-

стычная інфраструктура новага ўзору. Да Вялікай вайны на тэрыторыі Беларусі адзначаліся толькі спара-

дычныя факты дзейнасці спартовых клубаў, не існавала сталай цікавасці да турыстычных аб’ектаў рэгіѐну, 

не працавалі краязнаўчыя і турыстычныя арганізацыі. Грамадства ІІ Рэчы Паспалітай з цікавасцю ставілася 

да рэгіѐну і спрыяла развіццю сталай турыстычнай інфраструктуры. 
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Вывучэнне грамадска–палітычнага жыцця ў перыяд (жнівень 1914 – люты 1917 гг.) мае вялікае значэнне 

для разумення тых падзей і працэсаў, якія мелі месца на беларускіх землях. Аднак даследаванне гэтай праб-

лемы не стала адным з прыярытэтных накірункаў ні ў савецкай, ні ў беларускай гістарычнай навуцы. 

Нягледзячы на тое, што за апошняе дзесяцігоддзе ўвага да аналізуемай тэматыкі значна ўзрасла: розныя ас-

пекты абазначанага кола пытанняў знаходзілі адлюстраванне ў навуковай літаратуры. Усѐ ж патрэбна адзна-

чыць, што па сѐнняшні дзень вельмі мала праводзіцца комплексных даследаванняў, якія б датычылася не-

пасрэдна грамадска–палітычнага жыцця ў вызначаны перыяд. 
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Больш–менш аб’ектыўнай у вывучэннi дзейнасці розных грамадска–палітычных арганізацый на беларус-

кіх землях з пачатку Першай сусветнай вайны да Лютаўскай рэвалюцыі (жнівень 1914 – люты 1917 гг.) 

з’яўлялася лiтаратура, якая выходзiла за межамi Беларусi. Але цалкам пазбавiцца ад уплываў iдэалагiчнай 

барацьбы ў сваiх падыходах няздольныя былii аўтары гэтай плынi, антысавецкiя пазiцыi якой былi адчу-

вальныя ў тлумачэннях канкрэтных з’яў i падзей. Тым не менш, выдадзеныя тут асобныя працы, утрым-

лiвалi каштоўную для далейшых даследаванняў гiстарычную iнфармацыю, адлюcтроўвалi некаторыя новыя 

праблемы i канцэпцыi ў гiсторыi беларускага нацыянальнага руху і грамадска–палітычнага жыцця ўвогуле. 

Напісаная з гэтых пазiцый, заслугоўвае ўвагi кнiга вядомага беларускага каталiцкага дзеяча Адама Стан-

кевiча "Да гiсторыi беларускага палiтычнага вызвалення" [1]. У дадзеным даследаваннi разглядаецца ўзае-

масувязь памiж беларускiмi нацыял–дэмакратамiііншымi партыямi ў перыяд пасля расiйскай рэвалюцыi 

1905–1907гг., i ў гады першай сусветнай вайны. Падрабязна аналiзуецца ўплыў Польскай партыi са-

цыялiстычнай (ППС) на БСГ. Акрамя таго, у сваѐй рабоце А.Станкевiч надае значную ўвагу высвятленню 

некаторых грамадска–палiтычных змен на захопленых Германiяй тэрыторыях беларускiх губерняў, характа-

рызуе працу беларускiх нацыянальных арганiзацый iiх кiраўнiкоў пад нямецкай акупацыяй. 

Праблемам беларускага нацыянальнага руху ў аналізуемы перыяд iстотнае месца адводзiцца i ў працы 

Я.Найдзюка "Беларусь учора i сѐньня", выдадзенай у 1940 годзе, якую дапоўнiў i дапрацаваў у пасляваенны 

час I.Касяк [2]. У 40–я гады гэтая праца з’яўлялася амаль адзiным падручнiкам для вывучэння гiсторыi Бе-

ларусi ў эмiгранцкiм асяроддзi. Асаблiва насычаныя фактамi ХХViXXVI раздзелы гэтай кнiгi, дзе выклада-

ецца развiццѐ беларускага адраджэнскага руху напярэдаднiі падчас першай сусветная вайны. Тут 

нагадваюцца iмѐны беларускiх дзеячаў, аналiзуецца дзейнасць беларускiх грамадска–палiтычных арганiза-

цый з дакладнымi датамii тэкстамi гiстарычных дакументаў, што значна павышае каштоўнасць працы. Ад-

нак даследаванне ў асноўным грунтуецца на ўжо вядомых фактах i якiх–небудзь новых звестак аб дзейнасцi 

беларускага нацыянальнага руху тут няма. 

