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Пастановы, выдадзеныя ў гэты час, пад
крэслiвалi, што ўсе асобы, у тым лiку i 

цывільнае насельнiцтва, «падлягаюць ва
еннаму суду i пакаранню па законах ваен
нага часу аж да смяротнай кары: 1) за бунт 
супраць вярхоўнай улады; 2) наўмысны 
падпал…» [1, л. 59] i г.д. Без дазволу вай
сковага начальства забараняўся продаж 
насельніцтву газет і кніг [2, с. 596]. 

У гэтых умовах праводзiць якуюне
будзь культурнанацыянальную работу 
бы   ло вельмi цяжка. Наблiжэнне расiйска
гер манскага фронту, ваенныя дзеяннi на тэ
ры торыi Беларусi, добраахвотныя i прыму
совыя ўцёкi сотняў тысяч людзей на ўсход 
яшчэ больш пагоршылi ciтуацыю: восенню 
1914 года вымушаны быў спынiць сваю  
дзейнасць часопiс «Лучынка», у студзенi 
1915 года – «Саха», 30 лiпеня 1915 года – га
зета «Беларус», а праз тыдзень выйшаў апош  
нi нумар газеты «Наша нiва» [3, с. 100].

Аднак, нягледзячы на цяжкасцi ваенна
га часу – увядзенне ваеннага становiшча, 
фiзiчныя i матэрыяльныя страты, мабi

лiзацыю i бежанства, беларуская справа 
не памерла. Яшчэ ў пачатку 1915 года 
царскi ўрад дазволiў на Беларусi яўрэйскi 
i польскi бежанскiя камiтэты, а з красавiка 
1915 года пачала працу створаная ў Вiльнi 
дабрачынная арганiзацыя «Беларускае 
таварыства дапамогi пацярпелым ад вай
ны», старшынёй якой быў абраны Вацлаў 
Iваноўскi [4, л. 1]. Асноўным напрамкам яе 
дзейнасці было стварэнне пунктаў харча
вання, iнтэрнатаў, дзiцячых дамоў, аказанне 
медыцынскай дапамогi бежанцам. 

Пасля акупацыi нямецкiмi войскамi во
сенню 1915 года заходняй часткi Беларусi 
невялiкая група беларускiх дзеячаў, што 
засталіся ў акупiраванай Вiльнi, працягвала 
культурнанацыянальную работу ў новых 
умовах. Ужо восенню 1915 года ў горадзе 
пачаў дзейнiчаць Беларускi народны камiтэт, 
якi выказваўся за незалежнасць Беларусi i 
Лiтвы i адраджэнне ВКЛ. Аднак створаная iм 
для практычнага вырашэння гэтай задачы 
Канфедэрацыя Вялiкага Княства Лiтоўскага 
па аб’ектыўных i суб’ектыўных прычынах 
распалася [5, с. 239]. У чэрвені 1916 года 
беларускiя дзеячы дамаглiся афіцыйнага 
прызнання беларускай мовы нямецкімі 
акупацыйнымі ўладамі [6, л. 353]. На бе
ларускай мове сталi друкавацца пашпар
ты, заклiкi, брашуры. У гэтым жа годзе на 
акупіраванай частцы Беларусі было адкры
та каля 50 школ [7, с. 18], а ў 1917м – ужо 
126 беларускіх школ [8, с. 26]. У студзені 
1916 года пачала выдавацца беларуская 
газета «Гоман», якая адыграла вельмі 
важную ролю ў нацыянальнакультурным 
адраджэнні беларускага народа. Значнай 

Ва ўмовах вайны
Развiццё беларускай культуры  
ў 1914–1918 гадах
Амаль з самага пачатку Першай сусветнай вайны 28 лiпеня 1914 года ў заходнiх, у тым лiку беларускiх, 
губернях прыфрантавой паласы Паўночна-Заходняга фронту было ўведзена ваеннае становішча. 
У сувязi з гэтым значныя паўнамоцтвы перадавалiся ў рукi ваенных. Уладамі, апроч іншых 
абмежаванняў для насельніцтва, быў уведзены строгі кантроль над перыядычным друкам  
і культурнымі ўстановамі. 

