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Палесю дзяржауны ушверскэт

У сённяппп час значна узрасла щкавасць да паглыбленага вывучэння найболып складаных ма- 
лараспрацаваных перыядау у йстарычным развщщ Беларуй, з’явился працы у аснове яйх было 
выкарыстана шырокае кола apxiyHbix крышц, звароты да навуковых йстарычных работ дарэвалю- 
цыйных даследчыкау, да даследаванняу замежных йсторыкау. У сё тэта дазволша з новых пазщый 
падыйсщ да асвятлення шматлшх пытанняу грамадска-палпычный праблематыю часоу Першай 
сусветнай вайны. Але найболыпая складанасць заключаецца якраз у тым, каб гэтыя “новыя” пады- 
ходы даследавання не перакрэслип шчога станоучага дасягнутага псторыкам1 савецкага перыяда i 
у той жа час адпавядал1 сучасным патрабаванням, адлюстроуваючы сапраудную йсторыю аб’екта 
даследавання.

Аднак, нягледзячы на з’яуленне прыкметных, значимых даследаванняу па тэматыцы Першай 
сусветнай вайны беларусйх, раййсйх, польсюх йсторыкау, усё ж неабходна адзначыць, што пе- 
рыяд (жшвень 1914 - люты 1917 гг.) у йсторьп грамадска-палпычных рухау з’яуляецца найменш 
распрацаваным i высветленым. Тэта можна растлумачыць шарагам акайчнасцяу. Па-першае, па 
агульна принятых меркаваннях, л1чылася, што дзейнасць палпычных партий на Беларуй была 
фактычна прыпынена пасля паражэння Першай раййскай рэвалюцьп (1905 - 1907 гг.) i амаль 
канчаткова л1кв1давана з пачаткам Першай сусветнай вайны. Па-другое, часта прадузятыя 
адносшы да усяго таго, што адбывалася да Кастрычнщкай рэвалюцьп 1917 года, вял1 да 
непапулярнасщ разгляду падзей Першай сусветнай вайны i перашкаджагп грунтоунаму вывучэн- 
ню тэматыю грамадска-палпычнага жыцця гэтага часу. Па-трэццяе, Другая сусветная вайна, якая
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пачалася у 1939 годзе, ва ycix адносшах пераузышла па ceaix маштабах Першую сусветную вай- 
ну, у сувяз1 з чым мнопя гшторыю бьпп задзейшчаны на яе вывучэнне.

Вял1кае значэнне для распрацоую тэмагыю Першай сусветнай вайны маюць шматлпая выданш 
перыядычнага друку часоу далютаускай рэвалюцьп. Галоуную увагу тут патрэбна звернуць на 
беларусюя нацыянальныя выданш. Найболып важнай пстарычнай крынщай з’яуляецца непас- 
рэдна газета "Наша шва". У артикулах, што змяшчал1ся на яе старонках, rynani патрабаванш гра- 
мадзянскага, нацыянальнага раунапрауя беларусау за прызнанне беларускай нацьй, мовы i культу
ры, вялася барацьба супраць нацыянальнага прыгнёту, супраць вялпсарусюх шавшштау i польсюх 
нацыяналштау. Хаця “Наша шва”, увогуле, займала антываенную пазщыю, усё ж на яе старонках 
мел1 месца пэуныя спадзяванш змен грамадска-палпычнага характеру звязаныя з вайной. Акрамя 
таго, широка адлюстроувалшя уплывы вайны на грамадскасць краю.

Пытанш, звязаныя з нацыянальнылп патрэбаш беларусау напачатку вайны, а таксама з дабра- 
чыннай працай беларусюх адраджэнцау у ваенны час, падшмала на ceaix старонках газета “Бела- 
рус”. Гэтае выданне, разл1чанае пераважна на католпсау-беларусау, знаёмша чытачоу з некаторыкй 
культурна-асветнщюм1 i грамадск1м1 падзеям1 i фактам!, яюя мел1 месца у ricTopbii нашага народа.

