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ТЭМА 1. АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У  
СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў  

КАНЦЫ XVIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XIX СТСТ. 
 

План: 
1. Палітыка расійскага ўрада ў Беларусі ў канцы XVIII – першай 

палове XIX стст. 
2. Грамадска-палітычны рух у Беларусі. Паўстанне 1830-1831 гг. 
3. Беларускія землі ў вайне 1812 г. 
4. Эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. 

 
1. Палітыка расійскага ўрада ў Беларусі ў канцы XVIII – першай 

палове XIX стст. 
У выніку трох падзелаў РП спыніла сваё існаванне. Да Расіі адышла 

тэрыторыя Беларусі з насельніцтвам каля 3,3 млн. чал. Большую яго 
частку складалі беларусы.  

Саслоўная структура насельніцтва Беларусі зацвердзіла падзел 
саслоўяў на: 

- прывілеяваныя (дваранства, духавенства, купецтва, 
ганаровыя грамадзяне). Яны пазбаўляліся рэкрутчыны, цялесных 
пакаранняў, дзяржаўных падаткаў. 

- падатковыя (дзяржаўныя і памешчыцкія сяляне, мяшчане). 
- непадатковая, але і непрывілея ваная група насельніцтва – 

разнчынцы, г. зн. выхадцы “з розных чыноў і званняў”.     
На беларускія землі былі распаўсюджаны агульныя прынцыпы 

расійскага кіравання. У 1796-1797 гг. тут была праведзена 
адміністрацыйная рэформа, паводле якой у Беларусі ствараліся губерні: 
Беларуская з губернскім горадам Віцебскам; Мінская з губернскім 
горадам Мінскам і Літоўская з губернскім горадам Вільняй. 

У выніку новага адміністрацыйнага падзелу ў 1802 г. былі створаны 
Магілёўская, Віцебская, Гродзенская, Віленская і Мінская губерні. 
Таксама паводле гэтага новага адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу 
былі створаны на тэрыторыі Беларусі два генерал-губернатарствы: 
Беларускае (Магілёўская, Віцебская губерні) і Літоўскае (Гродзенская, 
Віленская, Мінская губерні).  

 
 
 

 
 

 

Сотнікі 
(100-200 двароў) 

Дзесятнікі 
(1-25 двароў) 

Губерня 
 
 

Паветы 
(20-30 т. чал) 

Павет 
6 ключоў на 
Чале з войтам 
(выбір. з 
землеўлад-каў) 
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Гэта ўлада падпарадковывалася павятоваму камісару, які 
прызначаўся з рускіх афіцэраў і зацвяррджаўся ў Сенаце. З 30-х гг. XIX ст. 
паветы дзяліліся на станы на чале з прыставамі. 

У цэлым палітыку расійскага ўрада ў канцы XVIII – першай палове 
XIX стст. на тэрыторыі Беларусі можна падзяліць на два этапы: 

1. Да паўстання 1830-1831 гг.  
Палітыка асцярожная і паслядоўная. Яна характарызавалася 

наступнымі мерапрыемствамі ў адносінах да: 
• шляхты 

Праводзілася палітыка па прыцягненню яе да прысягі, пася чаго 
шляхце даваліся правы расійскага дваранства. Апазіцыйна настроеная 
шляхта пазбаўлялася сваіх маёнткаў. Шляхта згубіла правы на стварэнне 
канфедэрацый, на ўтрыманне свайго войска і ўласных крэпацей. 

• сялян 
Распаўсюджвалася расійская падатковая сістэма: замест існаваўшых 

у РП розных дзяржаўных збораў уводзіліся падушны падатак і земскі збор 
+ рэкрутчына. Але, улічваючы цяжкі стан бел. сялянства, расійскі ўрад на 
два гады вызваліў яго ад выплаты дзярж. падаткаў.  На працягу наступных 
10 год падушны падатак збіраўся ў палавінным памеры ў параўнанні з 
расійскімі падаткаплацельшчыкамі. 

• мяшчан (гараджан) 
У 1785 г. на гарады Бел. Кацярынай II распаўсюджваліся прынцыпы 

“Даравальнай граматы гарадам”. У гарадах адмянялася панаванне 
феадалаў, скасоўвалася магдэбургскае права. Шматлікія прыватныя 
гарады і мястэчкі былі выкуплены ўрадам. Кіраванне гарадскім жыццём 
канцэнтравалася ў Думе – прадстаўнічым органе з гарадскіх саслоўяў. 
Купецтва атрымала права на арганізацыю гільдый, як гэта было ў Расіі. 

•  каталіцкай і уніяцай царквы  
Праводзілася лаволі асцярожная палітыка, таму што практычна ўсе 

магнаты і шляхта з’яўляліся католікамі. Таму за католікамі захоўвалася 
права ўмяшальніцтву з боку ўладаў. Засноўвалая Беларуская каталіцкая 
епархія з цэнтрам у Магілёве. Аднак каталіцкаму духавенству 
катэгарычна забаранялася схіляць да сваёй веры праваслаўных. 

Такая ж верацярпімасць была праяўлена і ў адносінах да уніятаў. 
Забаранялася прымусова пераводзіць уніятаў у праваслаўе. 

• яўрэяў 
У 1794 г. устанаўлівалася “мяжа аселасці”. Яўрэям дазвалялася 

сяліцца ў гарадах, займацца рамяством і гандлем, але не дазвалялася 
займацца земляробствам. Яўрэі маглі запісвацца ў мяшчанскія і купецкія 
саслоўі пры ўмове, што яны будуць плаціць дзярж. падаткі ў двайным 
памеры ў парўнанні з хрысціянскім насельніцтвам. 

2. Пасля паўстання 1830-1831 гг. 
Пачалася палітыка русіфікацыі, якую ажыццыяўляў Камітэт 

заходніх губерняў (1831-1848 гг.) – своеасаблівае тэрытарыяльнае 



 4 

міністэрства па кіраванні заходнімі губернямі пры Мікалае I. У склад 
Камітэта ўваходзілі вышэйшыя чыноўнікі Расійскай імперыі, а таксама 
запрашаліся на пасяджэнні Камітэта губернатары і генерал-губернатары 
Заходняга краю. Найважнейшымі мерапрыемствамі Камітэта сталі: 

• увядзенне расійскага заканадаўства 
1831 г. – у Віцебскай і Магілёўскай губернях. 
1840 г. – адмена III Статута ВКЛ на усёй тэрыторыі Беларусі; 
• “разбор” шляхты – палітыка расійскага ўрада, згодна з якой 

пераважна дробная шляхта выключалася з дваранства і 
пераводзілася ў падатковыя саслоўі. 

1831 г. – указ “Аб разборы шляхты ў заходніх губернях і аб 
упарадкаванні гэтага роду людзей”; 
• перавод сістэмы навучання па расійскаму ўзору 
1832 г. – закрыццё Віленскага універсітэта і ліквідацыя Віленскай 
навучальнай акругі; 
• насаджэнне расійскага землеўладання і ўмацаванее мясцовага 

адміністрацыйнага апарата расійскімі чыноўнікамі 
• далучэнне уніяцкай царквы да праваслаўнай, што адбылося ў 

1839 г. на Полацкім царкоўным саборы. 
 
2. Грамадска-палітычны рух у Беларусі. Паўстанне 1830-1831 гг. 

Ліквідацыя РП, ідэі французскай рэвалюцыі, падзеі вайны 1812 г. 
аказалі вялікі ўплыў на развіццё грамадскай думкі ў Беларусі. 

Назва тайнага 
Таварыства 

Тэрмін 
дзеяння 

Месца 
дзеяння 

Удзельнікі Мэты 

Студэнцкі рух 
Віленская 
Асацыяцыя 

1796-1797 Віленскі 
Універсітэт 

 Аднаўленне РП на аснове 
Канстытуцыі 3 мая 1791 г. 

Таварыства 
філаматаў 
(аматараў навук) 

1817-1820 Віленскі універсітэт  
+ аддзяленні ў 
Свіслацкай гімназіі і 
інш. навуч. устано-
вах 

Студэнты  
А. Міцкевіч 
Т. Зан 
Я. Чачот  

Удасканаленне сваіх навуко-
вых ведаў, садзейнічанне 
ўсаегульнай асвеце і грамад-
скай працы на карысць 
Бацькаўшчыны 

У 1820 г. улады даведаліся пра дзейнасць віленскіх студэнтаў і загадам рэктара таварыства філаматаў 
аб’яднанне было распушчана. 
Таварыства 
філарэтаў 
(аматары 
дабрачыннасці) 

1820-1823 Віленскі універсітэт Студэнты і 
выкладчыкі 

Пашыренне асветы + ідэі роў-
насці і свабоды, аж да ліквіда-
цыі прыгоннага права і дазво-
лу незалежнага існавання 
народаў 

У 1821 г. выйшаў указ аб забароне тайных таварыстваў. У 1823 г. пачаліся арышты членаў таварыства. 
Жыхарам Літвы і Беларусі забаранялася вучыцца ў замежных універсітэтах. Чыноўнікі абавязваліся даваць 
падпіску аб недачыненні студэнтаў і настаўнікаў да тайных суполак. 
Дэмакратычнае 
Таварыства 

1836-1839 Віленская медыка-
хірургічная 
акадэмія 

Студэнты-
медыкі і 
мясцовыя 
рамеснікі 

Сацыяльная роўнасць, 
вызваленне сялян і надзяленне 
іх зямлёй, права кожнага 
народа на нацыянальную 
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3. Беларускія землі ў вайне 1812 г. 

На пачатку XIX ст. на Еўрапейскім кантыненце склалася надзвычай 
напружаная міжнародная сітуацыя. Галоўнымі суб’ектамі еўрапейскай 
палітыкі з’яўляліся Англія, Расія і Францыя, якія вялі зацятую барацьбу за 
гегемонію на кантыненце. Ініцыятывай валодала Францыя, якая з прыходам да 
ўлады Напалеона, захоплівала і ўсталёўвала кантроль над усемі новымі 
тэрыторыямі. Такая сітуацыя пачала пагражаць непасрэдным інтарэсам 
Расійскай імперыі, якая працягвала ўдзельнічаць у ваенных кааліцыях 
еўрапейскіх манархій, накіраваных супраць Францыі. 

(каля 60 
чал.) 
Кіраўнік – 
Ф. Савіч 

самастойнасць 

Саюз свабодных 
братоў  

1846-1849 Ашмяны, Ліда, 
Вільня, Гродна, 
Мінск 

 Сацыяльнае і нацыянальнае 
вызвцаленне, барацьба за 
свабодную Польшчу і Расію 

 
Дзекабрысцкі рух 

 
Узнікненне звзана з дзейнасцю членаў “Паўночнага таварыства”, якія былі пераведзены ў вайсковыя часці на 
тэрыторыі Беларусі пасля хваляванняў салдат Сямёнаўскага палка ў Пецярбургу ў 1820 г. Кіраўнік 
“Паўночнага таварыства” Мікіта Мураўёў склаў першы, “мінскі варыянт” расійскай канстытуцыі. 
У 1823 г. быў распрацаваны так званы бабруйскі план паўстання: арышт цара і яго світы ў час агляду 
войскаў у Бабруйскай крэпасці. Але з-за рознагалоссяў план не быў ажыццялеўны. 
 
Таварыства ваенных 
Сяброў 

1825 Ваенныя часці Салдаты і 
афіцэры 
Кіраўнік – 
Міхаіл 
Рукевч 

Устанаўленне канстытуцый-
най манархіі 
24 снежня 1825 г. “сябры” 
спрабавалі падняць паўстанне 
сярод салдат Літоўскага 
корпуса, але яно было 
падаўлена. 
 

Таваырыства 
з’яднаных славян 

  С. Трусаў У лютым 1826 г. спрабаваў 
узняць паўстанне ў Палтаўскім 
палку ў Бабруйску. Яно 
скончылася правалам. 

 
Шляхецкае паўстанне 1830-1831 гг. 

 
Пачалося ў лістападзе 1830 г. у Варшаве. Мэта – аднаўленне РП у межах 1772 г. Сацыяльная база паўстання 
– шляхта, духавенства, студэнты, частка афіцэрства. Сяляне і мяшчане часам мабілізаваліся ў атрады пад 
прымусам. У дзельнікі паўстання падзяляліся на две плыні: кансерватыўную, якая пераважала (узначальваў 
А. Чартарыйскі), і дэмакратычную пад кіраўніцтвам гісторыка І. Лялевеля (дабіваліся пашырэння паўстання 
на землі былога ВКЛ). І. Лялевелем быў вылучаны лозунг: “За нашу і вашу свабоду”, які стаў у далейшым 
сімвалам яднання расійскіх і польскіх рэвалюцыянераў. 
Вясной 1831 г. у руках паўстанцаў - Літва і шэраг паветаў Заходняй Беларусі. Паўстанне ў Беларусі 
развівалася стыхійна, хоць і існаваў Віленскі цэнтральны паўстанцкі камітэт. 
Кульмінацыя падзей – бітва за Вільню 19 чэрвеня 1831 г., у якой паўстанцы былі разбіты царскімі войскамі. 
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Заходнія губерні Расійскай імперыі (якія былі раней часткай Рэчы 
Паспалітай) знаходзіліся ў складанай эканамічнай сітуацыі, якая дапаўнялася 
палітычнай напружанасцю. Ваенныя дзеянні патрабавалі вялікай колькасці 
рэкрутаў, на беларускіх землях знаходзіліся буйныя вайсковыя злучэнні, якія 
часта выкарыстоўвалі рэквізіцыённы спосаб забеспячэння харчамі і фуражом. 
Эканамічнаму развіццю перашкаджала кантынентальная блакада Англіі, да 
якой Расія вымушана была далучыцца адпаведна ўмоў Цільзіцкага міру. 
Зразумела, што такая сітуацыя не магла падабацца мясцовай шляхце. Да таго 
ж яна была незадаволена абмежаваннямі сваіх палітычных правоў, якое 
адбылося пасля далучэння да Расіі тэрыторый Рэчы Паспалітай і правадзімай 
“рэвізіяй” дваранскага паходжання. 

У шляхецскім асяроддзі існавалі трывалыя сімпатыі да Фран- 
цыі – традыцыйнага саюзніка былой Рэчы Паспалітай. Францыя дала 
прытулак многім эмігрантам былой Рэчы Паспалітай, частка якіх дабраахвотна 
пайшла ў французскую армію. Значную ролю адыгралі і заявы Напалеона аб 
магчымасці ўзнаўлення былой Рэчы Паспалітай з яго дапамогай. Стварэнне ў 
1807 г. Герцагства Варшаўскага было абвешчана як першы крок у гэтым 
накірунку. Сярод беларускай шляхты праявілася тэндэнцыя да руху ў 
польскую дзяржаву, дзе яны паступалі на вайсковую службу. Гэта прымусіла 
расійскія ўлады аб’явіць аб секвестры і канфіскацыі маёмасці ад’ехаўшых у 
Герцагства. 

Але частка шляхты насцярожана пазірала на рэформы ў Герцагстве 
Варшаўскім, асаблівую заклапочанаснь выклікала адмена ў 1807 г. прыгоннага 
права. Для многіх шляхцічаў імя Напалеона было непарыўна звязана з 
французскай рэвалюцыяй, якая знішчыла ўсе феадальныя інстытуты. Да таго 
ж, частка магнатаў і буйных землеўласнікаў (М.К. Агінскі, Ф.К. Любецкі. 
.Е. Чартарыйскі) звязвалі надзеі на аднаўленне ці аўтаномію ВКЛ ці Рэчы 
Паспалітай у складзе Расійскай імперыі пад патранажам Аляксандра I. 

10(22) чэрвеня Напалеон абвясціў Расіі вайну, а 12(24) чэрвеня 
напалеонаўская «Вялікая армія» фарсіравала Неман у раёне Коўна і Гродна. 
Напалеон кінуў супраць Расіі каля 650 тыс. вайскоўцаў і 1372 гарматы. 

Рускія арміі (1-я і 2-я) пачалі адыход з мэтай злучэння. 16 (28) чэрвеня 
французы занялі Вільну, 26 чэрвеня (8 ліпеня) – Мінск. Беларусь робіцца 
арэнай жорсткіх крывапралітных сражэнняў. 27-28 чэрвеня (9-10 ліпеня) 
адбылася бітва пад Мірам, 11 (23) ліпеня – каля вескі Салтанаўка. 15 (27) 
ліпеня пад Кобрынам французы былі вымушаны капітуліраваць, што была 
адзначана як першая перамога расійскай арміі над французамі. 18-20 ліпеня 
(30 ліпеня-1 жніўня) адбыліся Клясціцкія баі пад Полацкам, у якіх загінуў 
генерал Кульнеў. Да пачатку жніўня пераважная частка Беларусі была 
акупіравана напалеонаўскім войскам, акрамя поўдня і Бабруйскай цытадэлі, 
абаронцы якой вытрымалі ўсе прыступы праціўніка. 16 (28) ліпеня ў Віцебску 
Напалеон прапанаваў Аляксандру I пачаць мірныя перагаворы, але адказу не 
атрымаў. 

Для кіраўніцтва акупіраванымі тэрыторыямі Напалеонам 1(13) ліпеня ў 
Вільні быў створаны ўрад – Камісія часовага праўлення ВКЛ, паўнамоцтвы 
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якой распаўсюджваліся на Віленскую. Гродзенскую і Мінскую губерні і 
Беластоцкую акругу. У кампетэнцыю Камісіі ўваходзіла: спагнанне падаткаў, 
размеркаванне бюджэтных сум, арганізацыя ўзброенных сіл і жандармерыі, 
стварэнне сістэмы адукацыі і судовых устаноў. Аналагічным чынам былі 
арганізаваны органы кіраўніцтва ў Віцебскай, Магілеўскай і Смаленскай 
губернях, але яны не падпарадкаваліся віленскаму ўраду. Гэта адзначае, што 
Напалеон не зрабіў таго, што ад яго чакала значная частка шляхты былой Рэчы 
Паспалітай: не злучыў у адно тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, і не пажадаў 
запэўніць у тым, што гэта будзе зроблена ў бліжэйшай будучыні. Напалеон 
наўрад ці жадаў узнікнення ў Еўропе буйной дзяржавы. Абвяшчэнне аб 
стварэнні Рэчы Паспалітай непазбежна пашкодзіла б адносінам расійскага і 
французскага імператараў, перакрыла б Напалеону ўсялякую магчымасць у 
будучым дамовіцца з Аляксандрам I. 

Перад створанымі ваеннай і цывільнай адміністрацыямі была пастаўлена 
адна галоўная мэта: харчовае і фуражнае забяспячэнне напалеонаўскага 
войска. Сітуацыя ўскладнялася тым, што Напалеон не разлічваў на 
доўгатэрміновыя ваенныя дзеянні і своечасова не падрыхтаваў запасаў, а 
камунікацыі «Вялікай арміі» аказаліся надзвычай расцягнутымі і здзейсняць 
падвоз харчоў і фуражу з Еўропы было практычна не магчымым. 

