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Беларуси дзяржауны ушверстэт

Пасля усталявання нямецкая-расшскага фронта у кастрычшку 1915 г. па лшп Дзвшск - Браслау 
- Паставы - Смаргонь - Баранав1чы - Шнек - Луцк Беларусь апынулася падзеленай на дзве 
часткЁ На занятых немцам! тэрыторыях было створана ваенна-адмппстрацыйнае ведамства Обер 
Ост, у склад якого увайшл! i сучасныя заходн!я беларусгая земл! (частк! Ваукавыскага i Гродзен- 
скага паветау). На адрэзку ад Л1ды да Браслава усходняя мяжа Обер Оста амаль супадала з сучас- 
най мяжой пам!ж Лггвой i Беларуссю [1]. Частка акушраваных беларусюх земляу плошчаю каля 33 
тыс. км2 з населенны! пунктам! Ашмяны, Наваградак, Слошм, Баранав!чы, Пшск, Пружаны 
уваходз!ла у склад вайскова-аперацыйнай паласы (Operationsgebiet) пам!ж мяжой Обер Оста 1 
линяй нямецка-расшсюх акопау [2,S.74]. Тэта тэрыторыя л!чылася прыфрантавой паласой. Вай- 
сковае ведамства Обер Ост узначал!у шэф генеральнага штаба генерал Э. Людэндорф пад агуль- 
ным юраунщтвам камандуючага Усходшм фронтам фельдмаршала П. фон Пндэнбурга.

Эканам!чная палпыка нямецгах улад, разгорнутая у розных наюрунках ад зямельнага, прамы- 
словага, падушнага падаткаабкладання да разгорнутай с!стэмы рэкв!зщый прывяла да сур’ёзных 
цяжкасцяу з забеспячэннем прадуктам! харчавання i прадметам! першай неабходнасщ, асабл!ва у 
гарадах. Был! уведзены нормы спажывання прадуктау i карткавая с!стэма. Разам з тым сярод 
насельнщтва размяркоувал!ся працоуныя заданий пабудова канал!зацьп i водаправоду, упарадка- 
ванне i брукаванне вулщ, перабудова дамоу для адм!шстрацыйных патрэб, назапашванне i падвоз 
торфу i г. д. [4, 15 лютага]. Так!я умовы жыцця прыводзйп да знясшення i шматлпох хвароб сярод 
насельнщтва. Для падтрымання парадку ва умовах акупацьп адным з наюрункау дзейнасщ немец- 
кага к!раунщтва стал! мерапрыемствы па недапушчэнню распаусюджвання шфекцыйных 
захворванняу i эшдэмш.

Ужо падчас фарм!равання адмппстрацьп ваенных акруг Обер Оста i тэрытарыяльнага 
упарадкавання занятых зямель восенню 1915 г. быу праведзены шэраг мерапрыемствау па бараць-
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бе з сыпным тыфам, яю быу распаусюджаны у мнопх месцах. У барацьбе з этдэм!яй памерла 
шмат дактароу [3,с.193]. Пагаршала становппча з забеспячэннем прафесшным! кадрам! i тое, што 
трэцяя частка медыцынскага персаналу было эвакуявана у глыб Раей pi адышла разам з рас!йсюм! 
войскам!. Тыя лекары, што застал!ся, павшны был! мець дазвол на медицинскую практику 
(Zulassungsschein), без якога !м пагражау штрафа да 3000 марак ц! турэмнае зняволенне да 6 
месяцау [4, 17 сакавжа]. Яшчэ горшым было становппча у вёсках, таму, каб ipoxi выправщь 
спуацыю, павятовым! дактарам прызначалгся немцы [4, 29 лютага].

3 дазволу акупацыйных улад Таварыства лекарскай i спажывецкай дапамоп ахвярам вайны на 
прыватныя ахвяраванн! аргашзавала амбулаторию у Витый i лекарсюя пункты у Дуброве Гродзен- 
скай губернй, Бутрыманках Вйтенскай губернп i шш [4, 22 лютага]. Акрамя лекау амбулаторий 
забяспечвал! хворых бясплатна спажывецюм! прадуктамг Аднак з-за недахопу грошай выданы 
был! нестабильным!, i тольк! зус!м слабыя атрымл!вал! малако i крупы. Каб кантраляваць дзей- 
насць бальнщ i амбулаторый стварагйся саштарна-кантрольныя кам!сй пры нямецюх обер- 
бургамютрах.