Уся разнастайнасць грамадска-палпычных i культурных перамен падчас першай сусветнай 
вайны знаходзтиа сваё адлюстраванне у беларускай газеце “Гоман”. Выступаючы за нацыянальнае 
адзшства беларусау, газета прапагандавала нацыянальную самасвядомасць, як падставу для 
духоунай кансалщацьй усяго беларускага народа. Акрамя таго, штатную шфармацыю звязаную з 
нацыянальнай працай сярод бежанцау-беларусау утрьпшпваюць беларусюя газеты выдадзеныя у 
1916 годзе у Петраградзе “Дзяншца” i “Светач”, як1я разглядит культурныя i навуковыя праблемы 
беларускага адраджэння, стауленне яго да вайны i шшыя.

Тыя або шшыя праявы грамадска-палпычнага жыцця на Беларуш закранаюцца i у шшых газе
тах таго часу (“Могилёвский вестник”, “Северо-западная жизнь”, “Витебские ведомости”, “Ор
шанский вестник” i шш.), але галоунае у ix публпсацыях - тэта адлюстраванне мясцовай 
рэчашнасщ. Што ж дагычыцца асвятлення агульных пытанняу грамадска-палпычнага зместу, то 
матэрыялы такога характеру у асноуным перадрукоувалшя з афщыйных сташчных газет.

Акрамя таго, пачынаючы з восеш 1915 года на акушраванай тэрыторьп Беларус1 з’явшася 
штатная колькасць газет разл1чаных як на мясцовае насельнщтва, так i на нямецкага чытача. Да ix 
лпсу адносяцца “Zeitung der 10 Аллее” (“Газета 10 apMii”), “Vilnaer Zeitung” (“Вшенская газета”), 
“Kriegszeitung von Baranowitschi” (“Вайсковая газета у Баранав1чах”), “Grodnaer Zeitung” (“Грод- 
зенская газета”) i шш. Асобныя выданш гэтых газет cnaaynani друкаванне матэрыялау на нямец- 
кай, беларускай, польский, яурэйскай мовах. Тут падшмалшя пытанш аб нацыянальным 
самавызначэнш беларускага краю, аб паходжанш народау насяляючых Беларусь, ix псторьп, мове, 
культуры. Аднак нельга забываць i тое, што кайзераусюм1 уладам1 у дачыненш да мясцовых 
жыхароу на акушраваных тэрыторыях ставшася задача: разгарнуць широкую прапаганду з мэтай 
паслабщь уплывы царскай Pacii i стварыць альтэрнатыву той нацыянальнай пал1тыцы, якую 
праводзша дагэтуль на беларусюх землях самадзяржауе.

Публжацыя крынщ па праблемах грамадска-палгтычнай тэмагыю у гады Першай сусветнай 
вайны, у першапачатковы перыяд пераважна належала успамшам i мемуарам непасрэдных 
удзельшкау тых падзей. Адным1 з першых не толью навуковых, але i дакументальных крынщ аб 
складаных i супярэчл1вых працэсах грамадска-палпычнага жыцця i дзейнасщ беларускана нацыя
нальнага руху падчас вайны бьип працы Ю. Впан-Дубейкаускай [1], Я. Канчара [2], Ф. Турука [3]. 
У ix у якасщ дадатку быу змешчаны разнастайны дакументальны матэрыял, яю не стращу сваёй 
навуковай вартасщ i у нашы дни

KaMicii па псторьп Кастрычнщкай рэвалюцьп i партьп у Вщебску i Гомелц Пстпарт пры ЦК 
КП(б)Б падрыхтаваш i выдаю першыя зборшю артыкулау, мемуарау i дакументальных 
матэрыялау аб рэвалюцыйных падзеях у Беларуси (Революционная борьба в Гомельской губер
нии: Ист. Материалы. Гомель. 1921, вып. I; Красная быль: Большевики в Витебске. Сб. статей, 
воспоминаний и материалов. Витебск, 1923; Кастрычшк на Беларуси 36. Артыкулау i дакументау, 
Мн. 1927, вып. I).