У найбольш складанай сітуацыі апынулася беларускае сялянства. Ва 
ўмовах вайны сяляне пачалі больш рашуча і актыўна супраціўляцца прыгня-
тальнікам і ўладам. 3 прыходам французскай арміі сяляне чакалі, што 
Напалеона скасуе прыгоннае права. Але рэаліі вайны (рабункі, рэквізіцыі, 
здзекі) штурхалі сялян на супраціўленне. Яны актывізаваліся і пачалі даваць 
адпор малалікім групам марадзёраў, нападаць на адстаўшых ці заблудзіўшых 
салдат, на каманды фуражыраў «Вялікай арміі». Такія выпадкі становяцца 
звычайнай з’явай і наносяць вялікую шкоду французскім акупантам і 
аб’ектыўна спрыяе расійскай арміі. 

Новыя ахвяры і разбурэнні прынесла Беларусі адступленне 
напалеонаўскага войска і рух рускай арміі на захад. Як вядома, Напалеон 
пачаў адступленне з Масквы 7(19) кастрычніка, і ў хуткім часе «Вялікая 
армія» апынулася на Беларусі. Менавіта на беларускай зямлі адбылося 
канчатковае паражэнне напалеонаўскай арміі – 14-17 (26-29) лістапада пры 
пераправе цераз Бярэзіну каля вескі Студзенка (раен Барысава). Праз две 
нядзелі рэшткі «Вялікай арміі» пакінулі мяжу Расійскай імперыі. 

Ваенныя падзеі 1812 г. прынеслі Беларусі, яе жыхарам незлічоныя 
страты. Дзесяткі тысяч загінуўшых, безліч зруйнаваных гарадоў і вёсак, страту 
амаль паловы пасяўных плошчаў і жывёлы. Расійскія імперскія ўлады не 
спяшаліся прымаць кардынальных мераў па стабілізацыі становішча. Толькі 
вельмі ўраджальныя 1813 і 1814 гг. паслабілі цяжар пасляваеннай разрухі. 
Прыгоннае права было захавана, працягваліся рэкруцкія наборы, налогавы 
прэс амаль не зменшыўся. У той жа час мясцовая шляхта, скампраметаваная 
супрацоўніцтвам з Напалеонам, захавала свае правы і прывілеі. Маніфесты 
Аляксандра I ад 12 снежня 1812 г. і 30 жніўня 1814 г. аб’яўлялі амністыю 
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дваранству, схіліўшымуся да Напалеона, адначасова сялянам аб’яўлялася 
“мілась ад Бога”. 

 

4. Эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове XIX ст. 
Сельская гаспадарка 

Адной з асаблівасцей развіцця с/г Бел. было панаванне буйнога 
дваранскага землеўладання. Асновай с/г з’яўлялася земляробства, ад якога 
памешчыкі атрымлівалі асноўную частку сваіх даходаў. Яны імкнуліся 
павялічыць плошчу ворыўных зямель, вырошчваючы жыта, авёс, ячмень. 
Асабліва папулярнай культурай, якая ператварылася з агароднай у 
палявую, была бульба (пасевы бульбы да канца 30-х гг. XIX ст. 
павячыліся ў 20-25 разоў). 

Праявамі капіталістычных адносін на вёсцы сталі: 
- выкарыстанне с/г машын  
- увядзенне шматпольнага севазварота 
- атрыманне доступа да пазык у цэнтральных банках з правам закладу 

маёнткаў разам з сялянамі 
- спецыялізацыя памешчыцкіх гаспадарак, якая асабліва праявілася на 

Гродзеншчыне, становіцца танкарунная авечкагадоўля. 
Прапагандай перадавых метадаў земляробства і жывёлагодоўлі 

займалася Беларускае вольнае эканамічнае таварыства, што існавала з 
1826 па 1841 гг. у Віцебску. 

Асноўнай вытворчай базай маёнтка памешчыка з’яўлялася 
сялянская гаспадарка. Зямельные назделы сялян у Віленскай, Гродзенскай, 
Мінскай губернях адводзіліся ў падворнае карыстанне; у Віцебскай і 
Магілёўскай губернях пераважала абшчыннае землекарыстанне. 

З 40-х гг. XIX ст. працэс разлажэння феадальна-прыгонніцкай 
сістэмы ў Бел., як і ва ўсёй Расіі, перарастае ў крызіс. У с/г ён выявіўся ў 
рэзкім зніжэнні прыбытковасці дзярж. і памешч. вёскі, у абеззямельванні і 
збядненні сялянства, у росце сацыяльных канфліктаў. 

У гэтых умовах расійскі урад ідзе на правядзенне наступных 
рэформаў: 

1. у дзяржаўнай вёсцы (аўтар – гр. П.Д. Кісялёў, міністр дзяржаўных 
маёмасцей) 

 
Становішча  
дзяржаўных сялян 
(“вольныя сельскія 
абывацелі”) у 

Расіі Беларусі 

Кіраванне Казённае ведамства Часовае ўладанне – арэнда 
мясцовым памешчыкам 

Нормы эксплуатацыі Інвентары Памер павіннасцей 
устанаўліваўся прыватным 
шляхам  

Прававое становішча Абвяшчаліся вольнымі Нічым не адрознівалася ад 
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грамадзянамі, маглі мяняць 
месца жыхарства, 
пераходзіць у іншыя 
саслоўі, мяняць накірунак 
дзейнасці, звяртацца са 
скаргамі ў судовыя 
інстанцыі 

становішча памешчыцкіх 
сялян. Часовы ўладар 
надзяляўся суд., адмін. і 
эканам. уладай над сялянамі. 

Феадальная рэнта Аброк  Паншчына 

  
Рэформа складалася з трох частак:  

1) перабудова апарату кіравання дзярдаўнай вёскай 
У Бел. уводзілася трохярусная сістэма мясцовага кіравання: 

губерня-акруга-сельская ўправа 
2) палітыка “апякунства” над дзярж. сялянамі 
Прадугдеждвалася арганізацыя харчовай дапамогі сялянам на 

выпадак неўраждаяў і эпідэмій. Ставілася пытанне аб арганізыціі 
пачатковага навучання дзяцей дзярж. сялян, аказання мед. дапамогі, 
правядзення розных агранамічных мерапрыемстваў, актывізацыі гандлю, 
развіцця сістэмы страхавання, барацьбы з п’янствам. 

3) люстрацыя дзярж. маёнткаў - падрабязнае апісанне дзярж. 
маёмасцей + правядзенне ўліку павіннасцей дзярж. сялян.  

У выніку люстрацыі у дзярж. вёсцы Бел. была знішчана 
фальваркава-прыгонная сістэма і сістэма часовага ўладання + дзярж. 
сяляне Бел.  пераводзіліся на аброк. Гэта гал. вынік рэформы. + У 
прававым плане дзярж. сяляне Бел. атрымалі значныя прывілеі: за імі 
прызнавалася грамадз. свабода, яны атрымалі права ўступлення ў шлюб, 
бацькоўскія і апякунскія правы, права арымання спадчыны і ўласнасці, 
права на занятак гандлем і промысламі. 

2. у памешчыцкай вёсцы – інвентарная рэформа (П.Д. Кісялёў + 
КЗГ) 

Мэта – падцягнуць уровень памешч. вёскі да дзяржаўнай. 
Інвентары – дакументы, дзе апісваліся памешчыцкія ўладанні і 

вызначаліся памеры сялянскіх надзелаў і павіннасцей. 
Пачалася рэформа ў 1844 г. Але рэформа выклікала супраціўленне 

памешчыкаў, якія слалі на абарону сваёй прыватнай уласнасці. Перагляд і 
выпраўленне інвентароў цягнуліся да 1857 г., пакуль гэтая рэформа не 
стала адпавядаць патрэбам часу, бо на павестцы дня стаяла ўжо пытанне 
аб адмене прыгоннага права. 

Адзімым + было тое, што абавязковыя інвентары абмяжоўвалі уладу 
памешчыкаў і давлі сялянам хоць нейкую магчымасць адстойваць свае 
інтарэсы. 

 
Прамысловасць 

Тыпы прамысловых падпрыемстваў: 
1) рамесныя майстэрні 
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2) дробна-таварныя прадпрыемствы (менш 16 чал.) 
3) мануфактуры (больш 16 чал.) 
4) фабрыкі і заводы 
У Бел. пераважалі дробна-таварныя прадпрыемствы і мануфактуры. 

Яны належалі памешчыкам (размяшчаліся ў асноўным у с/мясцовасці), а 
таксама купцам і мяшчанам (размяшчаліся у гарадах і мястэчках).  

У першай палове XIX ст. зараджалася фабрычна-завадская 
вытворчасць. Новай з’явай стала выкарыстанне на прамысловых 
прадпрыемствах Беларусі машын і паравых рухавікоў. Першыя заводы, 
якія выкарыстоўвалі паравыя рухавікі знаходзіліся ў Хомску (Кобрынскі 
павет) і Косава (Слонімскі павет), якія належалі гр. Пуслоўскаму.  

Распаўсюджванне атрымалі вінакурства, дрэваапрацоўчая, гарбарная, 
палатняная прамысловасць. Вядучая галіна прамысловасці першай паловы 
XIX ст. у Беларусі – суконная, якая была сканцэнтравана ў асноўным у 
Гродзенскай губерніі. Другое месца ў прамысловасці Беларусі займала 
вытворчасць шарсцяных вырабаў. У першай палове XIX ст. такіх 
прадпрыемстваў было 7, усе яны былі сканцэнтраваны ў Гродзенскай 
губерні. Шкляная прамысловасць была больш развіта ў Магілёўскай губерні. 
Тут знаходзілася 8 з 14 заводаў. 

У 1830 г. узнік першы ў Беларусі цукровы завод у Кобрынскім павеце, 
які належыў А. Скірмунту. А. Скірмунт з’яўляецца першым у РІ афіцыйна 
прызнаным беларускім вынаходнікам. У 60-х гг. XIX ст. усе цукровыя 
заводы Беларусі практычна спынілі сваё існаванне, бо не вытрымалі 
канкурэнцыі са шматлікімі заводамі Расіі, Украіны і Польшчы.  

Гарады. У першай палове XIX ст. у Беларусі налічвалася 40 гарадоў і 
больш за 300 мястэчак. Гарады ў гэты час не з’яўляліся яшчэ прамысловымі 
цэнтрамі, а былі цэнтрамі рамяства і гандлю.  

Гандаль і шляхі зносінаў. У першай палове XIX ст. у Беларусі 
адбываецца будаўніцтва каналаў. Будуюцца каналы: Агінскі (злучыў Дняпро 
і Нёман), Бярэзінскі (злучыў Дняпро і Віслу), Днепра-Бугскі (злучыў Дняпро 
і Віслу), Аўгустоўскі (злучыў Нёман і Віслу). У 2004 г. было прынята 
рашэнне аб рэканструкцыі Аўгустоўскага канала. 

У 1824 г. быў пушчаны першы параход А. Сміта па Сажы (маёнтак 
Румянцава). 

Будаваліся таксама шырокія гасцінцы (гасцінцы), а таксама 
магістральныя шашы. У гандлі важную ролю адыгрывалі кірмашы. 
Напрыклад, у Гродзенскай губерні найбольш вядомы быў Зэльвенскі кірмаш, 
у Віцебскай – Асвейскі і Бешанковіцкі, у Магілёўскай – Любавіцкі. 
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ТЭМА 2. РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У 
СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў 

ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ XX СТСТ. 
 

План: 
1. Адмена прыгоннага права, іншыя буржуазныя 

рэформы ў Расіі і асаблівасці іх правядення ў Беларусі. 
2. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы і 

прамысловасці Беларусі ў другой палове XIX – пачатку 
XX стст. 

3. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў другой палове 
XIX – пачатку XX стст. 

4. Станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і 
асаблівасці.  

 
1. Адмена прыгоннага права, іншыя буржуазныя рэформы ў Расіі і 

асаблівасці іх правядення ў Беларусі. 
У сярэдзіне XIX ст. Расійская імперыя стаяла ў кроке ад рэвалюцыйнага 

выбуху. Адсутнічалі станоўчыя вынікі папярэдняй палітыкі па сялянскаму 
пытанню. У 1858-1860 гг. толькі ў Беларусі адбылося звыш 40 буйных 
выступленняў сялян. Наглядаўся агульны крызіс гаспадаркі краіны. Рэзка 
вырасла запазычанасць памешчыкаў перад Дваранскім банкам, што гаварыла 
аб крызісе панскай гаспадаркі. Татальнае адставанне Расіі ад Еўропы 
выявілася пад час Крымскай вайны 1853-1856 гг. 

Патрабавалася тэрміновае прыняцце мер па рэфармаванню краіны, і ў 
першую чаргу – трэба было адмяніць прыгонніцтва. На этане падрыхтоўкі 
рэформы ў студзені 1857 г. быў створаны «Сакрэтны камітэт па сялянскай 
справе». Ен збіраў пажаданні памешчыкаў аб умовах правядзення рэформы. 
Памешчыкі Беларусі і Літвы прапанавалі вызваліць сялян, але без зямлі. 

20 лістапада 1857 г. віленскаму генерал-губернатару Ў.І.Назімаву быў 
накіраваны рэскрыпт ад імператара Аляксандра II – першы афіцыйны 
ўрадавы дакумент аб сялянскай рэформе. Ім дазвалялася стварыць у 
Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях камітэты і агульную камісію ў 
Вільна для выпрацоўкі пректа палажэння аб адмене прыгоннага права. Згодна 
з рэскрыптам урад рэкамендаваў памешчыкам даць сялянам невялікія надзелы 
зямлі – іх сядзібы за выкуп, бо ўрад разумеў небяспечнасць беззямельнага 
вызвалення сялян. 

8 студзеня 1858 г. «Сакрэтны камітэт» быў пераўтвораны ў Галоўны 
камітэт па ўпарадкаванні сельскага насельніцтва. Гэта было афіцыйным 
пачаткам рэфармавання. Ен збіраў прапановы ад усіх губернскіх камітэтаў 
імперыі. Беларускія памешчыкі адзінадушна прапанавалі вызваліць сялян без 
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зямлі. Толькі Віцебскі і Магілёўскі камітэты былі не супраць надзялення сялян 
зямлей за выкуп. У гэтых губернях глеба была нізкай якасці, а большасць 
памешчыкаў атрымлівала даходы ў выглядзе аброку. 

Асноўныя дакументы рэформы былі рапрацаваныя ў Рэдакцыйных 
камісіях. 19 лютага 1861 г. яны былі падпісаныя Аляксандрам II. 

Маніфест аб адмене прыгоннага права аб’яўляў аб пачатку 
правядзення рэформы ў дзяржаве, указваў на прычыны і мэты рэформы. 

У “Агульным палажэнні” змяшчаліся адзіныя для імперыі прынцыпы 
правядзення рэформы: памешчыкі былі ўласнікамі ўсёй зямлі, якая належала 
ім да рэформы; частка зямлі адводзілася сялянам у пастаяннае карыстанне без 
права маёмасці; на 9 год уводзілася часоваабавязанае становішча сялян, і 
яны адпрацоўвалі паншчыну ці выплачвалі аброк ў поўным дарэформеным 
памеры, ім была забаронена пакідаць зямлю; уводзіліся ўстаўныя граматы, 
якія вызначалі пазямельнае ўпарадкаванне і павіннасці сялян на карысць 
памешчыка; але адмянялася асабістая залежнасць сялян ад памешчыкаў; 
сяляне атрымлівалі некаторыя грамадзянскія правы – яны маглі займацца 
промысламі, гандляваць, набываць рухомую і нерухомую маёмасць, паступаць 
у навучальныя ўстановы і на службу, несці асабістую адказнасць перад судом. 

Уласнікам зямлі селяніна рабіла выкупная здзелка. З пераходам на 
выкуп часоваабавязаныя адносіны спыняліся, сяляне залічваліся ў разрад 
уласнікаў. Правілы выкупу былі аднолькавымі для ўсіх губерняў Расіі. 
Выкупная сума была такога памеру каб памешчык, паклаўшы яе ў банк (пад 
6% гадавых), мог атрымліваць прыбытак, роўны штогадоваму аброку з зямлі, 
якая перайшла ва ўласнасць селяніна. Пры выкупе надзелаў сяляне павінны 
былі заплаціць 20% выкупной сумы, астатнюю частку – 80% памешчыкі 
атрымлівалі ад дзяржавы ў выглядзе каштоўных папер. Сяляне станавіліся 
даўжнікамі дзяржавы і павінны былі на працягу 49 гадоў плаціць ёй выкупныя 
плацяжы і працэнты за ссуду (выплаты цалкам адменены 1 студзеня 1907 г.). 
Па сутнасці, сяляне выкупалі не зямлю, а кампенсавалі памешчыкам свае 
феадальныя павіннасці. 

Утвараліся органы кіравання сялянамі – сельскія і валасныя ўправы. 
Яны кіравалі зборам подацяў, аб’яўлялі сялянам дзяржаўныя законы, сачылі за 
грамадскім парадкам. Для практычнага ажыццяўлення рэформаў 1861 г. былі 
ўведзены спецыяльныя пасады – міравыя пасрэднікі (прызначаліся з мясцовых 
памешчыкаў), павятовыя міравыя з’езды і губернскія ўстановы па сялянскіх 
справах. 

Агульныя “Палажэнні” уводзілі новую сістэму кіравання вёскай. 
  
 на 
с/сходзе  
выбірал старасту 
 

с/абшчына 
(сяляне на 
зямлі аднаго 
памешчыка) 

с/абшчына 
(сяляне на 
зямлі аднаго 
памешчыка) 
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 «Мясцовае палажэнне для вялікарускіх, новарасійскіх і беларускіх 

губерняў» дзейнічала ў Магілёўскай і васьмі паветах Віцебскай губерні дзе 
панавала абшчыннае землекарыстанне. У ім былі вызначаны межы сялянскага 
надзелу – “вышэйшы” ад 4 да 5,5 дзесяціны і “ніжэйшы” ад 1 дзесяціны 800 
кв. сажняў да 1 дзесяціны 200 кв. сажняў. У сялян з большым надзелам 
праводзілі адрэзкі. Так у Магілёўскай і Віцебскай губернях у выніку “адрэзак” 
сяляне страцілі ад 25 да 40% зямлі. 

За карыстанне надзелам вызначаліся павіннасці – паншчына ці аброк і 
інш. Захоўвалася сельская абшчына, пры выкананні павіннасцяў уводзілася 
кругавая парука – багацейшыя абшчыннікі выконвалі павіннасці за бедных. 

«Мясцовае палажэнне для Мінскай, Гродзенскай, Віленскай і 
чатырох паветаў Віцебскай губерні» мела свае асаблівасці. Нормы сялянскіх 
надзелаў не вызначаліся, за сялянамі захоўваліся прысядзібныя і палявыя 
надзелы, якімі яны карысталіся да 1861 г. Адрэзкі дапускаліся, калі ў 
памешчыка заставалася менш 1/3 часткі зручных зямель. Але і сялянскі надзел 
нельга было паменшыць больш як на 1/6. Панскія лясы заставаліся выключна 
ў распараджэнні памешчыка, захоўвалася сервітутнае права. У выкананні 
павіннасцяў дзейнічала асабістая адказнасць селяніна. 