Мікалай ШЧАЎЛIНСКI, 
кандыдат гiстарычных 
навук, дацэнт 

ПРА АЎТАРА

ШчАўлінскі Мікалай Барысавіч. 
нарадзіўся ў 1955 годзе ў п. Дзяржынск (з 2003 года – Раманаў) Жытомірскай вобласці (Украіна). 
У 1991 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у 1995 годзе – аспірантуру БДУ. 
З 2000 года – выкладчык кафедры гісторыі, сусветнай і айчыннай культуры Беларускага на-
цыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта.
кандыдат гістарычных навук (2000), дацэнт (2009). 
Аўтар больш як 70 навуковых работ, у тым ліку дзевяці манаграфій. 
сфера навуковых інтарэсаў: грамадска-палітычнае развіццё Беларусі ў пачатку ХХ стагоддзя; 
беларускі нацыянальны рух у гады Першай сусветнай вайны; гісторыя стварэння і развіцця 
грамадзянскай авіяцыі Беларусі.

Г і с то Р ы я



9 1Б Е л А Р У с к А я  Д У М к А  №  6  2 0 1 6

падзеяй сталася адкрыццё ў Вільні ў чэрвені 
1916 года Беларускага клуба, на аснове яко
га быў арганізаваны тэатр. 

Што датычыцца неакупіраванай часткі 
Беларусі, дык тут таксама нацыянальна
культурны рух у 1915–1916 гадах значна 
актывізаваўся. У такіх гарадах, як Мінск, 
Полацк, Віцебск, Смаленск, Магілёў, пачалі 
стварацца таварыствы, клубы, гурткі. 
Асноўнымі цэнтрамі гэтых аб’яднанняў 
інтэлігенцыі і моладзі былі «Беларускія 
хаткі». У адной з іх, што адкрылася ў Мінску, 
удзел прымалі Уладзіслаў Галубок, Усевалад 
Фальскі, Аркадзь Смоліч, Лявон Дубяйкоўскі, 
Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі), Змітрок Бя
дуля, Арнольд Паўловіч, Язэп Фарботка, 
Рамуальд Зямкевіч, Язэп Лёсік, Фабіян 
Шантыр, Зоська Верас (Людвіка Сівіцкая), 
Ванда Лявіцкая, Максiм Багдановiч i iнш. 
Актывістка беларускага маладзёжнага ру
ху Апалонiя СавёнакРаткевіч так згадвала 
пра актывістаў мінскай «Беларускай хаткі»: 
«Гэтыя выдатныя людзi выбралi найва
стрэйшую зброю – мастацкае слова. Яны 
прамаўлялi да нас вуснамi нашых паэтаў
адраджэнцаў… Гэта было для нас i навукай, 
i клiчам, i загадам, i праграмай дзейнасцi. 
Мы бачылi iдэю, тую высокую, велічную 
iдэю змагання за волю свае Бацькаўшчыны 
i свайго народу…» [9, с. 18]. 

Вялiкую ўвагу беларускiя дзеячы надава
лi пытанню аб адкрыццi на неакупiраванай 
тэрыторыi Беларусi вышэйшай навучаль 
най установы – беларускага ўнiверсiтэта. 
Але Мiнiстэрства народнай асветы Расіі на 
гэтыя iмкненнi адказвала адмоўна, бо лiчыла 
немэтазгодным адкрываць унiверсiтэт у 
Мiнску, таму што горад знаходзiўся паблiзу 
фронту, а такiя гарады, як Вiцебск i Магiлёў,  
не з’яўлялiся, згодна з урадавай тэрмiнало 
гiяй, цэнтрамi ПаўночнаЗаходняга краю. 

Вялiкiх поспехаў адраджэнне белару
скай культуры дасягнула пасля Лютаўскай 
рэвалюцыі 1917 года. Паўсюль, дзе бы
ла нацыянальна свядомая інтэлігенцыя і 
ініцыятыўная моладзь, пачалі з’яўляцца 
розныя беларускія арганізацыі, культурна
асветныя таварыства, аматарскія драма
тычныя, харавыя, краязнаўчыя і іншыя 
гурткі.

