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Уводзіны. Першая сусветная вайна карэнным чынам змяніла грамадска–нацыянальнае жыццѐ 

на беларускіх землях. У складаных абставiнах, падчас увядзення ваеннага становішча, мабілізацыі, 

бежанства, фактычна ўсялякая дзейнасць беларускага нацыянальнага руху на нейкі момант была 

значна паралiзавана. Патрэбен быў час i новыя магчымасцi для таго, каб неяк прыстасавацца да 

ўмоў вайны з мэтай далейшага працягвання беларускай справы. I такiя магчымасцi неўзабаве 

з’явiлiся. З’явiлiся дзякуючы, у першую чаргу, тым жа цяжкiм умовам вайны i пазiцыi 

самадзяржаўя. 

Асноўная частка. Забаранiўшы дзейнасць грамадска–палiтычных згуртаванняў у армейскiм 

тыле, царскi ўрад дазволiў дзейнасць нацыянальных камiтэтаў па аказаннi дапамогi ахвярам 

вайны. Так, на Беларусi адкрылiся яўрэйскiя, затым польскiя камiтэты. А з красавiка 1915 г. 

распачала сваю працу створаная ў Вiльнi беларуская дабрачынная арганiзацыя дапамогi бежанцам 

пад назвай «Беларускае таварыства дапамогi пацярпелым ад вайны».  

 
 

Статут Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. 1915 г. 

 

З дакументальных даведак гэтага таварыства вынiкае, што «яно аб’яднала вакол сябе ўсе 

палiтычныя групы беларусаў, аб’яднала палiтыкаў i праваслаўных i стала агульнанацыянальнай 

арганiзацыяй» [1, арк.11]. Старшынѐй таварыства быў абраны Вацлаў Iваноўскi, акрамя яго ў 

адмiнiстрацыю ўвайшлi А. Луцкевiч, В. Ластоўскi, П. Аляксюк, I. Бiндзюк, У. Сталыгва, 

С. Савiцкi, Н. Клiм i I. Буйнiцкi [2, арк.1]. 

П
ол

ес
ГУ



22 

 

                
            Старшыня Беларускага таварыства    Ігнат Буйніцкі 

         пацярпелым ад вайны. Вацлаў Іваноўскі 

 

Фактычна ўся арганiзацыя складалася з актыўных дзеячаў беларускага нацыянальнага руху. 

Але напачатку сваѐй дзейнасцi ў новай ролi яны яшчэ не вызначалiся шырокiм ахопам задач, якiя 

б спалучалi дабрачынную працу з беларускай нацыянальнай, i ў асноўным займалiся выкананнем 

сваiх непасрэдных абавязкаў. Аб гэтым сведчыць i адзiн са зваротаў таварыства да грамадзянскага 

насельнiцтва: «Няхай усе свядомыя беларусы i ўсе праўдзiвыя грамадзяне Беларускага краю без 

рознiцы веры i нацыi адклiкнуцца на гэты наш клiч... няхай памогуць сваѐй працай i грашмi, каб 

споўнiць свой грамадзянскi абавязак перад Родным краем, споўнiць вялiкi запавет любвi да 

чалавека!» [2, арк.2]. Для рэалiзацыi дабрачынных мэт у Вiльнi члены таварыства пачалi выдаваць 

аднаднѐўкi, якiя заклiкалi аказваць дапамогу ахвярам вайны [3, с.277]. Акрамя таго, таварыства 

выкарыстоўвала для змяшчэння сваѐй iнфармацыi i газету «Беларус». 

                   
                   Газета «Беларус» выкарыстоўвалася              Лістоўка, выдадзеная Беларускім таварыствам  

                    Беларускім таварыствам  дапамогі                              у Петраградзе па аказанні дапамогі 

       пацярпелым ад вайны для змяшчэння інфармацыі                 пацярпелым ад вайны. 1916 г 
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У адным з артыкулаў газеты аўтар расказваў пра цяжкi лѐс бежанцаў, заклiкаў да матэрыяльнай 

iх падтрымкi i ўважлiвых адносiнаў, якiя хоць часова дапамаглi б iм пазбавiцца голаду, жабрацтва 

i жахаў вайны [4, с.1]. Галоўным зместам работы таварыства з’яўлялася арганiзацыя пунктаў 