Нават у самыя змрочныя часы сталінскіх рэпрэсій, мелі месца і стваральныя моманты. Шэраг навуковых 

прац выдадзеных у гэты перыяд расійскімі гісторыкамі, якія закранаюцць у сваіх даследаваннях беларускія 

губерні, даволі падрабязна раскрываюць грамадска–палітычную дзейнасць бальшавікоў сярод сялянства і ў 

вайсковых фарміраваннях, а таксама аналізуюць рабочы і прафсаюзны рух у гады Першай сусветнай вайны 

(Крастынь Я. Революционная  барьба  крестьян в России в годы Империолистической войны 1914 – 1916 гг.) 

– М., 1932; Чаадаева О. Армия накануне Лютовской революции. – М. – Л., 1935; Романова Ф. Рабочее и  

прафсоюзное движение в годы Первой мировой войны и второй российской революции (1914 – февраль 

1917 годы) – М., 1949). Улічваючы недасканаласць аўтарскай навукова – тэарэтычнай канцэпцыі і пэўную 

памылковасць меркаванняў, усѐ ж патрэбна прызнаць, што асвятленне вышэй адзначанымі аўтарамі асоб-

ных бакоў дзейнасці грамадска–палітычных  сіл праводзілася з навуковых пазіцый, адпавядаючых свайму 

часу. 

Розныя аспекты грамадска–палітычных пытанняў на беларускіх губернях знаходзілі пэўнае адлюстра-

ванне ў расійскай навуковай літаратуры. Патрэбна адзначыць, што расійская гістарыяграфія шмат увагі 

ўдзяляючы бальшавіцкай партыі, як правіла, абыходзіла ў гэтым плане дзейнасць іншых грамадска–

палітычных сіл на Беларусі ў перыяд далютаўскай рэвалюцыі. Лічачы ўсе існаваўшыя ў гэты час партыі, 

акрамя бальшавіцкай, апартуністычнымі і малапапулярнымі сярод народных мас, расійскія гісторыкі раз-

глядалі ўдзел беларускага народа ў грамадска–палітычным жыцці свайго краю, як частку агульнарасійскага 

палітычнага працэсу, аналізуючы грамадска–палітычныя адносіны, у тым ліку і дзейнасць партый не па на-

цыянальнаму, а па сацыяльна–класаваму прызнаку. Такія погляды характэрны для прац Я.Бугаѐва [3], Т. 

Бурмістравай і В. Гусаковай [4], С. Пушкарова [5], Ю. Данілава [6] і іншых. У апошні час праяўляецца 

вялікая цікавасць гісторыкаў да праблем развязвання Першай сусветнай вайны. Адной з прац, якая ўсебако-

ва раскрывае дадзены аспект даследавання, з’яўляецца работа Б. Тупалева ―Происхождение первой мировой 

войны‖ [7]. Новыя неардынарныя погляды і падыходы на грамадска–палітычныя і міжнародныя абставіны, 

якія мелі месца ў перыяд вайны прыводзяцца ў даследаванні У. Бруханава ―Заговор графа Милорадовича‖ 

[8]. Аднак да гэтых публікацый расійскіх даследчыкаў патрэбна ставіцца ў значнай ступені крытычна, 

параўноўваючы прыведзеныя факты з іншымі крыніцамі і дакументальным матэрыялам. 

Найбольшую цікавасць сярод прац польскіх гісторыкаў па нашай тэматыцы прадстаўляе навуковае вы-

данне Ю. Туронка ―Беларусь пад нямецкай акупацыяй‖ [9]. Значная ўвага ў гэтым даследаванні надаецца 

грамадска–палітычным падзеям, якія адбываліся падчас Першай і Другой сусветных войнаў. Прычым аўтар, 

не прэтэндуючы на асвятленне ўсіх аспектаў нямецкай акупацыйнай палітыкі на беларускіх землях у гады 

Першай сусветнай вайны, перш за ўсѐ абапіраецца на дакументальныя матэрыялы і ўжо на іх падставе фар-

мулюе асабістыя высновы.  