Усяго на Беларусі толькі ў 1862 г. адбылося звыш 150 сялянскіх 
выступленняў. У 1863 г. сялянскі рух пашырыўся і супаў па часе з 
нацыянальна-вызваленчым паўстаннем пад кіраўніцтвам К.Каліноўскага. 
Апошняя акалічнасць вымусіла ўрад пайсці на значныя ўступкі. Так, з 1 мая 
1863 г. часоваабавязанае становішча сялян Мінскай, Віленскай, Гродзенскай і 
часткова Віцебскай губерняў адмянялася, яны станавіліся ўладальнікамі сваіх 

ВОЛАСЦЬ з валасным 
сходам 
(старасты+упаўнаважаныя 
ад кожных 10 двароў) 

Выбір. 
суддзю 
 

Выбір. валасное 
праўленне 

Выбір. валаснога 
старшыню 

Сельскія і валасныя праўленні займаліся: 
1. раскладкай і зборам падаткаў 
2. выкананнем распараджэнняў мясцовых 

улад 
3. рэгуляваннем пазямельных адносін сялян 
4. кантролем за парадкам у вёсцы 
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надзелаў.  
З 1 студзеня 1864 г. у астатніх паветах Віцебскай і Магілёўскай губерняў 
праводзілася такая ж працэдура. Значна змяншаліся выкупныя плацяжы, а 9 
красавіка 1863 г. Былі створаны камісіі для праверкі памераў сялянскіх 
надзелаў. Зямлю атрымалі больш за 20 тыс. абеззямеленых двароў, іншым 
вярнулі адрэзкі. Хутка было завершана складанне выкупных актаў. Гэтыя 
палёгкі былі ініцыяваны Віленскім генерал-губернатарам М.М. Мураўёвым, 
які кіраваў падаўленнем паўстання 1863 г. Але да паўстання Мураўёў быў 
прыхільнікам жорскай палітыкі ў адносінах да сялян, і толькі неабходнасць 
недапусціць злучэння нацыянальна-вызваленчага і сялянскага руха прымусіла 
яго пайсці на ўступкі сялянам. 

Пасля 1863 г. перагледзелі землеўпарадкаванне і дзяржаўных сялян 
(20% сельскага насельніцтва Беларусі). З 16 мая 1867 г. яны адразу 
пераводзіліся з аброку на выкуп зямлі і станавіліся прыватнымі ўладальнікамі 
зямельных надзелаў. 

Такім чынам, на Беларусі адмена прыгонніцтва мела свае асаблівасці. 
Так, памеры сялянскіх надзелаў былі вышэйшымі, чым па Расіі. Былі 
зменшаны выкупныя суммы. Але захоўвалася памешчыцкае землеўладанне – у 
памешчыкаў знаходзілася больш паловы лепшай зямлі, а каля 40% сялян былі 
малазямельнымі. Захаваліся сервітуты, цераспалосіца і абшчыннае 
землекарыстанне ва ўсходняй частцы Беларусі. Сяляне атрымалі асабістыя і 
маёмасныя правы, саслоўнае самакіраванне. Быў створаны рынак рабочай сілы 
ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы. 

Але калі адмена прыгонніцтва прайшло на больш спрыяльных умовах, 
то буржуазныя рэформы 60-70-х гг. на Беларусі мелі значныя абмежаванні. 

Так, на Беларусі наогул не была праведзена земская рэформа, якая 
ўводзіла органы самакіравання, выбарныя ад усіх саслоўяў губернскія і 
павятовыя сходы (гаспадарчыя органы) і ўправы (выканаўчыя органы). Яны 
займаліся справамі мясцовай гаспадаркі, аховы здароў’я, адукацыі, 
добраўпарадкавання і дабрачыннасці. Выбарчая сістэма будавалася па 
прынцыпе маёмаснага цэнзу, таму ў сходах і ўправах была значная перавага 
дваран. На Беларусі пераважала апалячанае дваранства, апазіцыйнае царскаму 
ўраду. Таму ў беларускіх губернях рэформа была праведзена толькі ў 1911 г. з 
вялікімі абмежаваннямі для каталіцкага дваранства. 

Гарадская рэформа 1870 г. (праведзена на Беларусі ў 1876 г.) мела 
мэтай упарадкаваць кіраванне гарадамі. Ствараліся органы кіравання – 
гарадскія думы і ўправы. На чале ўправы стаяў гарадскі галава, ён адначасова 
з’яўляўся і старшынёй гарадской думы. Выбары праходзілі на аснове 
маёмаснага цэнзу. Выбарчым правам карысталіся толькі плацельшчыкі 
гарадскіх падаткаў. У беларускіх гарадах, дзе большасць насельніцтва складалі 
“іншаверцы” – яўрэі, былі ўведзены абмежаванні для гэтай катэгорыі 
гараджан. Спачатку яны мелі права займаць 1/3 частку месцаў у органах 
гарадскога самакіравання, а ў выніку конррэформы – па новаму Гарадавому 
палажэнню 1892 г. – толькі 1/10 частку месц. 

У распараджэнні гарадскіх дум і ўпраў былі пытанні развіцця 
прамысловасці і гандлю; арганізацыі адукацыі і медыцынскага абслугоўвання; 
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утрымання пажарнай аховы, паліцыі і казармаў. Думы і ўправы не мелі 
органаў выканаўчай улады і падпарадкоўваліся губернатарам і міністру 
ўнутраных спраў. 

У выніку судовай рэформы 1864 г. (на Беларусі пачалася ў 1872 г.) 
ліквідаваліся саслоўныя суды; утвараліся акруговыя суды і судовыя палаты; 
судовыя палаты разглядалі апеляцыі і займаліся палітычнымі справамі, 
абслугоўвалі некалькі губерняў; акруговыя суды ўтвараліся ў кожнай 
губерні; міравы суд разбіраў дробныя правапарушэнні. Суд станавіўся 
адкрытым, галосным і незалежным ад ураду; ствараўся інстытут адвакатуры і 
прысяжных засядацеляў, для засведчання розных актаў была ўведзена пасада 
натарыўса. На Беларусі міравыя суддзі не выбіраліся, а прызначаліся МУС. У 
1900 г. у Мінскай, Магілёўскай і Віцебскай губернях быў уведзены інстытут 
земскіх начальнікаў. Яны прызначаліся з мясцовага дваранства і мелі права 
караць сялян без рашэння міравых судоў. Судовая рэформа была значным 
крокам наперад у параўнанні з дарэформенным судом і адыграла вялікую 
ролю ў станаўленні буржуазных адносін у Расійскай імперыі. 

Ваенная рэформа 1862 г. мела мэтай стварэнне арміі буржуазнага тыпу 
з кваліфікаваным асабістым саставам, сучаснай зброяй, добра падрыхтаванымі 
афіцэрскімі кадрамі. Імперыя была падзелена на 15 ваенных акруг (Віленская 
ўключала ўсю Беларусь). Адкрываліся ваенныя навучальныя ўстановы, на 
Беларусі гэта кадэцкія корпусы ў Полацку і Брэсце. 

У 1874 г. быў выдадзены закон аб усеагульнай воінскай павіннасці 
мужчын, якія дасягнулі 20-гадовага ўзросту. Армія скарачалася ў мірны час і 
павялічвалася ў перыяд ваенных дзеянняў за кошт запаснікаў. Уводзіўся 
скарочаны тэрмін службы: для сухапутных войскаў – 6 гадоў службы і 9 гадоў 
запасу, для флоту 7 гадоў службы і 3 гады запасу. Для асоб, якія мелі 
адукацыю, тэрмін службы значна скарачаўся. 

З мэтай пашырэння магчымасцяў друку, у тым ліку мясцовага, была 
праведзена цэнзурная рэформа 1865 г. Згодна з ёй была адменена папярэдняя 
цэнзура для твораў аб’емам больш 10 друкаваных аркушаў, але заставалася 
абавязковая папярэдняя цэнзура для твораў меньшага аб’ему; абавязковая 
папярэдняя цэнзура існавала для правінцыяльных органаў перыядычнага 
друку. 

Пасля рэформы актыўна пачалі адкрываца прыватныя тыпаграфіі, якія 
мелі сучаснае абсталяванне, з’яўляліся перадавымі прадпрыемствамі і склалі 
новую галіну вытворчасці. 

Рэформа адукацыі прадугледжвала ўвядзенне новага ўніверсітэцкага 
статута, а так сама новага статута гімназіі (уводзіліся з 1864 г.). Атрымліваць 
адукацыю зараз маглі прадстаўнікі ўсіх саслоўяў. Гімназіі былі двух тыпаў: 
класічныя і рэальныя. Класічная гімназія рыхтавала сваіх выхаванцаў да 
паступлення ва ўніверсітэты. Рэальныя гімназіі рыхтавалі вучняў да работы ў 
прамысловасці і гандлі. У 1864 г. было зацверджана «Палажэнне аб 
пачатковых народных вучылішчах». Грамадскія ўстановы і прыватныя асобы з 
дазволу ўлад маглі адкрываць пачатковыя вучылішчы. Але на Беларусі 
народныя вучылішчы знаходзіліся пад дадатковым наглядам паліцыі і 
праваслаўнай царквы. 
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Рэформы 60-70-х гг. не краналі асноў самадзяржаўя і ў значнай ступені 
захоўвалі прывілеі дваранства, аднак садзейнічалі пераўтварэнню Расійскай 
дзяржавы з феадальнай манархіі ў буржуазную. І яшчэ, – на Беларусі 
буржуазныя рэформы былі праведзены з абмежаваннямі. 

 
2. Развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці 

Беларусі ў другой палове XIX – пачатку XX стст. 
Сельская гаспадарка 

У 60 – 70-я гады XIX стагоддзя ў памешчыцкай гаспадарцы была 
ўстаноўлена пераходная форма гаспадарання – “адпрацовачная сістэма”, якая 
злучала рысы феадальнай і капіталістычнай сістэм. Яе сутнасць у тым, што 
сяляне, з прычыны эканамічнай неабходнасці, арандавалі зямлю ў 
памешчыкаў і працавалі на гэтай зямлі са сваім інвентаром. За карыстанне 
зямлёй яны аддавалі ад трэці да паловы ураджая. Пры капіталістычнай 
сістэме гаспадарання памешчыцкая зямля апрацоўвалася наёмнымі 
працаўнікамі (батракамі) з дапамогай прылад працы, коней, якія належылі 
ўладальніку зямлі. У 80 – 90-я гады XIX стагоддзя капіталістычная сістэма 
паступова выцясніла паўфеадальную з прычыны сваёй большай эканамічнай 
эфектыўнасці. Больш хутка капіталістычныя адносіны ў сельскай гаспадарцы 
развіваліся ў заходніх і цэнтральных раёнах Беларусі, дзе пераважала 
прыватнае валоданне зямлёй, ва ўсходніх раёнах яны развіваліся больш 
марудна з-за панавання абшчыннага землекарыстання.  

Няроўнасць у валоданні зямлёй працягвала існаваць і ў 60 – 90-я гады 
XIX стагоддзя. Памешчыкам належыла 50,5% зямлі, дзяржаве – 9,9%, 
цэрквам і манастырам – каля 0,7%, сялянам жа, якія складалі асноўную 
частку насельніцтва – толькі 38,9%, прычым самых дрэнных. Сярэдні надзел 
былых памешчыцкіх сялян вагаўся ад 3,9 да 5,1 дзесяцін на адну 
мужчынскую душу, дзяржаўных – ад 5.5 да 6 дзесяцін, у той час, калі 
пражытачны мінімум сям’і забяспечваў надзел не менш 8 дзесяцін. На аднаго 
ж памешчыка прыходзілася ў сярэднім больш за 500 дзесяцін зямлі, а буйныя 
землеўладальнікі валодалі яшчэ большымі латыфундыямі. Так, князю 
Патоцкаму належыла каля 120 тысяч дзесяцін зямлі, князям Радзівілам – 150 
тысяч, Вітгенштэйну – каля 1 млн.  

Вядучым накірункам у сельскай гаспадарцы ў 60 – 70-я гады было 
вырошчванне зернавых культур. З 5 губерняў Беларусі ў 1875 годзе было 
вывезена на экспарт каля 11 млн. пудоў жыта, мукі, крупы, а ў 1879 годзе – 
ўжо каля 22 млн. пудоў. У той жа час, асабліва ў неўраджайныя годы, 
дзесяткі тысяч сялян паміралі з голаду, а 300 тысяч, ратуючыся ад галоднай 
смерці, кожны год накіроўваліся на заробкі ў больш развітыя раёны 
Расійскай імперыі.  

У 80-я гады пачаўся сусветны аграрны крызіс, які быў выкліканы 
ўвозам у Еўропу вялікай колькасці таннага зерня з ЗША, Канады, Аргенціны 
і Аўстраліі. У выніку яго цэны на зерне знізіліся ў сярэднім у два разы. 
Некаторыя памешчыкі, якія вялі зернавую гаспадарку, пачалі прадаваць свае 
маёнткі або закладваць іх у банках: да 1899 года было закладзена 50% 
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памешчыцкай зямлі. Дзесяткі тысяч сялян былі даведзены да галечы, 
станавіліся батракамі або накіроўваліся ў гарады на заробкі. Актывізавалася 
міграцыя сялян у Сібір і на Далёкі Усход. Так, з 1900 па 1904 годы ў Сібір 
выехалі больш за 102 тысячы сялян з Беларусі.  

Многія памешчыкі ў такіх умовах пачалі пераарыентацыю сваіх 
гаспадарак на развіццё жывёлагадоўлі, вырошчванне тэхнічных культур. 
Пасевы бульбы павялічыліся на 240%. Значная частка гэтай прадукцыі ішла 
на вінакурэнне, адходы – на корм жывёлы. Удвая выраслі пасевы ільну, 
асабліва ў Віцебскай, паўночнай частцы Магілёўскай і Мінскай губернях. У 2 
разы ( з 500 тысяч да 995 тысяч) павялічылася пагалоўе буйной рагатай 
жывёлы і свіней. Такім чынам, адбылася далейшая спецыялізацыя сельскай 
гаспадаркі, прычым Беларусь з зерневытворчага рэгіёна ператварылася ў 
рэгіён, які стаў імпарціраваць зерне.  

У 80 – 90-я гады ў памешчыцкіх гаспадарках усё шырэй стаў уводзіцца 
шматпольны севазварот, часцей прымяняліся новыя прылады працы і 
машыны, мінеральныя і арганічныя ўгнаенні. Павялічваліся плошчы пасеваў 
і расла ўраджайнасць і ў сялянскіх гаспадарках. У другой палове XIX 
стагоддзя сяляне вырошчвалі каля 25% таварнага зерня, 75% таварнага ільну, 
значную частку бульбы. Частка з іх, асабліва заможныя, куплялі зямлю ў 
памешчыкаў, якія не маглі або не хацелі перабудоўваць вядзенне сваёй 
гаспадаркі. Купля зямлі ішла праз Сялянскі банк, які быў заснаваны ў 1882 
годзе. Да 1890 года такім чынам было прададзена каля мільёна дзесяцін 
зямлі.  

Капіталістычныя адносіны ўсё выразней праяўляліся і ў сялянскіх 
гаспадарках: у вёсках узмацніўся працэс сацыяльнага расслаення сялянства. 
У канцы 90-х гадоў бядняцкія гаспадаркі складалі 60% сельскага 
насельніцтва, сераднякі – каля 32%, сельская буржуазія, так званыя кулакі – 
каля 8%. Апошнія адначасова з земляробствам часта займаліся гандлем і 
ліхвярствам. У гэты ж час колькасць батракоў, гэта значыць, сялян, якія не 
мелі зямлі або мелі вельмі мізэрны яе кавалак, не дастатковы для пражыцця, і 
таму прадавалі памешчыкам і кулакам сваю рабочую сілу, дасягнула 140 
тысяч.  

Прамысловасць 
У другой палове XIX ст. у прамысловасці Беларусі назіраюцца 
капіталістычныя праявы. Капіталізм – грамадскі лад, заснаваны на прыватнай 
уласнасці, таварна-грашовых адносінах, выкарыстанні вольнанаёмнай 
рабочай сілы. 
Асаблівасцямі развіцця прамысловасці на тэрыторыі Беларусі ў гэты перыяд 
былі: 

• Шматукладнасць 
Калі суіснуюць розныя тыпы прамысловых прадпрыемстваў, якія 
належаць да розных укладаў: рамасныя майстэрні, мануфактуры (да 
феадальнага ладу) і фабрыкі і заводы (да капіталістычнага ладу).  

1860 Тыпы прам. прадпрыемстваў Канец XIX ст. 
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≈ 20 тыс. Рамесныя майстэрні ≈ 58 тыс. 
З’яўляюцца і новыя віды 

рамёстваў – хімічная, метала 
і дрэваапрацоўчая 

≈ 8 тыс. 
Складаюць 9% ад 

агульнай колькасці 
прадпрыемстваў 

Дробна-капіталістычныя 
прадпрыемствы 

(працуюць не больш за 16 чал.) 

У 1880-х гг. выпускаюць 
палову! прамысловых 

вырабаў. Але ў к. XIX ст. іх 
колькасць змяншаецца 

140 Мануфактуры 760 
76 Фабрыкі і заводы 

У Бел. пераважалі дробныя і сярэднія 
фабрыкі і заводы з колькасцю 

рабочых да 50 чал. 
Самая буйная фабрыка – тытунёвая 
фабрыка Шарашэўскага ў Гродне 

(1445 рабочых у 1900 г.) 

1137 
Выраблялі 30% усёй 

прадукцыі. Найбольш 
буйныя былі ў гарадах, але 
2/3 – у сельскай мясцовасці 

• Прывязанасць прамысловасці да сельскай мясцовасці 
У 1900 г. 2/3 фабрык і заводаў размяшчаліся ў сельскай мясцовасці, дзе 
была сыравіна і танная рабочая сіла. 
• Спецыялізацыя прамысловасці на апрацоўцы прадукцыі сельскай 

гаспадаркі, лясной і мінеральнай сыравіны 
Вядучая галіна прамысловасці Беларусі другой палове XIX ст. – 
вінакурэнне. Хуткімі тэмпамі развіваецца дрэваапрацоўчая 
прамысловасць (фабрыкі ў Пінску, Мазыры, Бабруйску, Барысаве), 
папярова-кардонная вытворчасць (Добрушская папяровая фабрыка), 
шкляная(шклозавод “Нёман” у Лідскім павеце) і тэкстыльная (фабрыка 
“Дзвіна” ў Віцебску) прамысловасць. 
• Ажыццяўленне прамысловага перавароту са спазненнем 

Прамысловы пераварот у Беларусі, улічваючы аграрны характар 
яе эканомікі, адсутнасць карысных выкапняў, завяршыўся толькі ў 
канцы 90-х гадоў, на 10 гадоў пазней, чым у Расіі.  

 
Гарады 

Адбываюцца ўрбанізацыйныя працэсы. Гарадское насельніцтва 
ўзрастае больш, чым у 2 разы. Найбольш буйныя гарады, дз пражывала 
ад 50 да 100 тыс. чал. – Мінск і Віцебск. Па нацыянальным сладзе 
насельніцтва гарадоў дзялілася так: яўрэі – 54%, рускія – 18%, 
беларусы – 15%, астатнія – 13%. У гарадах назіраецца станаўленне 
банкаўскай сістэмы. Ствараюцца і прыватныя банкі побач з 
дзяржаўнымі. Першы прыватны банк на тэрыторыі Беларусі – Мінскі 
камерцыйны банк, заснаваны ў 1873 г. 

У гарадах Беларусі з’яўляецца і новы транспарт – аўтамабілі і 
трамваі. У 1898 г. у Віцебску, раней чым у Маскве і Санкт-Пецярбургу, 
быў пушчаны электрычны трамвай. 