харчавання, адкрыцця сталовых, iнтэрнатаў, дзiцячых дамоў i аказанне медыцынскай дапамогi 

бежанцам. Сродкi на выкананне дабрачынных спраў складалiся з членскiх узносаў, ахвяраванняў, 

а таксама з культурна–дабрачынных мерапрыемстваў. Спробы Беларускага таварыства па 

прыкладу iншых дабрачынных арганiзацый атрымаць субсiдыi ад Земгора i Таццянiнскага 

камiтэта поспеху не мелi «з–за вельмi абмежаваных фiнансавых рэсурсаў» гэтых арганiзацый [5, 

арк.85,86]. Але нягледзячы на гэта, вiленскае таварыства паступова пашырала свой уплыў на 

iншыя беларускiя рэгiѐны. Так, спачатку яно накiравала сваiх упаўнаважаных у Гродзенскую 

(П.Аляксюк) i Вiленскую (В.Ластоўскi) губернi. Затым у чэрвенi–лiпенi 1915г. адкрыла аддзелы 

сваѐй арганiзацыi ў Мiнску, Дзiсне, Вiлейцы, Празароках, Друскенiках, в. Гожа Гродзенскай 

губернi, Полацку, якiя мелi права весцi работу незалежна ад таварыства ў Вiльнi [6, с.359]. 

Найбольшай актыўнасцю сярод iх вылучаўся Мiнскi аддзел Беларускага таварыства дапамогi 

пацярпелым ад вайны (кіраўнік Р. Скірмунт), якi вялiкую ўвагу надаваў адкрыццю ў Мiнску i ў 

гарадах Мiнскай губернi бясплатных дашкольных устаноў. 

 

                                  
Галосны прадстаўнік Мінскай губернскай земскай             Вацлаў Ластоўскі 

управы, кіраўнік Мінскага аддзела «Беларускага таварыства  

дапамогі пацярпелым ад вайны»  Раман Скірмунт 

 

Напрыклад, 11 верасня 1915г. ѐн адкрыў у Мiнску прытулак для школьнiкаў N6 i наладзiў 

навучанне на роднай мове. Акрамя таго, тут былi адкрыты дзве дабрачынныя ўстановы для дзяцей 

дашкольнага ўзросту: дзiцячы прытулак i сiрочы дом (май 1915г.). Адчынялiся прытулкi таксама i 

ў iншых гарадах Беларусi ў асноўным для асiрацелых дзяцей бежанцаў. Усе яны ўтрымлiвалiся на 

сродкi аддзела таварыства i за кошт добраахвотных ахвяраванняў [7, арк.94]. 

Аднак паступова дзейнасць усіх аддзелаў Беларускага таварыства дапамогi пацярпелым ад 

вайны пачала ўсѐ больш набываць палiтычную афарбоўку. Менавiта гэтаму ў значнай ступенi 

садзейнiчалi былыя дзеячы БСГ, якiя ўваходзiлi ў таварыства i адначасова падтрымлiвалi пэўныя 

сувязi з iншымi арганiзацыямi сацыялiстычнай арыентацыi, аб чым сведчыць той факт, што «на 

мiжпартыйным сходзе Беларускай Сацыялiстычнай Грамады, Бунда i Польскай партыi 

сацыялiстаў летам 1915 года была дасягнута дамоўленасць прадстаунiкоў гэтых партый аб 

узаемнай iнфармацыi i ўзгадненнi iх дзейнасцi» [8, с.85]. 
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Дом па вуліцы Віленская, 33, дзе знаходзілася Беларускае таварыства дапамогі 

пацярпелым ад вайны 

 

Напярэдаднi акупацыi Вiльнi нямецкiмi войскамi (верасень 1915г.) частка кiраўнiкоў 

Беларускага таварыства дапамогi пацярпелым ад вайны (В. Iваноўскi, П. Аляксюк i iнш.), а 

таксама многiя вядомыя прадстаўнiкi беларускага нацыянальнага руху эвакуiравалiся на Усход, 

туды, дзе знаходзiлiся тысячы бежанцаў з беларускiх губерняў. У час бежанства беларускiя 

нацыянальна–дэмакратычныя дзеячы, падобна прадстаўнiкам iншых нацыянальнасцей, iмкнулiся 

да стварэння бежанскiх арганiзацый i камiтэтаў, якiя б аказвалi бежанцам–беларусам дапамогу ва 