Цжавую i карысную шфармацыю для вывучэння грамадска-палпычнай праблематыю у нашым 
кра! маюць некаторыя справаздачныя зборшю разглядаемага перыяду. Дадзеныя зборшю пера
важна утрымл1ваюць загады i распараджэнш урадавых структур, а таксама ход выканання тых 
альбо шшых мерапрыемствау адносна беларусюх губерняу. Сярод ix необходна выдзялщь спра
ваздачныя выданш: “Эвакуацыйная камшья пры Мшсюм Губернсюм Аб'яднаным Земска- 
Гарадсюм Ваенна-Прамысловым Камиэце” [4], i “Кароткая справаздача аб дзейнасщ Мшскага
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Губернскага Камггэта У.З.С. за 1916г.” [5]. У гэтых выданнях на канкрэтным матэрыяле прагляды- 
ваецца не толью эвакуацыйная праца i дзейнасць органау самаюравання падчас Першай сусветнай 
вайны, але i уся сапраудная глыбшя грамадска-сацыяльных змяненняу у жыцщ Benapyci у дадзены 
перыяд.

Важным набыткам крынщазнаучай пстарыяграфп Benapyci з’яв1уся выхад у свет зборнжа 
псторыка-дакументальных матэрыялау: “История Беларуси в документах и материалах” [6]. Ма- 
тэрыялы зборнжа ахошпваюць увесь перыяд беларускай псторьп, але пэунае месца тут адводзщца 
i дакументам 1914 - 1917 гг., некаторыя з ix з’яуляюцца б1бл1яграф1чнай рэдкасцю i друкуюцца на 
мове арыпнала.

Важнай крынщай узбагачэння ведау па вывучэнш грамадска-палпычнай i культурна- 
асветнщкай дзейнасщ беларускага адраджэнскага руху у даследуемы перыяд з’яуляюцца некато
рыя энцыклапедычныя выданнк “Энцыклапедыя псторьп БеларусГ’ у шасщ тамах, т. 1, 2 [7], “Эн- 
цыклапедыя лггаратуры i мастацтва Benapyci” у пящ тамах [8], а таксама аднатомная энцыклапе
дыя “Беларускай мовы” [9]. Створаная вял1юм1 калектывам1 навукоуцау Benapyci, яны 
утрымл1ваюць разнастайныя пстарычныя матэрыялы, шматгпюя звестю аб выдатных 
прадстаунжах беларускага народа, яюя праявт сябе у розных галшах жыццядзейнасщ грамадст- 
ва, багатую культурна-асветнщкую шфармацыю.

Дакументальны матэрыял выдадзеных зборнжау i энцыклапедый дапамагае у пэунай ступеш 
высвятлщь розныя напрамю грамадска-палггычнага жыцця на Benapyci падчас Першай сусветнай 
вайны i з’яуляецца сваеасабл1вым даведнжам па вывучэнню шматгпюх лггаратурных крынщ. Але, 
нягледзячы на значную ролю, якую адыгрываюць вышэй прыведзеныя выданш, усё ж патрэбна 
адзначыць, што у мнопх з ix апублжаваныя матэрыялы выразаны з агульнага асяроддзя шшых 
дакументау, як1я вялгся па той щ шшай справе (а у кожнага з ix была свая прауда) i не заусёды ад- 
павядаюць аб’ектыунаму адлюстраванню. Акрамя таго, у савецю перыяд, заахвочвауся i 
прапагандавауся падбор асобных дакументальных крынщ, яюя падкрэсл1вал1 абсурднасць тых щ 
шшых учынкау самадзяржауных улад, у той жа час апускаючы шшыя болып важных моманты. 
Таксама практыкавагпся наумысныя скарачэнш, выкарыстанне урыукау з тэксту з аутарсюм тлу- 
мачэннем i г.д., усё тэта зачастую прыводзша да скажэння сэнсу некаторых дакументау. Таму, усе 
гэтыя абставшы патрабуюць неабходнасщ праверю i дапаунення дадзенага вща крынщ шшым! 
дакументамг

У гэтых адносшах вялжае значэнне маюць непасрэдна арх1уныя матэрыялы, як1я у параунашп з 
выдадзеньпш дакументальньп\п зборнжам! болей дакладныя i правшьныя, таму што яны захавал1 
не толью Konii розных справаздач з месц, але i першасныя дадзеныя, на аснове яюх гэтыя справаз- 
дачы складалюя.