 
Шляхі зносін 
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Значны ўплыў на развіццё прамысловасці, пашырэнне гандлю, 
паскарэнне спецыялізацыі рэгіёнаў, фарміраванне адзінага беларускага 
рынку аказвалі будаўніцтва і эксплуатацыя чыгунак. У 1862 годзе 
пачала працаваць Пецярбургска-Варшаўская чыгунка, у 1866 годзе 
адкрыты Дзвінска-Полацка-Віцебскі участак Рыжска-Арлоўскай 
чыгункі. Агульная працягласць чыгунак на тэрыторыі Беларусі ў 
пачатку XX стагоддзя склала каля 3 тысяч вёрст. Развіваўся і водны 
транспарт. Па Прыпяці, Беразіне, Сожы ў 1900 годзе хадзілі 310 
парусных і 23 паравых судны. У Пінску працаваў суднабудаўнічы 
завод. 

 
Гандаль 

Адбываецца заняпад крмашовага гандлю. Актывізуецца крамны і 
лавачны гандаль, на долю якога ў канцы XIX ст. прыходзіцца 95% 
усяго унутранага абароту гарадоў. 

 
3. Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў другой палове XIX – 

пачатку XX стст. 
 

Назва арганізацыі Сацыяльная 
база 

Удзельнікі Мэты 

НАРОДНІКІ  
Прыхільнікі вучэння аб будаўніцтве сацыялізму – грамадскім ладзе, у якім 
ажыццяўляюцца прынцыпы свабоды, роўнасці, справядліваці. Пераход да сацыялізму 
бачыўся народнікам праз сялянскую абшчыну, мінуючы капіталізм. 
“Зямля і воля”  
(1876 -1879 гг.) 

Разначынная 
інтэлігенцыя 

С. Кавалік, М. 
Судзілоўскі, К. 
Брэшка-Брэшкоў-
ская, Р. Ісаеў 

“Хаджэнне ў народ” – 
прапаганда сацыяліс-
тычных ідэй сярод 
сялянства. Закончылася 
правалам. 

“Чорны перадзел” 
(1879-1882 гг.) 

-//-//-//-//-//-//- Лідар - 
Г. Пляханаў 

Адмова ад палітычнай 
барацьбы, перадзел зямлі 
на карысць сялян. 
Бел. народнікі спачатку 
пайшлі за гэтай арганіз. У 
Мінску была арганізавана 
падпольная друкарня 
“Чорнага перадзелу” 
(выйшлі 3 нумары газеты 
“Чёрный передел” + 3 
газеты для рабочых 
“Зерно”). 

“Народная воля” 
(1879 г.) 

-//-//-//-//-//-//- І. Грынявіцкі 
(ураджэнец Мін-
скай губ.) кінуў 
бомбу 1 сакавіка 
1881 г. ў Аляк-
сандра II 

Рабілі стаўку на індыві-
дуальны палітычны тэрор 
супраць прадстаўнікоў 
улады. Падзяваліся, што 
царазабойства паскорыць 
пачатак сялянскай 
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рэвалюцыі. 
У Бел. была створ. у 1882 г. 
“Паўночна-заходняя  
арганізацыя “Народнай 
волі”, якая ў канцы 1882 г. 
была выкрыта паліцыяй. 

 Група “Гоман” 
(1884 г., Пецярбург) 

бел. студэнты А. Марчанка, Х. 
Ратнер 

Праграма групы была 
выкладзена ў 2 нумарах 
нелегальнага часопіса 
“Гомон”. Гоманаўцы 
першымі заявілі пра 
існаванне бел. нацыі і 
паставілі пытанне пра яе 
нац. самастойнасць. 
Будучыня Бел. – у вольнай 
Расіі, пабудаванай па 
федэратыўнаму прынцыпу. 

Ліберальныя 
народнікі – пануючы 
накірунак у 
народніцтве ў другой 
палове 1880-х-1890-я 
гг. 

  Адмовіліся ад рэв. метадаў 
барацьбы, гал.- 
рэфармаванне зямельнага 
заканадаўства. 

САЦЫЯЛ-ДЭМАКРАТЫЧЫЯ АРГАНІЗАЦЫІ 
Мэта – барацьба за пабудову сацыяльна справядлівага грамадства. Падзяляліся на два 
накірункі: рэвалюцыйны (узброеныя метады барацьбы, гал. рухаючая сіла, якая прывядзе 
да сацыялізму – не сялянства, як лічылі народнікі, а рабочы клас) і рэфармісцкі (мірныя 
пераўтварэнні ў грамадстве). 
Прыхільнікі вучэння К. Маркса і Ф. Энгельса – марксізму. Гэтае вучэнне прапагандавалі 
першыя марксісцкія арганізацыі – польская партыя “Пралетарыят” (1882 г.)  расійская 
“Вызваленне працы” (1883 г., створана Пляханавым у Швейцарыі). Першыя ў Бел. гурткі 
па прапагандзе марксізму былі створаны ў 1884-1885 гг. у Мінску. 
Усеагульны яўрэйскі 
саюз у Літве, 
Польшчы і Расіі 
(Бунд) 
(1897 г., Вільня) 

яўрэйскія 
рабочыя 

А. Крэмер - лідэр Аарона інтарэсаў яўрэйскіх 
рабочых. Прыхільнікі 
эканамізму – адмаўленне 
ад палітыч. барацьбы, гал. 
– змаганне за паляпшэнне 
эканамічных умоў жыцця 
працоўных. 

Расійская сацыял-
дэмакратычная 
рабочая партыя 
(РСДРП)  
(1898 г., Мінск) 

Інтэлігенцыя, 
рабочыя 

Пасля расколу 
партыі на ІІ 
з’ездзе ў 1903 г. - 
В. Ленін - 
бальшавікі 
(рэвалюцыянеры); 
Мартаў- 
меньшавікі 
(рэфармісты)  

Канчатковая мэта – пра-
летарская рэвалюцыя, 
заваяванне дыктатуры 
пралетарыяту і пабудова 
сацыялізму (план 
бальшавікоў). 

Партыя 
сацыялістаў-
рэвалюцыянераў 
(эсэры) 

Створана на 
базе 
народніцкіх 
гурткоў 

Р. Гершуні Пабудова сацыялізму, 
заснаванага на 
сацыялізацыі зямлі, 
ураўняльнага 
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(1902 г.) землекарыстання. 
Звярджэнне самадзяржаўя, 
ліквідацыя памешчыцкага 
землеўладання і 
устанаўленне ў Расіі 
федэратыўнай 
дэмакратычнай рэспублікі. 
Гал. сродак барацьбы – 
індывідуальны тэрор. 

БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯЛЬНА-ДЭМАКРАТЫЧНЫ РУХ 
Беларуская рэвалю-
цыйная грамада, 
перайменаваная 
пазней у Беларускую 
сацыялістычную 
грамаду (БСГ) 
(канец 1902-пач. 1903 
гг.) 

Бел. 
інтэлігенцыя, 
студэнцтва 

Браты Луцкевічы, 
А. Пашкевіч 
(Цётка), К. 
Кастравіцкі (Ка-
русь Каганец), А. 
Бурбіс, В. 
Іваноўскі. 

1903 г. – І з’езд БСГ, дзе 
была прынята праграма 
партыі. Гал. – звяржэнне 
самадзяржаўя і знішчэнне 
капіталізму. Партыя 
патрабавала благаў для 
сялянства (знішчэнне 
прыватнай уласнаснці, 
ураўняльнае 
землекарыстанне) і 
рабочага класа (8-гадзінны 
рабочы дзень, мінім. зараб. 
плата, бясплат. мед. 
дапамога). Па нац. пытанні: 
аўтаномія – шырокае 
ўнутранае самакіраванне 
для Бел. у сладзе Расійскай 
дэмакрат. рэспубл. 

  
4. Станаўленне беларускай нацыі: заканамернасці і асаблівасці.  
Дзейнасць даследчыкаў і культурна-асветніцкіх гурткоў паспрыяла 

росту этнічнай самасвядомасці беларусаў у другой палове XIX стагоддзя. Так, 
згодна з дадзенымі ўсерасійскага перапісу 1897 года (нацыянальная 
прыналежнасць вызначалася па роднай мове) 74% насельніцтва беларускіх 
губерняў лічылі роднай мовай беларускую, у тым ліку 43% дваран лічылі сябе 
беларусамі. Да гэтага часу зніклі такія варыянты саманазваў беларусаў як 
“чорнарусы”, “ліцвіны”. Аднак і саманазва “беларусы” яшчэ не была 
трывалай. Вялікую ролю адыгрывалі канфесіянізмы – калі этнічная 
прыналежнасць вызначалася ад канфесійнай прыналежнасці (католік – 
значыць “паляк”, а праваслаўны – гэта “рускі”). Перашкаджала нацыянальнай 
кансалідацыі палітыка царскага ўрада на асіміляцыю беларусаў. Так, на 
працягу другой паловы XIX стагоддзя вага “рускага” насельніцтва 
павялічылася ў 12 разоў і склала на 1897 год 3,6% жыхароў Беларусі. 
Русіфікацыя закранула пануючыя саслоўі – дваран і буржуазію, духавенства. 
Найбольш інтэнсіўна гэты працэс ішоў у гарадах. 

Тэрыторыя пераважнага рассялення беларусаў уваходзіла ў межы пяці 
губерняў так званага Паўночна-заходняга края – Віленскай, Віцебскай, Гро-
дзенскай, Мінскай і Магілёўскай. Згодна з перапісам 1897 года насельніцтва 
Беларусі ў яе сучасных межах налічвала 6.387 тыс. чалавек. Але згодна з 
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дадзенымі тагож перапісу былі паветы ў Смаленскай, Чарнігаўскай, Ковенскай 
і інш. губернях, дзе пераважную большасць (болей за 50%) складала 
беларускае насельніцтва. Асаблівасцю нацыянальнага складу жыхароў 
Беларусі было тое, што беларусы жылі пераважна ў сельскай мясцовасці. 
Гарадское насельніцтва было пераважна яўрэйскім (дзяржаўныя законы 
Расійскай імперыі забаранялі ім пасяляцца ў сельскай мясцовасці а так сама за 
межамі губерній, уключаных у “мяжу аседласці”), а так сама рускім і 
польскім. Па сутнасці, не існавалі ні беларускай прамысловай буржуазіі (яна 
яўрэйская і польская), ні беларускага прамысловага пралетарыята (ён 
пераважна яўрэйскі, рускі і польскі). Толькі сельская буржуазія была амаль 
выключна беларускай (але яшчэ не ўсведамляла нацыянальнага адзінства, бо 
была падзелена па рэлігійных прыкметах) і сельскі пралетарыят (батракі) – 
таксама быў беларускім па складзе. Вядома, гэта вельмі адмоўна сказалася на 
тэмпах і характары культурнага адраджэння беларускай нацыі. 

Беларуская нацыянальная інтэлігенцыя была нешматлікай і 
неўплывовай. Адсутнічала пераемнасць паміж рознымі яе пакаленнямі – гэта 
было вынікам рэпрэсій супраць удзельнікаў паўстанняў і тайных таварыстваў, 
масавай эміграцыі, ссылак. Тым не меньш, пэўную эвалюцыю можна 
праследзіць – ад “краёвага” патрыятызму прафесараў Віленскага ўніверсітэта, 
студэнтаў-філаматаў да лібералізму дзеячаў сярэдзіны стагоддзя (А.Кіркор, 
В.Дуніна-Марцінкевіча), дэмакратычных поглядаў і ўсведамлення 
нацыянальных беларускіх інтарэсаў у К.Каліноўскага, В.Урублеўскага, 
гоманаўцаў, Ф.Багушэвіча. адной з асноўных прыкмет нацыі з’яўляецца 
існаванне развітай літаратурнай мовы. Станаўленне беларускай мовы 
адбывалася на рубяжы XIX-XX стагоддзяў. З сярэдзіны XIX стагоддзя рабіліся 
спробы напісаць граматыку мовы – П.Шпілеўскім у 1846 і К.Нядзвецкім у 
1854 гадах. 

Супрацьстаяла стварэнню беларускай нацыі і афіцыйная ідэалогія 
“заходнерусізму”. Распрацаваная ў сярэдзіне XIX стагоддзя праваслаўнымі 
дзеячамі І.Сямашкай і М.Каяловічам яна сцвярджала, што беларусы, як і 
ўкраінцы і вялікарусы – частка адзінай рускай нацыі. Беларусы маюць толькі 
нязначныя лакальна-дыялектныя адрозненні ад рускіх. 

Насуперак неспрыяльным умовам, супрацьдзеянню дзяржаўнага апарата 
імперыі, спецыфічнай, вельмі складанай этна-канфесійнай сітуацыі, 
фарміраванне беларускай нацыі ў агульных рысах да пачатку XX стагоддзя 
завяршылася. 
 
 

ТЭМА 3. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ XIX - ПАЧАТКУ XX СТСТ. 
 

План: 
1. Развіццё адукацыі і навукі 
2. Літаратура 
3. Архітэктура і жывапіс 
4. Тэатр і музыка 
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1. Адукацыя і навука 
Увогуле палітыку расійскага ўрада на тэрыторыі Беларусі у галіне 

адукацыі, навукі і культуры ў XIX – пачатку XX стст. можна падзяліць на 
наступныя этапы: 

I. Да паўстання 1830-1831 гг. 
У 1802 гг. праводзілася рэформа асветы ў Расійскай імперыі, згодна 

з якой ствараліся Міністэрства народнай асветы і 6 вучэбных акруг, 
кожную з іх узначальваў прызначаны імператарам папячыцель (апякун). 
Віцебская, Гродзенская, Мінская, Магілёўская губерні былі ўключаны ў 
склад утворанай у 1803 г. Віленскай навучальнай акругі, папячыцелем 
якой стаў кнзь Адам Чартарыйскі. Навуковым і адміністрацыйным 
цэнтрам акругі быў Віленскі універсітэт. Да паўстання 1830-1831 гг. у 
галіне асветы пераважалі паланізатарскія тэндэнцыі. Прапольскай 
арыентацыі прытрымлівалася і кіраўніцтва Віленскага універсітэта.  

У гэты перыяд адбываецца станаўленне беларусазнаўства. 
II. Пасля паўстання 1830-1831 гг. і да пачатку 1860-х гг. 
Расійскія ўлады мкнуцца пашырыць рускі ўплыў у краіне і робяць 

усё магчымае, каб уніфікаваць заходнія губерні з унутранымі губернямі 
Расіі. У 1832 г. быў зачынены Віленскі універсітэт і часова ліквідавана 
Віленская навучальная акруга (да 1850 г.). У 1829 г. была створана 
асобная навучальная акруга для беларускіх губерній – Беларуская 
навучальная акруга, якая існавала да 1850 г. Сістэма адукацыі была 
саслоўнай. У школах уводзілася абавязковае навучанне на рускай мове, 
закрываліся каталіцкія кляштары і навучальныя установы. Пры навучанні 
вышэйшага саслоўя перавага аддавалася закрытым тыпам навучальных 
устаноў – кадэцкім карпусам і благародным пансіёнам. Было забаронена 
рымска-каталіцкай царкве ўмешвацца ў праблемы выхавання моладзі. Уся 
сістэма адукацыі на тэрыторыі Беларусі была павінна адпавядаць 
расійскаму ўзору. 

III. Пасля паўстання 1863-1864 гг. і да 1880-х гг.  
Назіраецца правядзенне актыўнай палітыкі русіфікацыі ў галіне 

асветы і навукі. У 1864 г. у Расійскай імперыі праводзілася школьная 
рэформа, па якой адукацыя абвяшчалася бессаслоўнай. Але па-
ранейшаму сярэднюю і вышэйшую адукацыю можна было атрымаць 
толькі за вялікія грошы. Таксама вынікам школьнай рэформы стала 
пашырэнне сеткі пачатковых школ. 

 У гэты ж час ствараецца шэраг навуковых прац, прысвечаных 
Беларусі і беларускаму народу. Гэта абумоўлена значнай цікавасцю да 
беларускага этнаса. 

IV. У 1880-х – пачатку 1900-х гг. 
У апошняй трэці XIX – XX ст. сярод чыноўнікаў, настаўнікаў, 

праваслаўнага духавенства, асабліва на ўсходзе Беларусі, пашыралася 
сістэма поглядаў, якая атрымала назву заходнерусізм.   Заходнерусізм – 
сістэма поглядаў, прыхільнікі якой адмаўлялі гістарычнасць беларусаў як 
самастойнага і самабытнага народа і атаясамлівалі іх з велікарускім 
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этнасам. Лідэрам ліберальнага кірунку ў заходнерусізме стаў ураджэнец 
Гродзенскай губерні М.В. Каяловіч. 

Табліца 1. 
Структура сістэмы адукацыі ў Беларусі ў XIX - пачатку XX стст. 

 Пачатковая  
адукацыя 

Сярэдняя  
Адукацыя 

Вышэйшая 
адукацыя 

Першая палова XIX ст. 
 

Тыпы навучальных 
устаноў 

1. Пачатковыя школы 
для сялян і рамеснікаў  
Былі аднакласныя з 1 
настаўнікам. Навучанне 
толькі некаторым 
практычным навукам 
(перасажваць і прывіваць 
дрэвы, вырабляць 
некаторыя прылады 
працы). 
2. Пачатковыя школы 
для дзяржаўных сялян 
(паводле рэформы П.Д. 
Кісялёва ствараліся ў 
1840-х гг.) 
3. Ланкастэрскія школы 
ўзаемнага навучання – 
школы для таннага і 
хуткага атрымання 
элементарнай адукацыі па 
сістэме англійскіх 
педагогаў Дж. Ланкастэра 
і А. Бэла. Навучанне 
дзяцей адбывалася 
найбольш падрыхтаванымі 
вучнямі пад кіраўніцтвам 
педагога. Першая такая 
школа ў РІ была адкрыта ў 
Гомелі ў маёнтку гр. М.П. 
Румянцава ў 1819 г. 
 

1. Сярэднія і 
сярэднеспецыяль-
ныя вучылішчы для 
дзяцей буржуазіі  
(4-х гадовыя), 
ствараліся ў павя-
товых гарадах 
2. Гімназіі для 
дзяцей дваран 
(7-мі гадовыя), 
ствараліся ў губерн-
скіх гарадах, 
вывучалі фундамен-
тальныя навукі 
3. Езуіцкія 
калегіумы 
(Найбольш вядомы 
– Полацкі езуіцкі 
калегіум, 
ператвораны ў 
езуіцкую акадэмію, 
якая дзейнічала ў 
1812-1820 гг.) 

1. Віленскі 
універсітэт 
(створаны на базе 
Галоўнай віленскай 
школы ў 1803 г.). 
Меў 4 факультэты: 
маральных і палі-
тычных навук, фі-
зіка-матэматычны, 
медыцынскі, 
літаратуры і воль-
ных мастацтваў. 
Штогод набіраў 
больш 1 тыс. сту-
дэнтаў. Быў 
цэнтрам адрад-
жэння Польшчы, 
выкладанне вялося 
на польскай мове. 
Быў зачынены ў 
1832 г. сувязі з 
удзелам яго сту-
дэнтаў у паўстанні 
1830-1831 гг. 
Засталася праца-
ваць толькі Меды-
ка-хірургічная 
акадэмія, створаная 
на базе меды-
цынскага фа-
культэта (працуе да 
1840 г.) і Рымска-
каталіцкая 
акадэмія, базай для 
якой стала 
тэалагічнае ад-
дзяленне маральна-
прававога 
факультэта (працуе 
да 1842 г.) 
2. Горы-Горацкая 
земляробчая 
школа 
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Створана ў 1840 г.; 
была ператворана ў 
1848 г. у земляроб-
чы інстытут – пер-
шую ў Расіі 
вышэйшую аграна-
мічную наву-
чальную ўстанову. 
Закрыты пасля 
паўстання 1863-
1864 гг. 