ўладкаваннi на новых месцах i патрабавалi б з агульнага фонду дабрачынных арганiзацый 

неабходныя сродкi i рэчы. Аднак асаблiва на пачатку гэтай работы беларускiя дзеячы сутыкнулiся 

з пэўнымi цяжкасцямi непаразумення i недаверу з боку ўладаў. Амаль усюды расiйскi ўрад ставiў 

беларускай дабрачыннай справе пастаянныя перашкоды: не выдзяляў неабходных для жыцця 

сродкаў, перадаваў усе клопаты па ўладкаваннi ў чужыя чыноўнiцкiя рукi, усюды абмяжоўваў 

доступ iнтэлiгенцыi да свайго народа. Галоўным аргументам, якiм урад апраўдваў свае дзеяннi, 

была спасылка на тое, што беларусы нiчым не адрознiваюцца ад жыхароў мясцовых губерняў, а 

таму могуць без лiшнiх патрэб i арганiзацый ужыцца з мясцовым насельнiцтвам. Менавiта 

адсутнасцю на многiх месцах рассялення беларускiх нацыянальных арганiзацый дапамогi 

бежанцам i тлумачыцца той сумны факт, што становiшча бежанцаў–беларусаў у Расiйскай iмперыi 

заставалася найбольш цяжкiм [9, с.6]. 

Што датычыцца самога Беларускага таварыства дапамогi пацярпелым ад вайны, то пасля 

эвакуацыi з Вiльнi старшынi Вацлава Iваноўскага яно працягвала сваю дзейнасць ва ўмовах 

нямецкай акупацыi пад кiраўнiцтвам Антона Луцкевiча. Восенню 1915 г. гэтая арганiзацыя 

згуртавала вакол сябе даволi значную групу дзеячаў беларускага нацыянальнага руху. Сярод якiх 

найбольшую ролю адыгрывалi Ф. Аляхновiч, А. Пашкевiч–Кайрыс, В. Ластоўскi, I. i А. 

Луцкевiчы, В.Святаполк–Мiрскi, Я.Салавей, Ю. і Л.Мэнке, Б.Пачопка, А.Рачкоўская, Ф.Вiшнеўскi, 

Я. Лiцкевiч, У. Талочка, Ч. Родзевіч. [10, с.16]. П
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                        Антон Луцкевіч                                                              Іван Луцкевіч 
 

Разам з аказаннем маральнай i матэрыяльнай дапамогi ахвярам вайны арганiзацыя з цягам часу 

ўсѐ больш займалася грамадска–палiтычнымі справамі. Яна выконвала абавязкi прадстаўнiка 

нацыянальных iнтарэсаў беларускага насельнiцтва перад акупацыйнымi ўладамi, актыўна 

праводзiла культурна–грамадскую дзейнасць у нацыянальным духу, спалучаючы яе з 

дабрачыннымi мерапрыемствамi, выкрывала палiтыку некаторых польскiх арганiзацый i 

духавенства, накiраваную на апалячванне беларусаў–католiкаў, выступала супраць польскiх 

замахаў на беларускiя землi, за рэарганiзацыю польскага касцѐла i iнш. Напрыклад, у адным з 

дакументаў, дасланых кiраўнiцтвам гэтага таварыства да нямецкiх акупацыйных улад, 

выказваецца патрабаванне: «...рэарганiзаваць у Краi вышэйшае ўпраўленне каталiцка–

клерыкальных касцѐлаў – шляхам увядзення ў яго прадстаўнiкоў не толькi палякаў, але i 

беларусаў i лiтоўцаў, для таго каб беларускi народ атрымаў магчымасць слухаць божае слова на 

сваѐй роднай мове i каб клiр перастаў служыць сродкам польскай прапаганды» [11, арк.18]. 

Выконваючы абавязкi прадстаўнiка нацыянальных iнтарэсаў беларускага народа перад 

акупацыйнымi уладамi, дадзеная арганiзацыя iмкнулася ажыццявiць больш значныя планы. З 

аднаго боку, яна дабiвалася большага даверу i паўнамоцтваў для сваѐй дзейнасцi ад германскiх 

ваенных улад. Як перспектыву на будучае, некаторыя дзеячы таварыства прапанавалi 

акупацыйнаму кiраўнiцтву Вiльнi наступнае: «Беларусы павiнны тут атрымаць магчымасць для 

стварэння моцнага культурна–нацыянальнага ачага, якi аказваў бы ўплыў на частку Беларусi, 

застаўшуюся пад уладай Расii i даваў бы падтрымку замежным браццям, якiя праследуюцца 

расейскiмi ўладамi» [11, арк.17]. 