У сакавіку 1917 года ў Мінску быў створа
ны Беларускi Нацыянальны Камiтэт (БНК), 
якi ў сваёй дэкларацыi выказаў патрабаван
не аб нацыяналiзацыi беларускай школы 
[8, с. 89]. Для каардынацыi намаганняў 

творчай iнтэлiгенцыi па развiцці нацыя
нальнай культуры i прафесiйнага мастацт
ва пад эгідай БНК было заснавана Тавары
ства беларускай культуры. 24–25 чэрвеня 
яно правяло Днi вольнай Беларусi – шы
рокую акцыю, якой меркавалася ахапiць 
насельнiцтва краю i ўсiх беларусаў паза яго 
межамi. У Мiнску, Магiлёве, Петраградзе i 
iншых гарадах было наладжана святкаван
не Купалля, дэманстравалiся дасягненнi на
цыянальнага мастацтва, чыталiся рэфераты 
па гiсторыi Беларусi, збіраліся сродкі ў на
цыянальны фонд [5, с. 241]. 

Актыўны ўдзел у адраджэнні нацыя
нальнай культуры прымалі настаўнікі, якія 
ў ліпені 1917 года ў Мiнску на 2м з’ездзе 
прадстаўнiкоў беларускiх арганiзацый 
заснавалі Беларускі настаўніцкі саюз [10]. 
Мэтай яго было з’яднанне ўсiх настаўнiкаў, 
якiя лiчылi сваёй задачай спрыяць нацыя
налiзацыі беларускай школы – ад пачатковай 
да сярэдняй i вышэйшай. На з’ездзе таксама 
зацвердзілі статут саюза, дзе акрэслiваліся 
яго прызначэнне i задачы.

Важную ролю ў справе нацыянальнага 
адраджэння таксама адыграў перыядычны 
друк. У першую чаргу гэта датычыцца газеты 
«Вольная Беларусь», якая пачала выходзiць 
у Мiнску 28 мая 1917 года як тыднёвiк БНК 
пад рэдакцыяй Я. Лёсiка, а з лiпеня 1917 года 
стала органам Таварыства беларускай куль
туры. Газета заклiкала да адраджэння краю, 
добрасуседскiх адносiн з Расiяй, Польшчай, 
Украiнай i Лiтвой пры ўмове прызнання iмi 
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нацыянальнай i культурнай самастойнасцi 
Беларусi, вiтала Лютаўскую рэвалюцыю, 
выступала за культурнанацыянальную i 
дзяржаўную аўтаномiю Беларусi ў складзе 
будучай дэмакратычнай федэратыўнай Расii 
[5, с. 240–241]. 

У справе пашырэння і паглыблення са
масвядомасці беларускага народа моцным 
сродкам з’яўляўся тэатр. У красавiку 1917 го
да ў Мiнску па iнiцыятыве выдатнага дзеяча 
нацыянальнай культуры I. Буйнiцкага было 
заснавана «Першае беларускае таварыства 
драмы i камедыi». Яго кiраўнiкi – Усева
лад Фальскі i Фларыян Ждановіч. Акрамя 
драматургаў, у склад таварыства ўваходзiлi 
Антук Крыніца, Янка Беларус, Паўліна 

Мядзёлка, Вера Тарасік, Генрых Грыгоніс, 
Уладзіслаў Галубок і iншыя [11, с. 6].

У 1918 годзе палiтычная сiтуацыя змя
нiлася: у вынiку наступлення нямецкiх 
войскаў у лютым – сакавiку больш за 2/3 тэ
рыторыi Беларусi, уключаючы Мiнск, апы
нулася пад уладай германскiх акупантаў. 
У гэтых складаных абставiнах беларускiя 
дзеячы працягвалі спробы адраджэння бе
ларускай дзяржаўнасці. 21 лютага 1918 года 
Выканаўчы камiтэт Савета Усебеларускага 
з’езда надаў сабе ўладныя паўнамоцтвы, 
стварыў урад – Народны сакратарыят і 
паведамiў аб гэтым у дзяржаўным дэкрэце, 
названым Першай Устаўной граматай. За
тым, 9 сакавiка таго ж года, у акупiраваным 
Мiнску Выканаўчы камiтэт з’езда выдаў Дру
гую Устаўную грамату, якой абвяшчалася 
Беларуская Народная Рэспублiка (БНР), а вы
канкам пераўтвараўся ў Раду БНР [12, л. 100]. 
Трэцяй Устаўной граматай, выдадзенай 
Радай БНР 25 сакавiка, Беларуская Народ
ная Рэспублiка абвяшчалася незалежнай 
[12, л. 100]. Аднак магчымасцi рэалiзацыi 
iдэй нацыянальнай свабоды i дзяржаўнай 
самастойнасцi iстотна абмяжоўвалiся 
палiтыкай кайзераўскай Германii, якая зай
мала пазiцыю непрызнання БНР. 