Дзеці якіх саслоўяў 
навучаліся 

Сялян, рамеснікаў, 
гандляроў 

Шляхцічаў, 
чыноўнікаў, 
духавенства, 
гарадской  
буржуазіі 
 

Толькі дваран 

Другая палова XIX– пачатак XX стст. 
  
Тыпы навучальных 
устаноў 

1. Народныя вучылішчы 
(адносіліся да 
Міністэрства народнай 
асветы) – найбольш 
прагрэсіўны тып школ. 
Былі адна- і двухкласныя. 
У праграму ўваходзілі: 
Закон Божы, руская мова, 
пачаткі арыфметыкі, 
царкоўныя спевы, рамёс-
твы (для хлопчыкаў) і 
рукадзелле (для 
дзяўчынак) 
2. Гарадскія вычылішчы 
(адносіліся да Міністэр-
ства народнай асветы) з 
тэрмінам навучання ў 6 
год. Не давалі завершанай 
адукацыі. 
3. Царкоўна-прыходскія 
школы (належалі да 
Рускай праваслаўнай 
царквы). У пачатку XX ст. 
іх каля 5 тыс. Настаўнікамі 
былі праваслаўныя 
святары, якія не мелі 
спецыяльнай адукацыі. 
Дзяцей вучылі Закону 
Божаму, малітвам, 
асновам пісьма і 
арыфметыкі, кароткай 
царкоўнай і расійскай 
гісторыі. 

1. Класічныя 
гімназіі 
(спецыялізаваліся 
на гуманітарных 
навуках). Тэрмін 
навучання – 7 год. 
Пасля заканчэння 
вупускнікі мелі 
права без іспытаў 
паступаць ва 
універсітэты. 
2. Рэальныя гімназіі 
(спецыялізаваліся 
на прыродазнаўчых 
і тэхнічных 
навуках), перайме-
наваныя пазней у 
рэальныя вучылі-
шчы. Тэрмін наву-
чання – 7 год. Пасля 
заканчэння 
вупускнікі мелі 
права без іспытаў 
паступаць у тэхні-
чныя інстытуты. 

У пачатку XX ст. 
адкрыліся 
настаўніцкія 
інстытуты ў 
Віцебску, Магілёве 
і Мінску. Але яны 
давалі няпоўную 
вышэйшую аду-
кацыю. Вышэйшую 
адукацыю можна 
было атрымаць 
толькі па-за межамі 
Беларусі. 
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Галоўная праблема пачат-
ковай адукацыі – недахоп 
настаўнікаў. У 1864 г. у 
Маладзечне адкрылася 
першая на тэрыторыі 
Расійскай імперыі 
настаўніцкая семінарыя. 
Навучэнцы семінарыі – 
выключна праваслаўныя 
сялянскія хлопцы, якія 
потым з’яўляліся 
настаўнікамі пачатковых 
школ. Настаўнікаў для 
гарадскіх вучылішчаў і 
сярэдніх школ у Беларусі 
не рыхтавалі, іх прысылалі 
з Масквы і Пецярбурга. 

Дзеці якіх саслоўяў 
навучаліся 

Сялян, рамеснікаў, 
гандляроў, дробнай 
буржуазіі, служачых, 
дробнай шляхты 

Шляхцічаў,чы-
ноўнікаў, духа-
венства, гарадской 
буржуазіі, 
заможных сялян 

Фактычна толькі 
дваран, буйной 
буржуазіі 

 
Навука першай паловы XIXст. была звязана з дзейнасцю 

выкладчыкаў Віленскага універсітэта, Горы-Горыцкага земляробчага 
інстытута. Так, рэктар Віленскага універсітэта прафесар Ян Снядэцкі 
выдаў падручнік па сферычнай трыганаметрыі, які лічыўся найлепшым у 
Еўропе і быў выдадзены ў Лейпцыгу. Яго брат – Андрэй Снядэцкі быў 
выдатным біёлагам і хімікам. У Горках працавалі пачынальнік хімічнай 
навукі ў Беларусі К.Д. Шміт, а таксама выдатны хімік і педагог І. 
Цютчаў. 

У першай палове XIX ст. адбывалася станаўленне беларусазнаўства 
– навукі, якая вывучае гісторыю, культуру, адметныя і агульныя рысы 
беларусаў.  

Адным з першых даследчыкаў гісторыі, вуснай народнай творчасці і 
мовы стаў Павел Шпілеўскі. Вядомасць яму прынеслі нарысы 
“Падарожжа па Палессі і Беларускім краі”. 

Гісторык, мовазнаўца Іван Грыгаровіч у 1824 г. выдаў кнігу 
“Беларускі архіў старажытных грамат”. Гэта быў першы зборнік 
дакументаў па гісторыі беларускіх зямель. 

Тэадор Нарбут выдаў “Старажытную гісторыю літоўскага народа” у 
9 тамах на польскай мове і “Помнік гісторыі Літвы”. 

Уладзіслаў Сыракомля надрукаваў нарысы аб Мінску, Нясвіжы, 
Міры, у якіх засяроджваў увагу чытачоў на гісторыі, асаблівасцях быту, 
мовы, звычаяў беларусаў. 

 Адзін з першых збіральнікаў і даследчыкаў беларускага фальклору 
быў паэт Ян Чачот. Ён выдаў 6 фальклорных зборнікаў “Вясковыя 
песні”. 
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Вялікі ўклад у станаўленне беларусазнаўства зрабілі графы браты 
Канстанцін і Яўстафій Тышкевічы. У 1824 г. Канстанцін заснаваў у 
родным Лагойску першы ў Беларусі гістарычны музей. Па ініцыятыве 
Яўстафія ў 1855 г. быў створаны Віленскі музей старажытнасцей. Пры ім 
дзейнічала археалагічная камісія, якая займалася зборам, даследваннем і 
папулярызацыяй гістарычнай і культурнай спадчыны беларусаў. 

Буйнейшым вынаходцам таго часу з’яўляўся ўраджэнец Чэрвенскага 
раёна К.І. Чарноўскі. У 1825 г. ён распрацаваў  першы ў Расіі праект 
падводнага судна. На лодке прадугледжвалася ўстаноўка перыскопа. Ідэі 
К. Чарноўскага скарыстаў К.А. Шыльдэр, які і пабудаваў першую ў Расіі 
падводную лодку з ракетнай устаноўкай. 

 
У другой палове XIX - пачатку XX стст. беларусы сталі аб’ектам 

павышанай цікавасці расійскіх вучоных. Расійскі ўрад пасля падаўлення 
паўстання 1863-1864 гг. паставіў перад навукай задачу даказаць, што 
Беларусь спрадвеку з’яўлялася часткай Расіі, а беларусы ўяўлялі сабой 
заходнюю галіну “раійскага племені”. 

У 1860-1910 гг. былі сабраны і апублікаваны ўнікальныя матэрыялы 
пра мову і духоўную культуру беларускага народа. Яны насуперак 
афіцыйным устаноўкам расійскага ўрада засведчылі факт існавання 
самастойнага беларускага этнасу. Так П.В. Шэйн сабраў фальклорна-
этнаграфічныя матэрыялы і выдаў двухтомнік “Матэрыялы да вывучэння 
побыту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю”. 

Адным з першых буйных даследчыкаў Беларусі быў мовазнаўца і 
этнограф І.І. Насовіч, ураджэнец Быхаўскага павета. Асноўнай яго працай 
стаў “Слоўнік беларускай гаворкі”, выдадзены ў 1870 г., над якім аўтар 
працаваў 30 гадоў. У працы змешчаны больш за 30 тыс. слоў. 

Вялікі ўклад у даследванне мовы беларусаў зрабіў ураджэнец 
Гродзеншчыны Я.Ф. Карскі. Першым сярод беларусаў ён атрымаў званне 
акадэміка Расійскай Акадэмі навук. Сусветную вядомасць вучонаму 
прынесла трохтомнае выданне “Беларусы”. Гэта сапраўдная 
“энцыклапедыя беларусазнаўства”. Я.Ф. Карскі паказаў у ёй 
самастойнасць беларускай мовы ў сям’і іншых славянскіх моў, вызначыў 
тэрытарыяльныя межы яе распаўсюджання і склаў адпаведную карту.  

У канцы 1880-х гг. з ідэяй аб самабытнасці беларускага этнасу і яго 
праве на самастойную палітычну будучыню выступіў гісторык М.В. 
Доўнар-Запольскі.  

В.Ю. Ластоўскі стаў першым беларускім гісторыкам, які пісаў пра 
Беларусь і для беларусаў на беларускай мове. Яго твор – “Кароткая 
гісторыя  Беларусі”, выдадзеная ў 1910 г. у Вільні. 

У Еўропе шырокую вядомасць атрымала навуковая дзейнасць у 
прыродазнаўчай галіне ўраджэнца Беларусі Якуба Наркевіча-Ёдкі. За 
ўласныя сродкі ён пабудаваў у сваім маёнтку метэаралагічную станцыю, 
адкрыў санаторый, дзе паспяхова выкарыстоўваў методыку лячэння 
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хвароб з дапамогай электратоку. Таксама ім быў вынайдзены громаадвод і 
тэлеграф. 

Такім чынам, адукацыя і навука XIX - пачатку XX стст. зрабілі 
вялікі крок наперад. Гэта выявілася ў росце колькасці пісьменных, 
пашырэнні сеткі пачатковых і сярэдніх школ. Да паўстання 1830-1831 гг. 
вялікую ролю ў арганізацыі навуковага жыцця ў Беларусі адыгрываў 
Віленскі універсітэт, выкладанне ў якім і іншых сярэдніх навучальных 
установах вялося на польскай мове. Паўстанні 1830-1831 гг. і 1863-1864 
гг. унеслі значныя змены ў палітыку расійскага ўраду ў галіне адукацыі ў 
Беларусі: узмацніліся русіфікатарскія тэндэнцыя, навучанне пераводзілася 
на рускую мову, у Беларусі былі закрыты спачатку Віленскі універсітэт, а 
потым і Горы-Горацкі земляробчы інстытут. Менавіта адсутнасць 
вышэйшых навучальных устаноў стрымлівала развіццё навукі ў Беларусі. 
У даледваннях пераважаў гуманітарны накірунак, звязаны з развіццём 
беларусазнаўства. 

 
 

2. Літаратура 
Літаратура першай паловы XIX ст. 

Першая палова XIX ст. характарызуецца пачаткам працэсу 
фарміравання новай беларускай літаратуры, развіццём беларускай мовы. На 
гэтым шляху было шмат розных супярэчнасцей: спачатку паланізацыя, а 
потым – русіфікацыя беларускага краю. Да гэтага ж нацыянальна 
інтэлігенцыя была нешматлікай. Станаўленне новай беларускай літаратуры 
адбывалася ва ўмовах распаўсюджвання рамантызму, які прыйшоў на змену 
класіцызму. Прадстаўнікі рамантызму адмовіліся ад старых схемаў, ад 
антычных тэм. Рамантызм стымуляваў арыентавацца на беларускую мову і 
фальклор, на вывучэнне і мастацкае адлюстроўванне вуснай народнай 
творчасці і быту народа. Сапраўдным плюсам рамантыкаў стала адмова ад 
рацыяналізму ізвяртанне да праблем мясцовага каларыту (фальклору). 

Паколькі расійскі урад насцярожана адносіўся да беларускай мовы, 
літаратура заставалася ананімнай, распаўсюджвалася вусна ў рукапісах. Але 
ў 1840-я гг. літаратура пачала выдавацца. Да нашага часу дайшлі такія 
ананімныя вершы, як “Гутарка Данілы са Сцяпанам”, “Вось які люд стаў”, 
“Вясна гола перапала”, якія мелі антыпрыгонны характар. 

Найбольш значнымі і таленавітымі сярод ананімных твораў неабходна 
назваць паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе”. Сучасныя 
даследчыкі лічаць, што іх аўтарамі былі Вікенцій Равінскі і Канстанцін 
Вераніцын. Упершыню “Энеіда навыварат” была надрукавана ў 1845 г. у 
часопісе “Маяк”, “Тарас на Парнасе” – у 1889 г. у газеце “Мінскі лісток”. 

Характэрнай асаблівасцю мастацкай літаратуры першай  палова XIX ст. 
была яе цесная сувязь з фальклорам. Значную працу па зборы і апрацоўцы 
беларускага фальклору зрабіў паэт-фалькларыст Ян Чачот. Ён выдаў 6 
фальклорных зборнікаў “Вясковыя песні”, куды ўвайшлі сабраныя ім 
народныя песні і каля 30 яго вершаў. Я. Чачот з’яўляўся патрыётам роднага 
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краю. Яго вершы неаднаразова забараняліся расійскімі ўладамі, а за яго 
дзейнасць ў Таварыстве філаматаўыў,  якое ён стварыў разам з А. Міцкевічам 
і Т. Занам, паэта саслалі ў Уфу. Лічыцца, што менавіта ў беларускіх тэкстах 
Я. Чачота ўпершыню стала выкарыстоўвацца літара “ў”. 

Актыўным збіральнікам беларускага фальклору быў Ян Баршчэўскі. 
Ён нарадзіўся на Віцебшчыне, скончыў Полацкую езуіцкую акадэмію, потым 
паступіў у Санкт-Пецярбургскі універсітэт, дзе стварыў беларускі гурток 
“Nesabudka”. Апошнія гады свайго жыцця Я. Баршчэўскі правёў на Украіне. 
Я. Баршчэўскі аўтар трох беларускіх вершаў – “Дзеванька”, “Рабункі 
мужыкоў”, “Гарэліца” – і 4-х томнага зборніка апяваданняў “Шляхціц 
Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”. Сучаснікі 
параўноўвалі гэты твор са славутымі арабскімі казкамі “Тысяча і адна ноч”, а 
самога аўтара называлі беларускім Гогалем, Гофманам і нават Уэлсам. 

Адзін з першых прыгонных паэтаў – Паўлюк Баграм, 15-гадовы 
сялянскі хлопец. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні забароненых твораў і 
аддалі ў рэкруты. На жаль, да нас дайшоў толькі адзін яго верш – “Зайграй, 
зайграў, хлопча малы…” Паўлюк Багрым праявіў сябе і ў мастацтве. Так, 
касцёл вёскі Крошын Баранавіцкага раёна і ў наш час упрыгожвае выкаваная 
ім металічная люстра. У гэтай вёсцы праводзяць рэспубліканскія святы паэзіі 
і кавальскага майстэрства, прысвечаныя памяці П. Багрыма. 

Адзін з яскравых літаратараў першай  палова XIX ст. з’яўляецца 
Уладзіслаў Сыракомля (Людвіг Кандратовіч). Ён аўтар верша “Паштальён”, 
які стаў асновай папулярнай рускай народнай песні “Калі я на пошце служыў 
ямшчыком”. Да нас дайшлі толькі два яго верша – “Добрыя весці” і “Ужо 
птушкі пяюць усюды”. 

У першай  палове XIX ст. пачаў сваю творчую дзейнасць адзін з 
пачынальнікай новай беларускай літаратуры, паэт, пісьменнік, драматург, 
кампазітар і акцёр Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч. Ён – першы прафесійны 
беларускі пісьменнік, які пісаў на роднай беларускай мове. На першы план 
Дунін-Марцынкевіч выдвігаў маральна-бытавыя і нацыянальна-
дэмакратычныя праблемы. Ён аўтар першай беларускай камічнай оперы 
“Сялянка” (“Ідылія”), п’ес “Пінская шляхта”, “Залёты” і шэрагу іншых 
твораў.  

Выдатны літаратар гэтага часу – беларуска-польскі паэт Адам 
Міцкевіч. Ён аўтар паэм “Пан Тадэвуш”, “Свіцязь”, “Дзяды”, дзе ўзнаўляецца 
панарамны вобраз Навагрудчыны. Творы гэтыя напісаны на польскай мове. 
Па меркаванню некаторых даследчыкаў, менавіта А. Міцкевіч узбагаціў 
польскую мову беларускімі словамі. 

 
Літаратура другой паловы XIX – пачатку XX стст. 

У другой палове XIX ст. беларуская літаратура па-ранейшаму 
развівалася ў неспрыяльных умовах. Больш таго, пасля падаўлення паўстання 
1863-1864 гг. становішча дэмакратычнай інтэлігенцыі яшчэ больш 
пагоршылася. У выніку шмат чаго са спадчыны знакамітых беларускіх 
літаратараў было страчана. У першыя два дзесяцігоддзі пасля паўстання 
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асноўным жанрам у беларускай літаратуры з’яўлялася ананімная вершаваная 
гутарка. Напрыклад, гэта “Дзядзька Антон, або Гутарка аб усім, што баліць, 
а чаму баліць – не ведаем.” 

Незалежным публіцыстам быў Кастусь Каліноўскі, аўтар “Лістоў з-
пад шыбеніцы” і верша “Марыська чарнабровая, галубка мая.” Разам са 
сваімі паплечнікамі В.А. Урублеўскім і Ф. Ражанскім К. Каліноўскі выдаў 7 
нумароў газеты “Мужыцкая праўда”. Большасць матэрыялаў для газеты 
напісаў сам К. Каліноўскі пад псеўданімам Яська-гаспадар з-пад Вільні. У 
газеце К. Каліноўскі тлумачыў рабаўнічы характар аграрнай рэформы 1861 г., 
заклікаў да паўстання. Вядомы выказванні К. Каліноўскага наконт урада. 
Напрыклад, “…не народ зроблены для ўрада, а ўрад для народа.”  

Сапраўдным абаронцам сялян быў Францішак Багушэвіч, які 
нарадзіўся ў фальварку Свіраны Віленскага павету. Ён аўтар двух паэтычных 
зборнікаў: “Дудка беларуская” і “Смык беларускі,” якія выйшлі з друку ў 
канцы XIX ст. у Кракаве і Познані пад псеўданімамі Мацей Бурачок і Сымон 
Рэўка з-пад Барысава. Яго зборнік “Скрыпачка беларуская” згублены. 

Галоўны герой твораў паэта – беларускі селянін, якога абдзялілі пры 
скасаванні прыгону, абдзірае казна, крыўдзяць суд і чыноўнікі. Багушэвіч 
глядзеў на беларускую мову як на мову “нам ад Бога дадзеную,” “для нас 
святую,” лічыў яе асновай існавання нацыі. Ён заклікаў шанаваць і любіць 
сваю родную мову, папярэджваў народ аб тым, што, страціўшы мову, ён згіне 
як этнас. Вядомы яго заклік: “Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не 
ўмёрлі!” 

Паслядоўнікамі Ф. Багушэвіча сталі паэты-дэмакраты Янка Лучына і 
Адам Гурыновіч. Янка Лучына (Іван Неслухоўскі) пісаў на беларускай, 
рускай, польскай мовах. Дзяцінства паэта прайшло ў Мінску. Беларускія 
вершы Лучыны ўвайшлі ў зборнік “Вязанка,” які выйшаў пасля смерці паэта. 
Найбольш вядомы яго твор – “Роднай старонцы,” ў якім аўтар выказаў сваю 
любоў да Радзімы. 