Акрамя гэтых праблем, важным накiрункам дзейнасцi беларускага таварыства дапамогi 

пацярпелым ад вайны з’яўлялася культурна–асветнiцкая праца сярод дарослых i дзяцей. Для ар-

ганiзацыi i пашырэння сеткi беларускiх школ пры iм была створана школьная камiсiя, у якую ўва-

ходзiлi А. i I.Луцкевiчы, Б. Пачопка, Цѐтка, Кастравiцкая i iнш.  

Патрэбна асаблiва адзначыць, што адраджэнне беларускай школьнай справы ў заходнiх 

губернях Беларусi пачалося нават раней загада Гiндэнбурга. Фактычна першая беларуская 

пачатковая школа была адкрыта ў Вiльнi 13 лiстапада 1915 г., а да канца года iх было ўжо 

некалькi. Ва ўсякiм выпадку, у лiсце Антона Луцкевiча, дасланым у Вiленскi мясцовы Магiстрат 

ад 17 снежня 1915 г., напiсана наступнае: «Пасылаю ... спiс беларускiх школ – як ужо адкрытых, 

так i тых, каторые канечне павiнны быць адкрыты ў найблiжэйшы час, каб хоць больш–меньш 

здаволiць патрэбу беларускага насельнiцтва места Вiльнi асвойваць пачатковую навуку на роднай 

матчынай мове». Далей з лiста вынiкае, што ў горадзе пры Магiстраце iснавала мясцовая камiсiя 

народнай асветы. Менавiта ў гэтую камiсiю А.Луцкевiч прапаноўваў Магiстрату «...увесцi 

прадстаўнiкоў беларускага грамадзянства – побач з прадстаўнiкамi ўсiх нацый, якiя маюць у 

горадзе свае школы» [12, арк.9]. 
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Ёсць вельмi розныя дадзеныя адносна колькасцi адчыненых пачатковых школ у 1916 годзе. 

Язэп Лѐсiк пiсаў: «Навучэнне вялося на беларускай мове. Апрача звычайных навукаў, выкладалася 

беларуская мова, гiсторыя Беларусi i беларускага пiсьменства. У весну 1916 року ў Вiльнi было 

ўжо 5 школак. Мелiся яшчэ залажыць каля 10... Ёсць ведамасцi, што беларускiя школкi былi 

заложаны i ў другiх месцах» [13, с.145]. Аднак адраджэнне беларускага школьнiцтва i павелiчэнне 

колькасцi пачатковых школ сутыкалася з праблемамi недахопу настаўнiкаў (адны эвакуiравалiся, 

другiя былi мабiлiзаваны ў расiйскую армiю), а таксама нястачай беларускiх школьных 

падручнiкаў. Частка ж настаўнiкаў патрабавала перападрыхтоўкi, i для iх былi адкрыты яшчэ ў 

лiстападзе 1915 г. у Вiльнi настаўнiцкiя курсы, дзякуючы клопатам Iвана Луцкевiча i Цѐткi. На 

гэтых курсах бясплатна выкладалi браты I. i А. Луцкевiчы, Ю. Вiтан–Дубяйкаўская i iнш. З–за 

недахопу часу не магла тут займацца выкладчыцкай працай Цѐтка, але яна «выказвала сваѐ зада-

вальненне тым, што з дапамогай выпускнiкоў трохмесячных курсаў можна будзе адкрываць 

беларускiя школы на ўсiх ускраiнах Вiльнi, дзе жыло шмат беларусаў» [14, с.50]. 