Асабл1вую важнасць для нашага даследавання прадстауляюць фонды Нацыянальнага Apxiea 
Рэспублпй Беларусь (НАРБ). Тут асобныя справы утрьпшпваюць давол1 разнастайны i цжавы ма
тэрыял па тэматыцы грамадска-палггычнага жыцця на Benapyci падчас даследуемага перыяда. 
Асноуная частка apxiyHbix дакументау, яюя датычацца грамадска-палпычнага становппча i рэва- 
люцыйнага руху на Benapyci у гады разглядаемай вайны сканцэнтравана пераважна у фондах дэ- 
партамента палщьп, жандарсюх i палщэйсюх упрауленняу, фабричных шспектарау, 
прадвадзщеляу дваранства i шшых. Некаторыя фонды утрымл1ваюць шырою круг даследуемых 
пытанняу. Напрыклад фонд 295 змяшчае дадзеныя аб культурна-асветных мерапрыемствах, 
звестю аб удзельнжах рэвалюцыйных выступленняу i стаячых пад надзорам палщьп i г.д.

Дакументы, яюя датычацца судовых спрау заведзенных падчас вайны на прадстаунжоу розных 
рэвалюцыйных плыняу знаходзяцца у матэрыялах фонда 705. асабл1вую значнасць прадстауляюць 
тут загады дэпартамента палщьп аб барацьбе з рэвалюцыйньгш выступлениям! (воп. 1, с. 15), а 
таксама абасязковыя пастановы ваеннага камандавання выдадзеныя на тэрыторьп беларусюх 
губерняу, што знаходзипся на ваенным становппчы (воп. 1, с. 27).

Пэуны дакументальны матэрыял аб рэвалюцыйнай аптацьп, распаусюджванш антыурадавых 
лютовак, рэвалюцыйнай дзейнасщ некаторых палпычных партый на Benapyci у тэты перыяд 
утрьпшпваюць фонды 2499 i 60.

Асобныя справы фонда 1416 заполнены матэрыял aMi аб высачайшых загадах Мжалая II i 
Мппстэрства Унутраных Спрау Расшскай 1мперьп (воп. 1, с. 2350), аб эвакуацьп i стварэнш 
рэкв1зщыйных камйлй на Benapyci з выпадку нямецкага наступления (воп. 1, с. 2407).

Пошук матэрыялау у НАРБ ускладняецца тым, што асобныя звестю аб беларусюм нацыяналь- 
ным руху, шшых нацыянальных рухах i ix партийных аргашзацыях змяшчаюцца у шматлшх 

119



справах розных фондау разам з шшым1 матэрыяламц як1я не маюць шякага дачынення да гэтай 
тэматыю.

Паказальным з лепшага боку у гэтым плане з’яуляецца Беларусю дзяржауны apxiy-музей 
лтгаратуры i мастацтва у г.Мшску (БДАМЛ1М), дзе у фондзе №3 “Документы беларусюх нацыя- 
нальных палтгычных i культурна-асветнщюх аргашзацый” сабраны i йстэматызаваны матэрыялы 
па тэматыцы беларускага нацыянальнага руху. Тут прадстаулена калекцыя дакументау, якая рас- 
павядае аб працы беларусюх адраджэнцау у гады пасля першай раййскай рэвалюцьп, падчас нова- 
га рэвалюцыйнага уздыму, а таксама ёсць щкавыя звестю аб ix дзейнасщ у перыяд першай сусвет
най вайны. Па ceaiM складзе тэта творчыя i б1бл1яграф1чныя дакументы, перашска беларусюх 
адраджэнцау, загады, пратаколы, рэзалюцьп, а таксама асабютыя дакументы беларусюх дзеячау, 
рэдакцый часошсау i газет, розных саюзау, кампэтау i таварыствау.