Пачатак XX ст. стаў асаблівым перыядам у гісторыі нацыянальнай 
літаратуры. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. сфармаавалі новы тып 
пісьменніка і паэта, цесна звязанага з жыццём і вызваленчай барацьбой 
народа. У літаратуры з’віўся новы герой – нястомны шукальнік праўды, 
абаронца народных інтарэсаў. 

Буйной постаццю ў беларускай паэзіі XX ст. з’яўлялася Алаіза 
Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам Цётка. Яна ўдзельнічала ў заснаванні 
БСГ. Першыя зборнікі паэтэсы “Хрэст на свабоду” і “Скрыпка беларуская” 
выйшлі нелегальна.  

У пачатку XX ст. раскрыліся паэтычныя таленты заснавальнікаў 
сучаснай беларускай літаратуры і літаратурнай мовы Янкі Купалы і Якуба 
Коласа.  

Янка Купала (Іван Дамінікавіч Луцэвіч) нарадзіўся ў фальварку 
Вязынка Мінскага павету. Першы яго верш “Мужык” з’явіўся ў 1905 г. Яго 
першыя паэтычныя зборнікі “Жалейка” і “Гусляр” прыцягнулі ўвагу чытачоў. 
А зборнік вершаў “Шляхам жыцця” фактычна стаў найвышэшым 
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дасягненнем тагачаснай беларускай літаратуры. Паэмы Я. Купалы “Курган”, 
“Бандароўна” ўзнялі гэты жанр на якасна новую ступень. Яго п’есы 
“Паўлінка” і “Раскіданае гняздо” сталі вызначальнай з’явай беларускага 
тэатральнага жыцця пачатку XX ст.  

Набыў папулярнасць сваімі творамі і Якуб Колас (Канстанцін 
Міхайлавіч Міцкевіч), ураджэнец засценка Акінчыцы Мінскага павета. 
Першы яго зборнік – “Песні жальбы”, дзе апаэтызаваны вобраз беларуса-
мужыка. У 1911 г. Я. Колас пачаў працу над паэмай “Сымон-музыка.” 

Значна ўзбагаціў беларускую паэзію Максім Багдановіч. Ён нарадзіўся 
ў Мінску, але большую частку свайго нядоўгага 26-гадовага жыцця правёў за 
межамі радзімы. Адзіны прыжыццёвы зборнік паэта “Вянок”, у які ўвайшлі 
вершы, напісаныя ім у 17-20-гадовым узросце, быў выдадзены ў Вільні ў 
1913 г. 

 
 

3. Архітэктура і жывапіс 
Архітэктура першай паловы XIX ст. 

З эпохай Асветніцтва звязана ўсталяванне стылю класіцызму ў 
архітэктуры, адмаўленне ад празмернай складанасці і заблытанасці 
архітэктурных формаў, характэрных для стыляў барока і ракако. У 
архітэктурных кампазіцыях пачалі выкарыстоўвацца выразныя 
геаметрычныя формы, набылі распаўсюджванне простыя дэкаратыўныя 
ўпрыгожванні. 

Станаўленне класіцызму найперш было звязана з інтэнсіўным 
развіццём горадабудаўніцтва. У беларускіх гарадах сталі з’яўляцца новыя 
тыпы жылых і грамадскіх будынкаў (бальніцы, канцэлярыі, гімназіі), якія 
вылучаліся на фоне сярэдневяковай забудовы сваімі правільнымі абрысамі. 
Упершыню горадабудаўніцтва пачало разглядацца як адзіная прасторавая 
сістэма, спланаваная на рацыянальных пачатках. У першай палове XIX ст. 
былі распрацаваны планы забудовы звыш 40 беларускіх гарадоў. Так, ужо к 
сярэдзіне XIX ст. плошча Мінска павялічылася амаль у тры разы. Поўная 
перабудова адбылася ў Брэсце і Бабруйску, дзе былі пабудаваны крэпасці. 

Яскравае адлюставанне класіцызм набыў у палацава-сядзібнай 
архітэктуры. Сярод выдатных помнікаў беларускага класіцызму вылучаюцца 
Гомельскі, Жыліцкі (Кіраўскі раён), Сноўскі (Нясвіжскі раён) палацы. 
Гомельскі палац быў закладзены ў 1777 г. на правым беразе р. Сож 
генералам-фельдмаршалам П.А. Румянцавым-Задунайскім, якому Кацярына 
II падаравала Гомель. Амаль 30 гадоў уладальнікам палаца быў яго сын М.П. 
Румянцаў. Пры ім быў пабудаваны сабор Святых Пятра і Паўла. У 1835 г. 
палац перайшоў да генерала-фельдмаршала графа І.Ф. Паскевіча, які сабраў у 
ім вялікую калекцыю твораў мастацтва. І.Ф. Паскевіч ажыццявіў 
рэканструкцыю палаца з элементамі рамантызму. У выніку палац захаваў 
свае класічныя рысы, аднак некаторыя элементы дэкору  набылі рысы 
рэнесанснай ці гатычнай архітэктуры. У гэты ж час быў створаны пейзажны 
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парк, аздоблены гротамі, мосцікамі, керамічнымі вазамі, штучнымі 
вадаёмамі. Цяпер у палацы Румянцавых-Паскевічаў размешчаны Гомельскі 
абласны краязнаўчы музей. 

Найбольш значныя з культавых пабудоў эпохі класіцызму ў Беларусі – 
Петрапаўлаўскі сабор у Гомелі, які быў пабудаваны ў 1809-1819 гг. па 
праекце англійскага архітэктара Дж. Кларка,  і сабор Іосіфа ў Магілёве. 
Апошні будаваўся ў 1780-1798 гг. па праекце архітэктара Н. Львова ў гонар 
сустрэчы ў Магілёве Кацярыны II з аўстрыйскім імператарам Іосіфам II. 
Распісваў сабор вядомы рускі мастак В. Баравікоўскі. 

 
Архітэктура другой паловы XIX – пачатку XX стст. 

У другой палове XIX – пачатку XX стст. у беларускай архітэктуры 
панаваў эклектызм – вольнае спалучэнне розных мастацкіх стыляў мінулага. 
Адны архітэктары ішлі па шляху механічнага капіравання гістарычных 
формаў, другія імкнуліся да творчага спалучэння традыцый мінулага і новых 
з’яў. Будынкі банкаў і навучальных устаноў звычайна ўзводзіліся ў стылі 
класіцызму, тэатры – барока, касцёлы – неаготыкі, праваслаўныя храмы – у 
псеўдарускім стылі. Для псеўдарускага стылю было характэрна традыцыйнае 
пяцікупалле, цыбулепадобныя купалы, высокія шатровыя званіцы, багаты 
дэкор у выглядзе какошнікаў. Гэтыя тыпавыя варыянты праваслаўных 
цэркваў былі скапіраваны архітэктарамі з візантыйскіх храмаў XIV і  XVII 
стст., каб паказаць пераемнасць рускага дойлідства ад візантыйскай 
архітэктуры. Ініцыятарам будаўніцтва падобных храмаў у Беларусі быў граф 
Мураўёу, таму ў народзе яны набылі назву “мураўёўкі”. Прыкладам 
выкарыстання псеўдарускага стылю сталі капліцы князёў Паскевічаў у 
Гомелі, Пакроўскі сабор у Гродне, Свята-Уваскрасенскі сабор у Барысаве, а 
таксама свецкая архітэктура Магілёва.  

У неагатычным стылі былі ўведзены касцёлы ў Відзах, Вілейцах, Іўі, 
Паставах і касцёл Святога Роха ў Мінску. Касцёлы будаваліся з чырвонай 
цэглы, іх фасады звычайна не атынкоўваліся. Для ўнутранага ўбрання 
касцёлаў былі характэрныя вітражы, фрэскі. Элементы раманскай і гатычнай 
архітэктуры спалучліся ў касцёле святых Сымона і Алены, узведзеным у 
пачатку XX ст. у Мінску. 

На мяжы XIX – XX стст. узнік архітэктурны стыль мадэрн. Для 
архітэктуры мадэрна характэрны перапляценыя лініі, асімітрычныя 
кампазіцыі, багаты ляпны дэкор. Мадэрн прымяняўся для новых тыпаў 
пабудоў (чыгуначныя вакзалы, масты, прамысловы збудаванні), 
выкарыстоўваў новыя будаўнічыя матэрыялы і канструкцыі (цэмент, 
металічная арматура). Шырока выкарыстоўвалася шкло. У стылі мадэрн у 
Беларусі былі пабудаваны банк у Віцебску, жылыя дамы ў Мінску, Гродне, 
Гомелі, Магілёве, гасцініца “Еўропа” ў Мінску. 

 
Жывапіс 

Табліца 2. 
Жывапіс Беларусі XIX – пачатку XX стст. 
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Першая палова XIX ст. 
Характэрна для мастацтва – спалучэнне класіцызму і рамантызму. Рамантызм  - мастацкі 
накірунак канца XVIII – XIX стст., які грунтаваўся на нацыянальных пачуццях, вуснай 
народнай творчасці, традыцыях і абрадах. 
Цэнтр выхавання беларускіх мастакоў – Віленская школа жывапісу, якая дзейнічала пры 
Віленскім універсітэце. За 35 год існавання школы было падрыхтавна больш за 250 
мастакоў, гравераў, скульптараў. Першыя выкладчыкі школы – прадстаўнік класіцызму Ф. 
Смуглевіч і прадстаўнік рамантызму прафесар Я. Рустэм. 
Мастак Асноўны жанр, у 

якім працаваў 
Назвы карцін 

Іосіф Аляшкевіч  
(родам з Радашковіч) 

Партрэтны Партрэт А.Чартарыйскага, 
магнатаў Л. Сапегі і М. 
Радзівіла. У Беларусі 
(Нацыянальны мастацкі 
музей) толькі 2 яго работы – 
“Групавы партрэт” і 
“Партрэт дзяўчынкі” 

Валенцій Ваньковіч 
(атрымаў залаты медаль- 
вышэйшую акадэмічную ўзнагароду 
за карціну “Подзвіг маладога 
кіеўляніна пры аблозе Кіева 
печанегамі ў 968 г.” У 1828 г. у 
Мінску ў  сваёй радавой сядзібе ў 
Сляпянцы стварыў мастацкую 
лабараторыю, вакол якой збіраліся 
лепшыя мастакі. Яго сябар – А. 
Міцкевіч).  

Гістарычны 
 
 
партрэтны 
 
 

“Напалеон каля вогнішча” 
(Варшава, нацыянальны 
музей) 
Партрэты Напалеона, А. 
Манюшкі, А.С. Пушкіна (не 
скончыў), “А. Міцкевіч на 
скале Аюдаг”. 

Ян Дамель 
(скончыў Віленскі універсітэт, быў 
сасланы ў Сібір, дзе распісваў 
касцёлы ў Табольску і Томску, 
потым вярнуўся ў Беларусь. 
Пахаваны ў Мінску ў 
Кальварыйскім касцёле) 

гістарычны “Смерць Глінскага ў 
няволі”, “Вызваленне 
Т.Касцюшкі з цямніцы”, 
“Адступленне французаў 
праз Вільню ў 1812 г.”, 
“Смерць князя Панятоў-
скага”, “Пераход Напалеона 
праз Беразіну” 

Вікенцій Дмахоўскі  Пейзаж 
 

“Радзіма”, “Возера Свіцязь”, 
“Заход сонца” 

Іван Хруцкі 
(вучыўся ў Полацку, Пецярбургскай 
акадэміі мастацтваў; узнагароджаны 
залатым медалём, акадэмік 
жывапісу за нацюрморт “Кветкі і 
садавіна”) 

заснавальнік 
класічнага 
нацюрморта 
 
бытавы 
 
партрэтны 

“Кветкі і садавіна”, 
“Гародніна, грыбы і рыба”, 
“Грыбы і агуркі” 
 
“Старая за працай” 
 
“Партрэт невядомай з 
кветкамі і садавінай”, 
“Партрэт мітрапаліта І. 
Сямашкі” 

Ю. Пешка 
(нарадзіўся ў Кракаве, доўгі час 
жыў у Вільне, падарожнічаў і апісаў 
ваколіцы Мінска, Вільні, Віцебска) 

Партрэтны 
 
 

Партрэты С.Манюшкі, Т. 
Радзівіла 
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Другая палова XIX – пачатак XX стст. 
Сярод творчай інтэлігенцыі абудзілася цікавасць да гісторыі і побыту беларускага народа. 
У беларускім жывапісе вядучым стаў стыль рэалізм, прадстаўнікі якога імкнуліся 
аб’ектыўна адлюстроўваць рэчаіснасць. 
У 1866. адкрылася Віленская малявальная школа пад кіраўніцтвам Трутнева. 
Новая з’ява – арганізацыя мастацкіх выстаў. Першая прайшла ў 1891 г. у Мінску. 
К. Альхімовіч Гістарычны 

 
Бытавы 

“Пахаванне Гедыміна” 
 
“Жніво”, “Парабкава хата”, 
“Найманне работнікаў” 

Н. Орда 
(нарадзіўся ў Пінскім павеце, 
мастацкую адукацыю атрымаў у 
Парыжы, музыцы вучыўся ў Ф. 
Шапэна, 25 год падарожнічаў па 
Бел., Украіне, Польшчы, Літве. Яму 
стаіць помнік на яго радзіме ў г. 
Іванава Брэсцкай вобласці)  

Замалёўкі У Беларусі зрабіў каля 200. 
У тым ліку, Камянецкай 
вежы, палацаў і замкаў у 
Міры, Навагрудку, Нясвіжы, 
Гродне, Лідзе. 

Н. Сілівановіч  
(прымаў удзел у афармленні 
Ісакіеўскага сабора ў СПб, 
удзельнічаў у стварэнні мазаічнага 
пано “Тайная вячэра” для галоўнага 
іканастаса сабора, за што атрымаў 
званне акадэміка) 

Бытавы “Дзеці на двары”, “У 
школу”, “Стары пастух” 

А. Гараўскі 
(яго творы набываў для сваёй 
галерэі П.М. Траццякоў) 

Пейзаж 
 
 
 

“Вечар у Мінскай губерні”, 
“На радзіме”, “Рака 
Бярэзіна” 

В. Бялыніцкі-Біруля 
 

Пейзаж Увасабляў вобраз вясны, 
якой ён прысвяціў каля 200 
сваіх палоцен 

Ю. Пэн 
(стварыў прыватную мастацкую 
школу ў канцы XIX ст. у Віцебску. 
У яго вучыўся М. Шагал) 

Бытавы Яўрэйскае насельніцтва 
(“Гадзіншчык”) 
 
 

І. Рэпін 
 
 
 
І. Шышкін 

 “Беларус” (напісаны ў 
маёнтку Рэпіна – Здраўнёва 
пад Віцебскам. Сёння там – 
музей-сядзіба) 
Па эцюдах, якія былі 
створаны ў Белавежскай 
пушчы, мастак напісаў свае 
лепшыя палотны 

 
4.Тэатр і музыка 

Табліца 3. 
Развіццё тэатральнага мастацтва  

ў Беларусі ў XIX – пачатку XX стст. 
 

Тыпы тэатраў Характарыстыка 
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Батлейка 
(папярэднікі 
лялечных тэатраў) 

Спектаклі давалі як на біблейскія, так і на свецкія сюжэты 

Тэатры народнай 
драмы 

Удзельнікі – скамарохі.  
Рэпертуар – творы гераічнага, камічнага, сатырычнага характару. 

Прыватныя 
тэатры 

Тэатры Радзівілаў у Нясвіжы і Слуцку, Зорыча ў Шклове, Агінскага 
ў Слоніме. 

Аматарскія 
тэатры 

У большасці беларускіх гарадоў працавалі пастаянныя тэатры, якімі  
валодалі прыватныя асобы. Так, у Мінску з канца 1830-х гг. свій 
тэатр трымаў таленавіты акцёр і рэжысёр Я. Хелмікоўскі, а пасля 
яго – В. Драздоўскі. У 1847 г. мінчанам было прапанавана 48 
спектаклей, а праз два сезона – 55. Пастаянныя тэатры працавалі ў 
Гродна, Віцебску, Магілёве. 
Асабліваю ролю ў развіцці нацыянальнага тэатра адыграў тэатр В. 
Дуніна-Марцынкевіча. У 1841 г. адбылася прэм’ера аматарскага 
спектаклю – камічнай аперэты “Рэкруцкі набор”, лібрэта якой 
напісалі С. Манюшка і К. Кржыжаноўскі. У 1850-я гг. дзейнічала 
створаная ім тэатральна трупа, па ўзроўню блізкая да прафесійнай. 
Першапачаткова тэатр В. Дуніна-Марцынкевіча дзейнічаў у яго 
фальварку Люцынка (пад Івянцом). Акцёрамі ў яго тэатры былі: ён 
сам, яго дзеці, мясцовыя школьнікі, знаёмыя, суседзі, сяляне. У 1852 
г. у Мінску была пастаўлена опера “Сялянка” (“Ідылія”). Новае 
знаёмства са спектаклем адбылося ў 1994 г., калі паставіў на сцэне 
Нацыянальнага Акадэмічнага тэатра ім. Я. Купалы рэжысёр М. 
Пінігін. 
З 1910 г. у Вільні дзейнічаў “Беларускі музычна-драматычны 
гурток”, якім кіраваў А. Бурбіс. Ён ажыццявіў першую пастаноўку 
камедыі “Паўлінка” Я. Купалы. 

Прафесійны 
тэатр 

У 1907 г. самадзейны мастацкі калектыў стварыў у сваім фальварку 
Ігнат Буйніцкі, якога называюць “бацькам беларускага тэатра”. 
Калектыў І. Буйніцкага стаў першым нацыянальным прафесійным 
тэатрам., які дзейнічаў з 1910 па 1913 гг. Ён складаўся з 
драматычных акцёраў, харыстаў, танцораў (каля 70 чал.). У гэты 
тэатральны калектыў уваходзілі дочкі Буйніцкага, А. Пашкевіч і 
інш. Сам Буйніцкі быў і рэжысёрам, і акцёрам, і танцорам. 
Пастаноўкі ставіліся на беларускай мове. Тэатр Буйніцкага паставіў 
п’есы Я. Купалы “Паўлінка”, “Краю мой родны!..” (па творах М. 
Багдановіча), народныя песні і танцы. Тэатр І. Буйніцкага 
гастраляваў па гарадах Беларусі, у Вільні, Варшаве, Пецярбургу і 
ўсюды карыстаўся поспехам. 
У 1917 г. у Мінску Ф. Ждановічам пры ўдзеле І. Буйніцкага было 
створана Першае беларускае таварыства драмы і камедыі, якое 
ўпершыню паставіла на сцэне драму Я. Купалы “Раскіданае гняздо”. 
Знакамітым дзеячам гэтага тэатра стаў Уладзіслаў Галубок, вядомы 
драматург, рэжысёр, акцёр, заснавацель своеасаблівай тэатральнай 
нацыянальнай школы. 