Неўзабаве па хадатайніцтву Беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны было 

прынята рашэнне i аб адкрыццi беларускай настаўнiцкай семiнарыi ў Свiслачы Ваўкавыскага 

павета, што на Гродзеншчыне. Цяжка аказалася знайсцi выкладчыкаў, таму заняткi пачалiся са 

спазненнем. Аб адкрыццi беларускай семiнарыi ў Свiслачы паведамляў «Гоман»: «17 кастрычнiка 

1916 года адкрыты беларускiя настаўнiцкiя курсы. Пасля кароткай прамовы кiраўнiка школьных 

спраў, якi адзначыў вагу курсаў, былi агледжаны ўсе памяшканнi, практычнае устройства каторых 

задаволiла ўсiх. Дырэктарам семiнарыi быў анямечаны сiлезец Бэндзеха, а выкладчыкамi Пачопка, 

Квяцiнскi, Вернiкоўскi, часова прафесар Рудольф Абiхт з Вроцлаўскага Унiверсiтэта. Акрамя таго, 

у семiнарыi вялi заняткi вядомыя беларускiя дзеячы, так А.Луцкевiч выкладаў беларускую 

граматыку, I.Луцкевiч – геаграфiю i краязнаўства, В.Ластоўскi – гiсторыю, Цѐтка – педагогiку, 

Ю.Мэнке – нямецкую мову, М.Клiмант – спевы, С.Iваноўская – гiмнастыку, Я.Булгак – гiгiену i 

iншыя. 

         
                 

                       Алаіза Пашкевіч–Кайрыс (Цѐтка)                        Юліяна і Ляля Мэнке 

 

У вынiку тут атрымалi падрыхтоўку 144 настаўнiкi беларускiх школ. Роля, якая адводзiлася ў 

беларускiм нацыянальным руху настаўнiцтву, добра выкладзена «Гоманам» у звароце да 

беларускiх настаўнiкаў. У iм адзначаецца, што «па ўсѐй зямлi беларускай з гэтага боку фронту 

загараюцца аганькi самабытнай нацыянальнай працы, i праца гэта даходзiць да самай глыбiнi 

народных мас. Такiмi вогнiшчамi нацыянальнага духу з’яўляюцца беларускiя народныя 

настаўнiкi... народны настаўнiк павiнен памятаць, што на iм ляжыць важная задача не толькi 
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навучыць дзяцей чытаць, пiсаць, рашаць карыстаючыся роднай мовай, але i выхаваць iх на добрых 

грамадзян краю, сапраўдных сыноў свайго народу» [15, с.2]. 

Хацелася б адзначыць, што нягледзячы на цяжкасцi ваеннага часу, рэжым акупацыi, недахоп 

вучэбнага абсталявання, роля беларускiх школ i асаблiва Свiслацкай настаўнiцкай семiнарыi, як 

цэнтра распаўсюджвання роднай мовы, культуры i беларускай думкi, была вельмi iстотнай, а 

свядомасць насельнiцтва Свiслачы i навакольных вѐсак – высокай. Аб гэтым сведчыць 

патрабаванне жыхарамi дадзенай мясцовасцi адкрыцця пазней, у 1921 годзе, школы з беларускай 

мовай навучання ў Свiслачы, калi тут усталявалася польская улада [16, с.16]. 

Горш выглядала справа з беларускiмi школьнымi падручнiкамi. Да 1915 г. для прыватных 

нелегальных школ i хатняй адукацыi беларускае выдавецтва ў Пецярбургу на чале з Б.Эпiмах–

Шыпiлам «Загляне сонца i ў наша аконца» выдала 3 падручнiкi ў 5–цi кнiжках. Акрамя гэтага, 

выкладчыкам беларускай мовы Свiслацкай семiнарыi Баляславам Пачопкай былi выдадзены 

«Беларускi малiтоўнiк» (Вiльня –1915г.) i «Святы Езафат Кунцэвiч» (Вiльня 1916 г). Як 

падручнiкам для пачатковых i сярэднiх школ часова карысталiся «Кароткай гiсторыяй Беларусi» – 

(Вiльня 1910г) Власта (В.Ластоўскага), а таксама складзенымi i выдадзенымi iм «кнiжыцай для 

школьнага чытання» («Родныя зярняты» – 1915 г.) i «першай пасля лемантара чытанкай» 

(«Незабудка» – 1916 г.) [17, с.102]. 

Безумоўна, гэтых падручнiкаў было недастаткова для ўсѐ ўзрастаючай колькасцi легальных 

беларускiх школ у Заходняй Беларусi. Таму беларускi народны камiтэт у Вiльнi ў канцы 1915 г. 