Найболыпую каштоунасць для нашага даследавання прадстауляюць дакументы беларусюх на- 
цыянальных культурна-асветнщюх аргашзацый (воп.1, с. 1-32) матэрыялы беларусюх нацыяналь- 
ных выдавецтвау часошсау i газет (воп.1, с.33-123), дакументы беларусюх дзеячау (воп.1, с.217- 
229). Акрамя таго, пэуныя звестю аб вядомых беларусюх дзеячах, а таксама па стварэнню некото
рых беларусюх аргашзацый аутар знайшоу у фондзе №3 (воп.2, с.4,8).

Комплекс дакументау, дзе разглядаюцца сацыяльныя, палпычныя i культурна-асветнщюя ас
пекты грамадска-палпычнага жыцця, загады ваенных улад, успамшы палпычных дзеячау звяза- 
ныя з “краёвай” щэяй у беларускай грамадска-пал1тычнай думцы у першай чвэрщ XX ст., 
утрымл1ваюцца у Беларусюм дзяржауным йстарычным apxiBe у гг. Гродна, Брэст, Гомель.

Увядзенне у навуковы абарот шырокага кола арх1уных дакументау дазваляе набл1зщца да 
аб’ектыунага анатазу стану i асабл1васцей развщця грамадска-патагычных адносш на беларусюх 
землях падчас Першай сусветнай вайны. Разам з тым, неабходна адзначыць, што пошук арх1уных 
матэрыялау звязаны з пэуным1 цяжкасцямг Аб няпоунасщ i незахаванасщ арх1уных матэрыялау 
гавораць тыя факты, што за першы перыяд вайны (жшвень 1914 - лета 1915 гг.) амаль поунасцю 
адсутшчаюць дакументы, яюя б адлюстроувата палпычны змест дзейнасщ беларускага адраджэн- 
скага руху. Недастаткова прадстаулены тэты аспект, а таксама работа па стварэнню беларускай 
дзяржаунасщ i у дакументах, яюя расказваюць аб працы беларусюх грамадска-патагычных 
аргашзацый пад нямецкай акупацыяй, хаця з успамшау сучасшкау вядома, што праца у гэтым 
наюрунку тут прыняла давол1 шырою размах. Далёка не поуна высветлена у арх1уных матэрыялах 
i дакументах, у першую чаргу, праблематыка палпычнай дзейнасщ агульнарасшсюх, яурэйсюх 
партийных аргашзацый i груповак у першыя гады вайны на Беларуй. У сувяз1 з таюм 
становппчам спрау па даследаваннях вышэй адзначанай тэматыю, можна працягваць далейшы 
пошук новых apxijnibix дадзеных, у тым лпсу i за межам1 Рэспублпй Беларусь.

Лпаратура:

1. Втган-Дубейкауская, Ю. Мае успамшы - V.: Gudu Kulturos Draugija Lietuvoje, 1994,- 167 с.
2. Канчер, Е.С. Белорусский вопрос. - Петроград: Изд-во Бел. отд. Комиссариата по делам Нац. С.К.С.О., 1919. - 132 

с.
3. Турук, Ф. Белорусское движение. Очерк национального и революционного движения белорусов. - М.: Госиздат, 

1921. - 145 с.
4. Эвокуационная комиссия при Минском Губернском Объединенном Земско-Городском Военно-Промышленном 

Комитете. - Минск, 1915. - 92 с.
5. Краткий отчёт о деятельности Минского Губернского Комитета В.З.С. за 1916г. - Минск Тип. Б.Л. Каплана, 1917. - 

32 с.
6. История Беларуси в документах и материалах/ Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец - Мн.: Алмафея, 2000. - 672 с.
7. Энцыклапедыя ricropbii Беларусь У 6 т. Мн.: - БелЭн, 1993-2003.
8. Энцыклапедыя лпаратуры i мастацтва Беларуси У 5 т. Мн.: - БелСЭ, 1984-1987.
9. Беларускай мовы: Энцыкл./ Беларус. Энцыкл.; Пад рэд. А.Я. М1хнев1ча; Рэдкал.: Б.1. Сачанка (гал. рэд.) i шш. - 

Мн.: БелЭн, 1994. - 655 с.

120