 
Музыка 

С. Манюшка (1819-1872 гг.) – беларуска-польскі кампазітар, дырэжор, 
педагог. Нарадзіўся пад Мінскам, жыў у Мінску, Вільна, а з 1858 г. – у 
Варшаве. Пладавітым было яго супрацоўніцтва з В. Дуніным-Марцынкевічам 
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у 1840 –х гг. (оперы “Рэкруцкі набор”, “Сялянка”). С. Манюшка з’яўляецца 
заснавальнікам польскай і беларускай класічнай музыкі, у яго творах 
выкарыстаны беларускія народныя матывы. 

Антон Абрамовіч (1811 – пасля 1854 гг.), кампазітар з Віцебшчыны. 
Яму належаць першыя спробы стварэння музычных твораў на аснове 
беларускіх народных песень і танцаў. Сярод яго твораў – “Беларускае 
вяселле”. А. Абрамовіч напісаў музыку да вершаў Я. Баршчэўскага 
“Дзеванька” і “Гарэліца”. 

Міхаіл Клеафас Агінскі. Адзін з аўтараў праекта “Палажэння аб 
праўленні аўтаномным Вялікім княствам Літоўскім”. Аўтар музычнага твора, 
які ў пачатку XIX ст. стаў адным з наўбольш вядомых прыкладаў 
еўрапейскай музычнай культуры – паланеза “Развітання з Радзімай”. Яго 
сядзіба ў вёсцы Залессе на Смаргоншчыне атрымала паэтычную назву 
“Паўночныя Афіны”. 

Дамінік і Вікенцій Стэфановічы, браты, мінчкія музыканты. З 1803 г. 
на працягу некалькі дзесяцігоддзяў яны былі дырэжорамі гарадскога 
аркестра. 

У 60-90 гг. XIX – пачатку XX стст. музычнае жыццё на тэрыторыі 
Беларусі асабліва добра развівалася. У Мінску была адкрыта фартэпіанная 
фабрыка, пачаў працаваць магазін па продажу нот і музычных інструментаў, 
было створана Мінскае музычнае таварыства (1886 г.), дзейнічаў гарадскі 
музычны гурток (1896 г.). У 1871 г. у Мінску пры касцёле св. Роха было 
створана музычнае вучылішча арганістаў, адзінае ў Беларусі. 

Актыўна ў Беларусі гастралявалі: рускі хор Д. Славінскага, спявак Ф. 
Шаляпін, кампазітары і піяністы С. Рахманінаў, А. Скрабін і інш. 

У пачатку XX ст. у буйных гарадах БеларусXX сті з’явілася кіно – 
новы від мастацтва. Да пачатка першай сусветнай вайны ў Мінску працавалі 
кінатэатры “Мадэрн”, “Эдэн”, “Гігант”, “Люкс”, “Ілюзіён”. Усяго у пачатку 
XX ст. на тэрыторыі Беларусі дзейнічала 58 кінатэатраў. 

Такім чынам, нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы, палітыку 
паланізацыі, а потым русіфікацыі, беларуская культура дынамічна 
развівалася, набывала больш дэмакратычны, нацыянальны характар. У 
другой палове XIX ст. пачалася новая хваля беларускага адраджэння, 
дадатковы імпульс якой далі рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гг. 

У разглядаемы перыяд часу у галіне адукацыі былі праведзены две 
рэформы, з’явілася такая новая навука як беларусазнаўства, узнікла новая 
беларуская літаратура, былі закладзены асновы для станаўлення 
прафесійнага нацыянальнага тэатра. У галіне архітэктуры з’явіліся новыя 
напрмкі ў гарадскім будаўніцтве, пачаліся планавыя забудовы населеных 
пунктаў, адбылася змена стыляў ад рамантызму і класіцызму да мадэрна. 
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БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX СТ. 
План 

 
1. Сталыпінскія рэформы ў Беларусі. 
2. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. ў Беларусі. Палітычнае становішча ў 

паслярэвалюцыйныя гады. “Нашаніўскі перыяд” беларускага 
нацыянальнага руху.  

3. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўская рэвалюцыі 
1917 г. 
 
1. Сталыпінская аграрная рэформа. Рост масавага аграрнага, а затым і 

палітычнага руху расійскага сялянства ў 1905 г. прымусіў царскі ўрад 
прызнаць непазбежнасць рэфармавання старых парадкаў у весцы. Ініцыятарам 
і галоўным кіраўніком пераўтварэнняў выступіў прэм’ер-міністр і міністр 
унутраных спраў Петр Сталыпін. Стаўка рабілася на тое, каб разбіць 
агульнасялянскі фронт супраць памешчыкаў, раскалоць веску, паскорыць 
стварэнне класа сельскай буржуазіі з ліку заможнага сялянства, прыцягнуць 
яго на падтрымку царскага ўрада і такім чынам паставіць перашкоду на шляху 
рэвалюцыйнага руху. Важнейшімі сродкамі дасягнення гэтай мэты з’яўляліся 
разбурэнне сялянскай абшчыны, насаджэнне хутароў і перасяленне “лішняга” 
ў еўрапейскай частцы Расіі сялянства ў Сібір і на Далекі Усход. 

9 лістапада 1906 г. быў апублікаваны ўказ “Аб змяненні і дапаўненні 
некаторых пастаноў аб сялянскім землеуладанні”. 

Першапачатковым, зыходным этапам рэформы, неабходным для 
станаўлення прыватнай сялянскай зямельнай уласнасці, з’яўлялася разбурэнне 
сялянскай абшчыны. Указ 9 лістапада 1906 г. дазваляў кожнаму гаспадару па 
яго жаданні выйсці з абшчыны і замацаваць ў асабістую ўласнасць сваю 
надзельную зямлю. Селяніну, што выходзіў з абшчыны дазвалялася 
патрабаваць выдзялення зямлі на адным ўчастку, на хутары. Такім чынам 
вырашалася пытанне аб ліквідацыі цераспалосіцы, якая страшэнна 
перашкаджала прагрэсу сялянскай гаспадаркі. 

У Беларусі да 1905 г. абшчыннае землеўладанне захавалася ў Віцебскай і 
Магілеўскай губернях. У 1915 г. у Магілеўскай губерні выйшлі з абшчыны 
56,8 %, а ў Віцебскай — 28,9 % гаспадароў. Усяго ў гэтых губернях замацавалі 
зямлю ў асабістую уласнасць 48 % абшчынных двароў. Атрымаўшы права 
ўласнасці на надзел, многія сяляне-беднякі прадавалі сваю зямлю больш 
заможным. 

За час правядзення рэформы ў беларускіх губернях з’явілася больш за 12 
тыс. хутароў. Хутарская гаспадарка шырока прапагандавалася ў друку. 
Ствараліся паказальныя хутары, якія забяспечваліся сартавым насеннем, 
саджанцамі пладовых дрэў, пародзістай жывелай, мініральнымі ўгнаеннямі, 
удасканаленным інвентаром. На ўсе гэта адпускаліся немалыя сродкі. 

Урадам былі зроблены пэўныя захады для заахвочвання перасялення 
сялян у Сібір. За 1904—1914 гг. з пяці беларускіх губерняў перасяліліся 368,4 
тыс. чалавек. Абсалютную большасць перасяленцаў складалі беззямельныя і 
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малазямельныя сяляне. Спакусіўшыся шырокаразрэкламаванымі сібірскімі 
прасторамі і выгодамі, ільготамі і ўрадавай дапамогай перасяленцам, яны 
нярэдка за бясцэнак распрадавалі сваю маемасць і выяджалі ў Сібір. Аднак 
дапамога з боку ўрада была мізэрнай і аказвалася нязначнай частцы 
перасяленцаў. Участкі для пасялення адводзіліся ў глухіх, неасвоеных 
таежных мясцінах. Недахоп сіл і сродкаў для асваення новых зямель, 
адсутнасць урачэбнай дапамогі, масавыя хваробы і высокая смяротнасць — 
вось што чакала перасяленцаў у Сібіры. У сувязі з гэтым многія з іх вырашалі 
вяртацца. Усяго за 1907—1914 гг. ў Беларусь вярнулася 36,5 тыс. перася-
ленцаў. Палітыка масавых перасяленняў у Сібір з прычыны іх 
непадрыхтаванасці і неарганізаванасці, адсутнасці належнай дапамогі па 
сутнасці правалілася. 

Пачатак Першай сусветнай вайны, ваенныя паражэнні царскай арміі, 
масавае бежанства з заходніх губерняў, акупацыя значнай іх часткі ў 1915 г. 
нямецкай арміяй, дэзарганізацыя народнай гаспадаркі краіны перапынілі 
рэалізацыю сталіпінскай рэформы. Сялянскае пытанне засталося 
нявырашаным.  

Земская рэформа. У заходніх губернях П. Сталыпін імкнуўся ўзняць і 
палітычную ролю сялянства ў сістэме мясцовых органаў кіравання. Гэта было 
магчыма пры ўвядзенні ў 9 беларуска-літоўска-украінскіх губернях выбарнага 
земства. З увядзеннем яго Сталыпін меркаваў вырашыць яшчэ адну задачу — 
выцесніць ці хаця б істотна аслабіць палітычную ролю на мясцовым і 
імперскім узроўні буйных землеўладальнікаў “польскага паходжання”. 27 
сакавіка 1911 г. было прынята “Палажэнне аб земскіх установах”, пашыранае 
ў Беларусі толькі на Віцебскую, Магілеўскую і Мінскую губерні. 

Паводле законапраекта, ухваленага П. Сталыпіным, земствы 
меркавалася стварыць шляхам выбараў па нацыянальных — “рускай” і 
“польскай” курыях. Праваслаўныя сяляне-беларусы залічваліся ў першую з іх, 
католікі — у другую. Маемасны цэнз выбаршчыкаў, у параўнанні з 
папярэднім Палажэннем, паніжаўся ўдвая. Пры гэтым, аднак, забяспечвалася 
пераважная большасць памешчыкаў. 

Нягледзячы на антыдэмакратычны характар выбарчага закона, 
выбарныя павятовыя і губернскія земствы ў Віцебскай, Магілеўскай і Мінскай 
губернях нават за кароткі час іх дзейнасці адыгралі прыкметную ролю ў 
развіцці мясцовай гаспадаркі, у павышэнні культуры земляробства і 
жывелагадоўлі, садаводства і агародніцтва, у арганізацыі продажу і пракату 
сельскагаспадарчай тэхніцы і г. д. Вядома, карысць з іх дзейнасці мелі 
найперш памешчыкі і заможныя сяляне. Земствы садзейнічалі фарміраванню 
сельскагаспадарчай буржуазіі і яе русіфікацыі.   

 
2. На пачатку XX ст. Расія апынулася перад непазбежнасцю рэвалюцыі. 

Заходняя Еўропа да гэтага часу ўжо прайшла фазу буржуазных рэвалюцый. У 
Расіі ж з сярэдзіны XIX ст. нарасталі супярэчнасці паміж хуткім ростам 
капіталізму і перажыткамі прыгонніцтва, якія стваралі аб’ектыўныя 
перадумовы для моцнага рэвалюцыйна-вызваленчага руху. Асаблівасці 
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палітычнага і эканамічнага развіцця краіны, жыццёвыя інтарэсы шырокіх 
пра-цоўных мас патрабавалі глыбокіх рэформ, ліквідацыі ўсіх феадальна-
прыгонніцкіх перажыткаў. 

Першая расійская рэвалюцыя павінна была расчысціць шлях для 
капіталізму, забяспечыць умовы развіцця нанбольў прагрэсіунага яго тыпу, 
дэмакратызацыі ўсіх грамадска-палітычных інстытутаў. 

Апошняя спроба царызму выйсці з крызісу з дапамогай "маленькай 
пераможнай вайны" з Японіяй (1904— 1905) закончылася ваенным 
паражэннем і падзеннем прэстыжу ўрада і рэжыму наогул.  

Рэвалюцыя 1905—1907 гг. была буржуазнай паводле свайго характару, 
дэмакратычнай па рухаючых сілах — у ёй прынялі ўдзел самыя шырокія 
пласты працоўных мас. А пралетарыят адыгрывау найболып актыўную 
кіруючую ролю. Падзеі Крывавай нядзелі ў Пецярбургу ў студзені 1905 г. 
ускалыхнулі ўсю краіну і сталі пачаткам першай рускай рэвалюцыі. 
Забастоўкі салідарнасці 11—15 студзеня 1905 г. ахапілі Мінск, Магілёў, 
Гомель, Гродна, Смаргонь — усяго каля 30 гарадоў і мястэчак Беларусі. 
Агульная колькасць стачачнікаў дасягнула ў Мінску 2 тыс. чалавек. Стачкі 
суправаджаліся мітынгамі, дэманстрацыямі, маніфестацыямі значнага 
размаху. Яны былі падрыхтаваны мясцовымі сацыял-дэмакратамі разам з 
прадстаўнікамі Віленскай арганізацыі РСДРП і Беластоцкай арганізацыі 
СДКПіЛ. У Смаргоні, напрыклад, у забастоўках прымала ўдзел звыш 3 тыс. 
рабочых, на вуліцы выйшла школы сялянскіх агітатараў, якія потым 
уладкоўваліся на працу ў вёсках і там стваралі сялянскія гурткі. 

У адказ на паўстанне на браняносцы "Пацёмкін" пачаліся хваляванні ў 
арміі: выступілі вайскоўцы асобных часцей Магілёўскага, Тродзенскага і 
Брэст-Літоўскага гарнізонаў, Бабруйскага дысцыплінарнага батальёна. У 
многіх гарадах РСДРП стварала свае ваенна-рэвалюцыйныя арганізацыі. 

Пад націскам рэвалюцыі цар прыняў рашэнне склікаць законадарадчую, 
"булыгінскую", як яе называлі, думу. 6 жніўня 1905 г. Мікалай II падпісаў 
маніфест аб скліканні Думы, чым спрабаваў аслабіць размах рэвалюцыйнага 
руху і схіліць на свой бок ліберальную буржуазію. Аднак гэта ўступка не 
магла задаволіць шырокія масы народа, тым больш што яны былі пазбаўлены 
выбарчых правоў у гэту Думу. 

Лібералы Беларусі, як і ва ўсёй краіне, падтрымалі ідэю склікання Думы, 
паколькі бачылі ў ёй адзіны сродак спыніць рэвалюцыю. Ліберальныя 
памешчыкі і яўрэйская буржуазія пачалі рыхтавацца да выбараў, праводзіць 
сходы. Прадстаўнікі пануючых класаў незалежна ад нацыянальнасці выказалі 
гатоўнасць супрацоўнічаць з самадзяржаўем на платформе Думы. 

Бальшавікі, як вядома, праводзілі палітыку адкрытага байкоту, меншавікі 
— тактыку паўбайкоту (г. зн. яго правядзенне на апошняй стадыі выбараў, а 
да гэтага — вылучэнне рэвалюцыйных дэпутатаў). Іншыя сацыял-
дэмакратычныя арганізацыі ўзялі за аснову бальшавіцкую тактыку байкоту. 
Падтрымаў яе і Бунд. За байкот выказаліся народніцкія партыі і арганізацыі: 
эсэры, БСГ, а таксама левае крыло буржуазнай дэмакратыі. 
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Бунд не звязваў байкот з узброеным паўстаннем. Пры агітацыі за 
Устаноўчы сход Бунд ухіліўся ад адказу на пытанне аб тым, хто павінен яго 
склікаць. На практыцы ж, з аднаго боку, бундаўскія арганізацыі вялі 
агітацыю за байкот Думы, а з другога — нярэдка салідарызаваліся з 
яўрэйскай буржуазіяй і агітавалі за ўдзел у выбарах у імя "агульна-яўрэйскіх 
інтарэсаў". Жыццё пацвердзіла правільнасць бальшавіцкай тактыкі — 
рэвалюцыйны ўздым змёў Думу. Рэвалюцыя паступова набірала сілу па меры 
росту выступленняў вясной і летам 1905 г. і дасягнула высокага накалу ў 
кастрычніку, калі ўзнялася хваля забастовак і пачалася ўсеагульная 
палітычная стачка. 

У кастрычніку рознымі формамі палітычнай барацьбы былі ахоплены 24 
гарады і 29 мястэчак Беларусі, у забастоўках, дэманстрацыях удзельнічала 
153 тыс. чалавек. 

У Мінску дэманстрацыю 11 кастрычніка 1905 г. пачалі чыгуначнікі па 
ініцыятыве групы РСДРП. На наступны дзень рашэнне аб яе падтрымцы 
прынялі мясцовыя камітэты Бунда і эсэры. Стачка ахапіла ўсе 
прадпрыемствы, зачыняліся магазіны, школы, гімназіі. У Смаргоні па закліку 
кааліцыйнай камісіі 17 кастрычніка 1905 г. спынілася праца на ўсіх 
прадпрыемствах. Мястэчка фактычна апынулася ў руках забастоўшчыкаў. 
Такое ж становішча назіралася ў Ашмянах, дзе забастоўка працягвалася каля 
тыдня. У Мазыры стачка пачалася яшчэ 13 кастрычніка і доўжылася 10 дзён. 
Быў створаны аб’яднаны рэвалюцыйны камітэт, які ўзяў на сябе ўладу ў 
горадзе. Дзевяць дзён існавала т. зв. Мазырская рэспубліка. Толькі пры 
дапамозе паліцыі і ўзброенай сілы выступленне ў Мазыры было падаўлена. 
Многіх яго ўдзельнікаў асудзілі і саслалі на катаржныя работы ў Сібір. 

Ва ўмовах усеагульнай палітычнай стачкі царызм быў вымушаны пайсці 
на палітычныя ўступкі. 17 кастрычніка 1905 г. цар падпісаў маніфест, які 
абвяшчаў недатыкальнасць асобы, свабоду слова, сходаў, саюзаў і г. д. У 
маніфесце змяшчалася абяцанне склікаць Дзяржаўную думу з заканадаўчымі 
правамі і дапусціць да ўдзелу ў яе рабоце працоўных. З’яўленне маніфеста 
суправаджалася хваляй чарнасоценных пагромаў, якія натхняліся царскай 
адміністрацыяй. Так складваўся своеасаблівы палітычны лад — 
канстытуцыйнае самадзяржаўе, ва ўмовах якога і разгарнуўся працэс 
стварэння некалькіх партый кансерватыўнага і ліберальнага адценняў, а 
потым прайшлі выбары ў 1 Дзяржаўную думу. Буржуазія ў знак ухвалення 
маніфеста стварыла сваю партыю — "Саюз 17 кастрычніка". Левыя лібералы 
таксама арганізаваліся ў канстытуцыйна-дэмакратычную партыю. Унутры 
БСГ узмацніўся раскол. Буржуазна-дэмакратычнае крыло яе з ухваленнем 
сустрэла царскі маніфест. 

РСДРП з недаверам паставілася да гэтага дакумента. Па яе ініцыятыве ў 
шэрагу гарадоў прайшлі мітынгі пратэстаў. У Мінску 18 кастрычніка 1905 г. 
губернатар Курлоў загадаў адкрыць агонь па ўдзельніках мітынгу на плошчы 
Віленскага вакзала (цяпер — Прывакзальная плошча). У выніку больш за 80 
чалавек былі забіты, некалькі соцень паранены. З курлоўскім расстрэлам 
звязана адна з найбольш вядомых акцый эсэраў — губернатар Курлоў быў 
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асуджаны іх партыяй да пакарання смерцю за ўчынены па яго загаду 
расстрэл. Спробу прывесці прысуд у выкананне зрабілі ў студзені 1906 г. Іван 
Пуліхаў і Аляксандра Ізмайловіч. Замах не ўдаўся, Пуліхаў быў пакараны 
смерцю, а Ізмайловіч саслана на катаргу. 