заснаваў сваѐ выдавецтва, а з прыватных ахвяраванняў стварыў фiнансавы фонд i арганiзаваў 

друкаванне новых школьных падручнiкаў першай неабходнасцi. 

Навучанне было бясплатным, бедных вучняў таварыства забяспечвала адзеннем i харчаваннем. 

Акрамя таго, школьная камiсiя распрацоўвала навучальныя праграмы, прызначала настаўнiкаў, 

наладжвала падрыхтоўку i выданне падручнiкаў, разглядала пытаннi беларускай навуковай 

тэрмiналогii.  

У канцы 1916–га – пачатаку 1917г. значныя змены у беларускай справе адбыліся і ва ўсходняй 

частцы Беларусi, якая ўваходзiла ў сферу дзейнасцi расiйскiх войск. У гэты час у вялiкiх i малых 

гарадах i мястэчках на неакупiраванай частцы Беларусi пачынаюць дзейнiчаць самыя розныя 

нацыянальныя па форме арганiзацыi, як дабрачынныя, так і культурна–асветнiцкiя. Прыкладам у 

справе нацыянальнай дзейнасцi ў гэты перыяд з’яўляецца Мiнск, у якiм маладая беларуская 

iнтэлiгенцыя аб’ядноўвалася ў таварыствы, клубы, гурткi, каб паспрабаваць заявiць аб сабе, сваiх 

намерах, здольнасцях, задумах i планах. Асноўнымi цэнтрамi такiх аб’яднанняў iнтэлiгенцыi i 

моладзi тады былi «беларускiя хаткi» [18, с.10]. Як правiла, па суботах у iх адбывалiся доўгiя i 

змястоўныя вечарыны, на якiх абмяркоўвалiся палiтычныя пытаннi, разбiралiся i асэнсоўвалiся 

беларускiя нацыянальныя справы. Часта арганiзоўвалiся спектаклi i iншыя культурна–асветнiцкiя 

мерапрыемствы, а набытыя сродкі ў іх ішлі на дабрачыннасць. 

У Мiнску адным з такiх пунктаў, якi аб’ядноўваў беларускiх пiсьменнiкаў, паэтаў, мастакоў, 

публiцыстаў i iншых культурных дзеячаў, з’яўлялася «беларуская хатка», створаная па iнiцыятыве 

Мiнскага аддзела «Беларускага таварыства дапамогi пацярпелым ад вайны». Яна размяшчалася ў 

сталовай гэтага таварыства ў доме пад нумарам 18 па Захараўскай вулiцы каля Чырвонага касцела 

[19, с.133]. У яе рабоце таксама, як i ў працы таварыства, прымалi актыўны ўдзел буйны беларускі 

землеўласнік Раман Скірмунт, прадстаўніца старога беларускага роду княгіня Магдалена Радзівіл, 

ксѐндз Вінцэнт Гадлеўскі, тэатральныя дзеячы Уладзiслау Галубок, Усевалад Фальскi, вучоны 

Аркадзь Смолiч, архiтэктар Лявон Дубяйкоўскi, лiтаратары – Ядвiгiн Ш.(Антон Лявiцкi), Змiтрок 

Бядуля, Арнольд Паўловiч, Язэп Фарботка, Рамуальд Зямкевiч, а таксама пазней вядомыя дзеячы 

беларускага нацыянальнага руху – Язэп Лесiк, Фабiян Шантыр, Зоська Верас, Людвiка Сiвiцкая, 

Ванда Лявiцкая i iншыя [20, с.149]. 
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Аркадзь Смоліч                                  Язэп Лѐсік 
 

У шматлiкiх культурна–асветнiцкiх мерапрыемствах, якiя рыхтавала i праводзiла «Беларуская 

хатка», былi адлюстраваны сацыяльна–вострыя i актуальныя праблемы грамадскага i палiтычнага 

жыцця беларускага народа. У «Беларускай хатцы» былi пастаўлены п’есы Я. Купалы, К. Каганца, 

iнсцынiравана паэма «Тарас на Парнасе» i iнш. Усѐ гэта садзейнiчала распаўсюджванню праг-

рэсiўных настрояў сярод шырокiх слаѐў насельнiцтва, узмацняла працэс кансалiдацыi 

рэвалюцыйна–дэмакратычных сiл у беларускiм нацыянальна–вызваленчым руху» [21, с.47]. 