Нягледзячы на гэта, у пачатку красавіка 
Народны сакратарыят абвясціў беларускую 
мову дзяржаўнай і афіцыйнай мовай БНР. 
Усе акты, дакументы i перапiска ўрадавых 
устаноў павiнны былi весцiся толькi па
беларуску [13, с. 45–46]. Разам з мовай 
Народны сакратарыят вялікае значэнне 
надаваў стварэнню нацыянальнай школы. 
У 1918 годзе ў зоне нямецкай акупацыі 
дзейнічала больш за 350 беларускіх пачат
ковых школ. У мястэчку Свіслач працавала 
настаўніцкая семінарыя, у Слуцку, Будсла
ве, Мінску, Навагрудку, Гародні – беларускія 
гімназіі. 3 красавіка 1918 года ў Мінску ад
крылася Беларуская дзяржаўная кансерва
торыя [14, с. 24].

Пэўныя здабыткі займела і беларускае 
кнігадрукаванне. У Мінску было заснава
на выдавецкае таварыства «Заранка», якое 
займалася выданнем кнiг для пачатковай 
школы, студэнтаў i вучняў вышэйшых школ, 
а таксама для шырокай публiкi. Акрамя та
го, у горадзе з 1917 года працавала выда
вецтва «Вольнай Беларусi», якое ў 1918 го
дзе выпусцiла пяць кнiг. Даволi добра бы
ла пастаўлена справа выдання школьных 
падручнiкаў у Вiльнi. Тут трэба адзначыць 
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плённую працу Вацлава Ластоўскага, якi 
толькi ў 1918 годзе падрыхтаваў i выдаў 
дзевяць кнiжак. У Вільні таксама працава
ла друкарня М. Кухты, якая выдала «Бела
рускую граматыку для школ» Браніслава 
Тарашкевіча [15, л. 194]. 

Вялікай падзеяй у культурным жыцці 
беларусаў стала правядзенне ў маі – жніўні 
1918 года гісторыкаэтнаграфічнай выстаў
кі «Вільня – Менск». Як паведамляла газе
та «Беларускі шлях», «выстаўка варта таго, 
каб на яе паглядзелі ўсе, хто любіць нашу 
мінуўшчыну з яе цэннымі памятнікамі» 
[16]. Там экспанаваліся рэчы, датаваныя 
аж 1000 годам. Гэта – сцягі, крыжы, гербы 
беларускіх князёў. Асаблівую ўвагу звярталi 
на сябе знакаміты «Літоўскі статут», надру
каваны пабеларуску ў 1588 годзе, рыцарскі 
меч XV стагоддзя, мундзір афіцэра Літоў 
скага ўланскага палка, штандары Вільні і 
Трокскага замка.

Шырокага развіцця дасягнуў перыя
дычны друк. У Мiнску паранейшаму пра
цягвала сваю дзейнасць газета «Вольная 
Беларусь». Акрамя яе, выходзiлi газета «Бе
ларускi шлях» – орган Менскага беларуска
га прадстаўнiцтва, часопiс «Варта». Усяго 
ў 1918 годзе пад кантролем Народнага са
кратарыята выдавалася больш за 14 газет 
і часопісаў. 

Такім чынам, развiццё беларускай на
цыянальнай культуры ва ўмовах Першай 
сусветнай вайны мела і пэўныя поспехі. Важ
ную ролю ў кансалiдацыi беларускага наро

да адыгралi такiя арганiзацыi, як Беларускi 
народны камiтэт, «Беларуская хатка», Тава
рыства беларускай культуры i iнш. Упершы
ню ў гэты перыяд быў створаны Беларускi 
нацыянальны тэатр, шырокае развiццё 
атрымалi перыёдыка, кнігадрукаванне, тэ
атральная самадзейнасць. Усё гэта садзей
нiчала ўздыму самасвядомасцi беларусаў, 
заклiкала iх да актыўнай працы на карысць 
свайго краю. 
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