Вялікае значэнне для разумення грамадска–палітычных працэсаў на беларускіх землях падчас вайны мае 

даследаванне польскага нацыянальнага пытання. Менавіта самым розным аспектам абазначанага кола праб-

лем прысвечаны наступныя працы: FelchnerR. DzialalnoscPolskiegoKomitetuPomocySanitarnej (1914–1918). 

Rozprawa doktorska (maszynopis znajduje sie w Bibliotece Uniwersytetu Lodzkiego). Lodz, 1976.;   Korzeniowski 

M. Rejon Zachodni Centralnego Komitetu Obywatelskiego – powstanie i początki dzialalnosci //Studia z dziejow 

Rosji i Europy Srodkowo–Wschodniej. T. XXIX. 1994.; Mądzik M. Z  działalności Polskiego Towarzystwa  

Pomocy ofiarom Wojny na Białorusi // Zapiski Historyczne. T. L.XI 1996 z. 1.;   Korzeniowski M. Na wygnanczym 
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szlaku… Działalośc Centralnego Komitetu Obywatelskiego Krolestwa polskiego na Białorusi w latach 1915–1918. 

Lublin, 2001.М.;Мондзік, М. Кажанѐўскі. Польскіяграмадскіяратавальныяарганізацыі ў Беларусі ў часы І 

святавой вайны // Гістарычны альманах Т.8, Гародня. –  2003. – С. 76 – 97. 

Грунтоўнай працай з вялікай колькасцю карыснай інфармацыі па розных аспектах грамадска–

палітычных стасункаў і ўзаемаадносін паміж беларускім нацыянальным рухам  і польскім у ваенны час 

з’яўляецца работа беларускага эмігранцкага гісторыка Юры Весялкоўскага ―Беларусь у Першай сусветнай 

вайне (Гістарычны нарыс)‖ [10].  

Сабраны фактычны матэрыял па гэтай праблематыцы дапамог гісторыкам выдаць шэраг навуковых прац, 

якія тым ці іншым чынам разглядаюць развіццѐ яўрэйскага нацыянальнага руху, працу культурна–

асветніцкіх, дабрачынных, рэлігійных, прадпрымальніцка–прафсаюзных арганізацый. Сярод прац замежных 

гісторыкаў па дадзенай тэматыцы найбольш карыснымі для нашага даследавання з’яўляюцца работы Я. Та-

машэўскага [11], а таксама Л. Аўруцкага і М. Чарвяковай [12]. 

Такім чынам, зварот да даследаванняў замежных гісторыкаў, шмат у чым, дазволіў з новых пазіцый па-

дыйсці да асвятлення шэрагу пытанняў грамадска–палітычнай праблематыкі часоў Першай сусветнай вай-

ны. Але гэты перыяд па–ранейшаму застаецца найменш распрацаваным і высветленым, што дае падставы 

для працягвання дальнейшага пошуку невыяўленых крыніц, у тым ліку і за межамі Беларусі.    
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Ориентация национальной экономики Украины на социальный аспект и устойчивое экономическое раз-

витие обусловили потребность в реформировании и модернизации системы государственных финансов, це-

лью которых является обеспечение прозрачности схем распределения и повышения результативности ис-

пользования бюджетных средств на уровне государственного и местных бюджетов. Именно поэтому про-

грамма экономических реформ на 2010–2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, 

эффективное государство» [4], разработана Комитетом по экономическим реформам при Президенте Укра-

ины, определила шаги власти, направленные на построение современной, устойчивой, открытой и конку-

рентоспособной в мировом масштабе экономики, обеспечение благосостояния граждан и экономического 

роста в стране. 

В свою очередь, решение вышеупомянутых заданий невозможно без надлежащего выполнения государ-

ственными высшими учебными учреждениями (дальше ГВУУ) Украины своих функций: постоянное повы-

шение качественного уровня профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечения в стране 

развитие ее интеллектуального потенциала, гарантирование надлежащего места в мировом сообществе. Од-

нако для этого необходимо обеспечить финансовую устойчивость учебных заведений, то есть такое состоя-

ние финансовых ресурсов, за которого наблюдается полное и своевременное финансирование предусмот-

ренных сметой расходов, как по общему, так и по специальному фондам. 
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