Такiм чынам, як у рабоце «хаткi», так i ў цэлым Мiнскага аддзела «Беларускага таварыства 

дапамогi пацярпелым ад вайны» галоўную ролю адыгрывалi прадстаўнiкi дэмакратычнай 

беларускай iнтэлiгенцыi. Менавiта пад iх уплывам дадзенае таварыства арганiзоўвала i праводзiла 

асветнiцкiя i дабрачынныя мерапрыемствы, мерапрыемствы ў абарону беларускай культуры, 

збiралiся сродкi для аказання дапамогi параненым, бежанцам, салдацкiм сем’ям. 

Актыўны удзел у працы Мiнскага аддзела таварыства прымаў Максiм Багдановiч. У Мiнскай 

губернi знаходзiлася вялiкая колькасць бежанцаў. Многiя жылi пад адкрытым небам. Паэт, сам 

будучы смяротна хворым, не шкадаваў сiл, каб аблегчыць лѐс гэтых людзей. Ён друкаваў 

артыкулы ў часопiсе «Украинская жизнь», якiя расказвалi аб цяжкасцях бежанцаў, дзейнасцi 

таварыства, аб дзiцячым прытулку, што знаходзiўся ў Ратамцы пад Мiнскам [20, с. 133–134]. На 

працягу некалькiх месяцаў М. Багдановiч рэгулярна прыходзiў у «Беларускую хатку», сустракаўся 

з яе наведвальнiкамi. Ён нiкога не вучыў, як жыць i што рабiць. Сама справа жыцця Багдановiча 

станавiлася для iнтэлiгенцыi i маладых людзей Мiнска ўзорам i прыкладам служэння Айчыне, 

вернасцi абранаму шляху. 

 
Максім Багдановіч у Мінску. 

Рэпрадукцыя работы мастака І. Пратасені 
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«Нiхто не чытаў нам лекцыяў, не пераконваў, не агiтаваў, – напiсана ў артыкуле Апалонii Саве-

нак «Калiсьцi ў Менску». – Гэтыя выдатныя людзi выбралi найвастрэйшую зброю – мастацкае 

слова. Яны прамаўлялi да нас вуснамi нашых паэтаў–адраджэнцаў. Калi Смолiч дэклямаваў Купа-

лава «Над Нѐманам» або Гарунова «Ты, мой брат, каго зваць беларусам...», калi Галубок дэкляма-

ваў гарачыя Купалавы поклiчы, калi Лявiцкая дэклямавала цѐплыя Цѐтчыны ды Буйлянчыны тво-

ры – тут была й любасць да пакрыўджанае Бацькаўшчыны, i слаўная мiнуўшчына яе, i пашана да 

свае мовы. Гэта было для нас i навукай, i клiчам, i загадам, i праграмай дзейнасцi. Мы бачылi iдэю, 

тую высокую, велiчную iдэю змагання за волю свае Бацькаўшчыны й свайго народу...» [18, с.12]. 

Заключэнне. Створанае Беларускае таварыства дапамогi пацярпелым ад вайны аб’яднала 

намаганнi многiх вядомых беларускiх грамадскiх дзеячаў розных поглядаў i веравызнанняў. Яно 

выконвала не толькi дабрачынную функцыю, але i было легальнай формай працы беларускай на-

цыянальнай iнтэлiгенцыi, накiраванай на адраджэнне самасвядомасцi беларусаў. Так, цяжкасцi 

ваеннага часу не толькi не прывялi да значнага паслаблення грамадскай справы беларускага на-

цыянальнага руху, але i загартоўвалi, вучылi ягоных прадстаўнiкоў па–новаму арганiзоўваць, і 

спалучаць у адзіным цэлым дабрачынную і  культурна–нацыянальную працу. 
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NATIONAL, CULTURAL AND CHARITABLE ACTIVITIES  

OF THE BELARUSIAN ASSOCIATION OF ASSISTANCE TO THE VICTIMS  

OF WAR (1915–1917) 

 

M.V. TSUBA 

 
Summary 

 

Various aspects of national, cultural and charitable activities of the Belarusian association of assis-

tance to the victims of war are researched in this article.  

Special attention is paid to the conditions which took place during the First World War on the Belarus-

ian lands and greatly influenced the work of the departments of this charitable organization.  
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