У газеце “Гоман” ад 18 красавжа 1916 г. нямецк! обер-бургам!стр змяещу афщыйную абвестку 
з заклжам барацьбы з пашырэннем заразных хвароб. Прадшсвалася два разы на тыдзень ва yeix 
дамах Витый чысцщь леевщы, сцены i стол!, а сабранае смецце адразу палщь ц! вывазщь у пры- 
крытых вазах. У кухнях трэба было устауляць вокны з нацяжной газавай сеткай, прадукты накры- 
ваць сеткай з той жа ткашны, у аснове рабщь раму з дроту. Перавозщь мяса ц! шшыя прадукты 
дазвалялася тольк! добра прыкрытым. Для стаячай вады рабщь, дзе магчыма, стою. За невыканан- 
не загаду прадугледжвауся штраф 3000 марак альбо арышт да году [4, 21 красавжа]. У дадатак да 
абвестю ад 18 красавжа аб папярэджванш пашырэння заразных хвароб 5 верасня было 
апублжавана апавяшчэнне наступнага зместу: жыхары, што пражывал! на узбярэжжы рэк для зма- 
гання з мухам! i камарам! павшны был! выкашваць раелшы. Загады дактароу аб чыецпй двароу, 
леевщ павшны был! выконвацца бяспрэчна i г.д. [4, 5 верасня]. Акрамя прывентыуных мер папя- 
рэджвання захворванняу нямецкае юраунщтва рабйта канкрэтныя захады у барацьбе з магчымым! 
эшдэмйтм!, яюя легка магл! распачацца над час вайны. Да прыкладу, з 19 чэрвеня 1916 г. у Гродна 
праводзшася вакцынацыя насельнщтва ад воспы i халеры [4, 27 чэрвеня].

Пыташй наладжвання здаровага ладу жыцця i папярэджванню шфекцыйных захворванняу ва 
умовах акупацьй !мкнул!ся вырашыць i таварыствы дапамог! пацярпелым ад вайны, яюя з’яулялюя 
адзшым! легальным! асяродкам! грамадскай дзейнасц! на занятых немцам! землях, згодна указа аб 
забароне уеялякай палпычнай дзейнасц!, выдадзенаму Пндэнбургам 28 лшеня 1915 [5, с. 15]. 
Старшыней праулення Беларускага таварыства дапамог! ахвярам вайны быу выбраны Вацлау 
1ваноусю, а яго намеешкам! - Антон Лукев!ч i Вацлау Ластоусю, пасля эвакуацьй з Витый В. 
1ваноускага Таварыства дзейшчала пад юраунщтвам А. Луцкев!ча. [6,S.69]. Таварыства аб’яднала 
усе палггычныя трупы беларусау, каталжау i праваслауных i стала агульнанацыянальнай 
аргашзацыяй. Беларускае таварыства дапамог! ахвярам вайны дзейшчала спачатку толью у Вйтьш 
i прылеглых да яе раенау, але хутка пашырыла свой уплыу i на шшыя беларусюя рэпены. Так, 
першапачаткова яно наюравала ceaix упаунаважаных у Гарадзенскую (П.Аляксюк) i Вшенскую 
(В.Ластоусю) губерш, потым у чэрвеш-лшеш 1915 г. адчышла свае аддзялешй у Мшску, Вщебску, 
Полацку, Вйтейцы, Друскенжах i шшых гарадах Беларусь Асноуны змест работы аргашзацьп 
складала стварэнне пунктау харчавання, адкрыццё сталовых, штэрнатау, дзщячых дамоу i аказан- 
не медыцынскай дапамог! беженцам. [7,с.40-45].

3 аднаго боку нямецкая ваенная адмпйстрацыя рабйта захады па недапушчэнню 
распаусюджвання шфекцыйных захворванняу i эшдэмш: друкавалюя памятю у газетах, юнавал! 
лекарш i амбулаторы!, пры парушэнш парадку прадугледжвауся увесь спектр пакаранняу: ад 
штрафау да зняволення. 3 шшага, ва умовах акупацыйнага рэжыму пачэсную ролю у паляпшэнш 
станов!шча насельнщтва адыгрывала Беларускае таварыства дапамоп пацярпелым ад вайны.
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