Крывавая сутычка ў гэты дзень адбылася ў Смаргоні (паранена 10 
дэманстрантаў), расстрэлы мелі месца таксама ў Віцебску, Полацку. На 
наступны дзень пасля курлоўскага расстрэлу, 19 кастрычніка 1905 г., выйшлі 
на дэманстрацыю з чырвонымі сцягамі працоўныя Оршы. Заводчыкі былі 
вымушаны павысіць заработную плату, скараціць працоўны дзень, 
палепшыць умовы працы, зрабіць іншыя ўступкі. 

Падзеі рэвалюцыі, а таксама наступных гадоў яшчэ болып выкрылі 
рэакцыйную сутнасць самадзяржаўя, адсутнасць у яго здольнасці да 
рэфарміравання. Гэта разбурыла веру ў цара-заступніка (а такія ілюзіі ў 
асяроддзі працоўных мас, перш за ўсе рабочага класа і сялянства, існавалі), 
садзейнічала росту ідэйнай сталасці ўсяго дэмакратычнага лагера, набыццю 
палітычнага вопыту партыямі і рухамі. 

Рэвалюцыя аказала глыбокі ўплыў на жыццё Расіі. Па сутнасці, з 
абвяшчэннем Маніфеста 17 кастрычніка, скліканнем Дзяржаўнай думы, 
стварэннем палітычных партый і г. д. пачаўся працэс пераўтварэння 
самадзяржаўя ў канстытуцыйную манархію, рух да парламентарызму. 
Падаўленне і паслярэвалюцыйная рэакцыя затармазілі гэты працэс, Першая 
сусветная вайна практычна прыпыніла яго. І ўсё ж, нягледзячы на паражэнне 
рэвалюцыі і наступленне рэакцыі, поўнага вяртання да мінулага не магло 
быць. 

Дзейнасць III Дзяржаўнай думы, ажыццяўленне аграрнай рэформы 
з’явіліся другім (пасля рэформ 60—70-х гадоў XIX ст.) крокам пераўтварэння 
Расіі ў буржуазную манархію. 

Пасля разгону І і II Дзяржаўных дум, дзейнасць якіх працякала ва ўмовах 
рэвалюцыі, Мікалай II зацвердзіў новы выбарчы закон (3 чэрвеня 1907 г.), які 
быў у поўнай меры арыентаваны на памешчыкаў і буйную буржуазію. 
Выбаршчыкі, як і раней, былі падзелены на 4 курыі: землеўладальніцкую 
(памешчыкі), гарадскую (буржуазія), сялянскую і рабочую. Новы закон рэзка 
павялічваў колькасць выбаршчыкаў ад курыі землеўладальнікаў. У цэлым па 
Расіі яны атрымалі 50 % месцаў у Думе, у заходніх губернях — 48,5 %. Такім 
чынам царызм абмяжоўваў магчымасці польскіх памешчыкаў, 
супрацьпаставіўшы ім праваслаўных беларускіх сялян, якія былі запісаны як 
"рускія". 

Трэба адзначыць: выбарчая сістэма, што склалася пасля рэвалюцыі, 
прадугледжвала зніжэнне нормы прадстаўніцтва ад нацыянальных рэгіёнаў. 
Для гэтага выбаршчыкі былі падзелены не толькі паводле класавага, але і 
нацыянальнага прынцыпу, прычым улады ігнаравалі існаванне беларускага 
этнасу. Гарадская курыя дзялілася на нацыянальныя аддзяленні — "рускае", 
"польскае", "яўрэйскае". У Віленскай губерні стваралася спецыяльная 
"руская" курыя. Пры гэтым праваслаўныя беларусы ўключаліся ў рускую 
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курыю, беларусы-католікі — у польскую. Такі падыход выключаў 
магчымасць нацыянальна свядомым беларусам трапіць у Думу. 

Антыдэмакратычная выбарчая сістэма садзейнічала таму, што 
пераважную большасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў у III (1907—1912) і 
IV (1912—1917) Думах складалі прадстаўнікі ўрадавых партый. Левыя 
партыі не былі прадстаўлены наогул, а дэпутаты з сялян падтрымлівалі 
правыя партыі. 

Быў прыняты шэраг законаў, якія з’яўляліся аб’ектыўна шавіністычнымі 
ў адносінах да беларускага народа. Так, з 1906 г. ва ўсіх народных школах 
Расійскай імперыі дзеці маглі вучыцца на сваёй роднай мове, што з’яўлялася 
вялікай заваёвай рэвалюцыі. Аднак гэта не закранула беларусаў і ўкраінцаў, 
таму што яны лічыліся рускімі і павінны былі вучыцца на рускай мове. 

Паводле спецыяльнага закону выкладанне і вывучэнне каталіцкай веры ў 
школе пераводзілася з польскай на рускую мову. Гэта падштурхнула 
беларусаў каталіцкай веры запісвацца ў палякі. Існавалі і іншыя абмежаванні, 
напрыклад забарона выпісваць і чытаць газету "Наша ніва" настаўнікам 
Віленскай навучальнай акругі, святарам, ваенным, паліцэйскім, валасным і 
паштовым чынам, вучням сельскагаспадарчых школ. Такая мера была накіра-
вана супраць рэвалюцыйнага і беларускага нацыянальнага руху. 

Пасля рэвалюцыі сілы рэакцыі распраўляліся з працоўнымі, дзейнічалі 
атрады жандармерыі, чарнасоценцаў. Закрываліся прафсаюзы, якія ўзніклі ў 
час рэвалюцыі. У 1907—1910 гг. на Беларусі было забаронена болып за 40 
буйных прафсаюзаў. Аж да канца 1909 г. на становішчы надзвычайнай і 
ўзмоцненай аховы знаходзіліся Мінская і Магілёўская губерні, Гродна, 
Смаргонь, Віцебск і Віцебскі павет. Неабходна мець на ўвазе, што ў гады 
рэакцыі, хаця і назіраўся спад рэвалюцыйнага руху, тым не менш і ў горадзе і 
ў вёсцы яго ўзровень быў у два разы вышэйшы, чым у перадрэвалюцыйны 
перыяд. З прычыны разгрому зменшылася колькасць і баявітасць усіх левых 
партый — эсэраў, бальшавікоў, Бунда, меншавікоў. У сувязі з тым, што 
меншавікі ад рэпрэсій пакутвалі менш за іншых, іх пазіцыя ў сацыял-
дэмакратычных арганізацыях узмацнілася. 3 1909 г. сацыял-дэмакратычныя 
групы пачалі аднаўляцца. У 1912 г. аднавіў работу Палескі камітэт РСДРП, 
на які рашэннем ЦК былі ўскладзены функцыі абласной арганізацыі ў 
Паўночна-Заходнім краі. Рэвалюцыйныя падзеі паскорылі афармленне 
манархічных арганізацый: таварыства "Крестьянин" (створана ў 1905 г.) і 
"Окраинный союз" (створаны ў 1907 г.), які быў потым пераўтвораны ў 
"Русское окраннное общество" — фактычныя адгалінаванні "Саюза рускага 
народа". "Беларускае таварыства", якое адкалолася ад таварыства 
"Крестьянин" у 1908 г., арыентавалася на саюз з рускім самадзяржаўем, 
аднак падзяляла некаторыя ідэі кадэтаў. 

Адбылося арганізацыйнае афармленне "западнороссов". "Западнорусізм" 
як ідэалогія склаўся значна раней. Гэты напрамак грамадскай думкі разглядаў 
беларускі народ як адну з частак рускага народа, што адрозніваецца толькі 
этнаграфічнымі асаблівасцямі, а тэрыторыю Беларусі — як частку адзінай 
вялікай Русі, адмаўляў правы бела-рускага народа на самастойнае развіццё. У 
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1911 г. у Пецярбургу ўзнікла "Заходне-Рускае таварыства" (у яго склад 
увайшлі буйныя землеўладальнікі, праваслаўнае духавенства, чыноўнікі). 
Члены таварыства арганізоўвалі лекцыі, навуковыя канферэнцыі, палітычныя 
сходы. 

Палітыка царскага ўрада ў адносінах да Беларусі заставалася ранейшай і 
была накіравана на ўмацаванне тут манархічных парадкаў. 

Рэвалюцыя 1905—1907 гг., заваяванне некаторых дэмакратычных 
свабод, уздым рэвалюцыйнай барацьбы рабочага класа, абвастрэнне 
класавых супярэчнасцей — усё гэта стварала перадумовы глыбокіх 
змяненняў у беларускім нацыянальным руху. Асабліва спрыяла яго 
ажыўленню права на легальны беларускі друк. Узмацнілася сувязь 
асветніцкіх і палітычных, легальных і не-легальных арганізацый і форм 
вызваленчага руху. Гэтаму садзейнічалі газеты "Наша доля" (з 14 верасня да 
14 снежня 1906 г. выйшла 6 нумароў, потым была забаронена), "Наша ніва", 
"Беларус", часопісы "Лучына", "Раніца", палітычныя, прафесійныя, 
грамадска-культурныя аб’яднанні (Беларускі народны хаўрус, Гродзенскі 
гуртокбела-рускай моладзі, Беларускі музычна-навукова-літаратурны гурток 
студэнтаў у Пецярбургу, выдавецкія, кааператыўна-гаспадарчыя суполкі і г. 
д.). Разам з развіццём беларускага перыядычнага друку, са з’яўленнем кніг на 
роднай мове, значным ажыўленнем літаратурнага і культурнага жыцця ў 
нацыянальна-вызваленчым руху ўсё болып інтэнсіўна ішоў працэс 
умацавання рэвалюцыйна-дэмакратычных сіл. Рабочыя, сяляне, вясковая 
інтэлігенцыя, студэнцкая моладзь, высланыя ў Сібір беларускія перасяленцы, 
дзеячы культуры, пісьменнікі — усе яны з’яўляліся носьбітамі прагрэсіўных 
тэндэн-цый у гэтым руху. 

Пасля дзяржаўнага перавароту 3 чэрвеня 1907 г. БСГ як партыя 
распалася. Кіраўнікі Грамады, якім удалося пазбегнуць арышту, 
сканцэнтравалі асноўную ўвагу на развіцці легальнага нацыянальна-
культурнага руху. Цэнтрам гэтага руху стала газета "Наша ніва" (1906—
1915). У склад рэдакцыі ўвайшлі былыя члены ЦК БСГ І.Луцкевіч, 
А.Луцкевіч, В.Ластоўскі, В.Іваноўскі, А.Уласаў (быў рэдактарам). 3 1914 г. 
рэдактарам стаў Янка Купала. Газета выходзіла штотыднёва ў Вільні, 
друкавалася кірыліцай і лацінкай, а з канца 1912 г. толькі кірыліцай. Была 
разлічана пераважна на вясковага чытача і нацыянальную інтэлігенцыю. 
Галоўнае месца ў ёй адводзілася матэрыялам, якія адлюстроўвалі 
нацыянальны характар беларусаў. 

Газета выступіла супраць трэцячэрвеньскага выбарчага закону і наогул 
супраць афіцыйнай царскай палітыкі, накіраванай на падзел беларускага 
народа паводле веравызнання (на "рускіх" і "палякаў"), выкрывала 
рэакцыйны характар дзейнасці расійскіх і польскіх шавіністычных 
арганізацый, патрабавала выкарыстання ў школе, царкве і касцёле 
беларускай мовы, пераходу іх на беларускія нацыянальныя пазіцыі. 

"Наша ніва" выказвалася за ўвядзенне на Беларусі земстваў, станоўча 
ставілася да хутарызацыі (хаця і разумела, што гэта не вырашыць праблем 
сялянскага малазямелля), арганізацыі вытворчых, крэдытных, гандлёвых, 
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асветніцкіх і іншых суполак. Станоўчымі былі адносіны газеты і да дзейнасці 
Дзяржаўнай думы. Значнае месца (асабліва ў час рэдактарства Я.Купалы) 
адводзілася сацыяльным праблемам. 

Пры рэдакцыі газеты, дзякуючы намаганням І.Луцкевіча, ствараўся 
Беларускі нацыянальны музей. "Наша ніва" вяла шырокую работу: 
арганізоўвала выданне зборнікаў, альманахаў "Маладая Беларусь", выдавала 
"Беларускі каляндар" на 1910—1915 гг., сельскагаспадарчы часопіс "Саха" і 
часопіс для моладзі "Лучына". 

Такім чынам, дзейнасць газеты адыгрывала важную ролю ў справе 
кансалідацыі беларускай нацыі, развіцця яе мовы і культуры і асабліва ў 
фарміраванні самасвядомасці беларусаў. Магчыма, менавіта яна ўпершыню 
ахапіла ўвесь край паняццем "Беларусь". 

Дзесяцігоддзе "Нашай нівы" называюць "нашаніўскім перыядам" у 
гісторыі беларускага нацыянальнага руху. Намаганнямі яе выдаўцоў і актыву 
выхавана і далучана да вызваленчай барацьбы плеяда пісьменнікаў-класікаў, 
буйных грамадска-палітычных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, сярод якіх 
Янка Купала, Якуб Колас, Алаіза Пашкевіч (Цётка), Максім Багдановіч, 
Алесь Гарун, Максім Гарэцкі, Змітрок Бядуля, Цішка Гартны і шмат іншых. 

Дэмакратычныя сілы дзейнічалі і ўсё больш актыўна набіралі сілу. 
Беларускі нацыянальны рух з’яўляўся народніцкім. 1 хаця ён не быў 
шырокім, але аб’ядноўваў лепшых прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. 

 
3. Пачатак і прычыны Першай сусветнай вайны. Адносіны да 

вайны розных класаў і партый 
Першая сусветная вайна пачалася 1 жніўня 1914 г. па новым стылі. 

Галоўнай яе прычынай з’явіліся супярэчнасці паміж буйнейшымі 
імперыялістычнымі краінамі. Прага да сусветнага панавання была 
важнейшым каталізатарам палітыкі гэтых краін. Англія, напрыклад, жадала 
стварыць яшчэ больш "Вялікую Брытанію", каб падпарадкаваць сабе ўвесь 
свет. Германія таксама імкнулася стаць "Вялікай Германіяй", куды павінны 
былі ўвайсці Аўстра-Венгрыя, Балканы, Прыбалтыка, Скандынавія, 
Галандыя, частка Францыі. Акрамя таго, Германія прагнула мець вялізную 
германскую калонію ў Афрыцы. Францыя спадзявалася не толькі вярнуць 
Эльзас і Латарынгію, але і захапіць Рурскі басейн, пашырыць свае ўладанні ў 
Афрыцы. У царскай Расіі былі свае інтарэсы ў Турцыі, Персіі, Галіцыі. Яна 
імкнулася авалодаць пралівамі Басфор і Дарданелы. Аўстра-Венгрыя хацела 
замацаваць свой уплыў у Балгарыі і Румыніі, падпарадкаваць Сербію. 
Італьянскія імперыялісты імкнуліся вярнуць славу старажытнага Рыма, 
падпарадкаваць сабе Албанію, перадзяліць каланіяльныя ўладанні ў Афрыцы. 
Злучаныя Штаты Амерыкі марылі ўзмацніць свой уплыў у Заходнім 
паўшар’і, а таксама ў Кітаі. Японія мела на мэце захапіць усю Усходнюю 
Азію і значную частку Ціхага акіяна. 

Падрыхтоўка да здзяйснення гэтых планаў абвастрала існуючыя і 
нараджала новыя супярэчнасці. Галоўнай была супярэчнасць паміж старой 
каланіяльнай Англіяй і хутка набіраючай моц Германіяй, саперніцтва паміж 
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Германіяй і Расіяй з-за ўплыву на Балканах, а таксама спрэчкі з-за таго, што 
Германія хацела адарваць ад Расіі і захапіць Полыпчу, Фінляндыю, Беларусь 
і Украіну. Сутыкаліся інтарэсы і іншых краін: Францыі і Германіі, Італіі і 
Аўстрыі і г. д. У сувязі з гэтым у канцы XIX — пачатку XX ст. утварыліся 
два саюзы імперыялістычных краін: Германія — Італія — Аўстра-Венгрыя 
(Траісты саюз) і Англія — Францыя — Расія (Антанта).  

Акрамя эканамічных сур’ёзнай палітычнай прычынай вайны было 
імкненне задушыць узросшы за апошняе дзесяцігоддзе рэвалюцыйны рух. 
Расійская рэвалюцыя 1905—1907 гг. садзейнічала ўзмацненню барацьбы 
працоўных Еўропы і Амерыкі, абуджэнню нацыянальна-вызваленчага руху 
народаў Усходу. Імперыялісты нацкоўвалі адны народы на другія, каб 
адцягнуць працоўных ад рэвалюцыйнай барацьбы. 

Падставай для развязвання вайны з’явіліся супярэчнасці паміж Аўстра-
Венгрыяй і Сербіяй, што ўзніклі ў выніку забойства сербскімі нацыяналістамі 
наследніка аўстра-венгерскага трона Франца Фердынанда. Аўстра-Венгрыя 
аб’явіла вайну Сербіі. Расія пачала мабілізацыю войска. У сувязі з гэтым 
Германія аб’явіла вайну Расіі, а затым і Францыі, захапіла Бельгію і 
Люксембург. 3 другога боку, Англія, каб зберагчы свае каланіяльные 
ўладанні, аб’явіла вайну Германіі. Разам з Англіяй у вайну ўступілі яе 
дамініёны Аўстралія, Канада, Новая Зеландыя і калонія Індыя. На баку 
Антанты выступіла Японія, а ў падтрымку Германіі — Турцыя. Паводле 
няпоўных звестак, было забіта, паранена і скалечана 30 млн чалавек. 
Ваенныя расходы дзяржаў склалі 416 млрд рублёў. У вайне ўдзельнічала 38 
краін з насельніцтвам звыш 1,5 млрд чалавек, г.зн. 75 % усяго насельніцтва 
зямнога шара. 

Пануючыя класы і вярхі гандлёва-прамысловай буржуазіі Расіі 
падтрымалі ваяўнічую палітыку царызму, чакалі для сябе вялікіх выгод ад 
будучага падзелу турэцкай і аўстрыйскай маёмасці. Яны добра разумелі, што 
паспяховая вайна можа прадухіліць падзенне дынастыі Раманавых. 

Шырокія пласты гарадской сярэдняй буржуазіі, буржуазнай інтэлігенцыі, 
сялянства пад уплывам буржуазнага друку, пропаведзяў духавенства таксама 
былі атручаны ядам шавінізму. Адзіным класам, якому не ўдалося прывіць 
заразу шавінізму, быў рабочы клас. 

Пазіцыі сацыяльных слаёў насельніцтва Расіі як у люстэрку адбіваліся на 
дзейнасці палітычных партый. Ужо ў самым пачатку вайны партыі 
акцябрыстаў і кадэтаў заявілі аб сваёй поўнай падтрымцы знешняй палітыкі 
ўрада Расіі. Лідэр кадэтаў П.Мілюкоў выказаў думку аб далучэнні Галіцыі, 
Угорскай Русі, Букавіны да Расіі з той мэтай, каб дапамагчы нацыянальнаму 
ўз’яднанню ўкраінскага народа. П.Мілюкоў прапанаваў далучыць да Расіі і 
землі, якія да славян ніякіх адносін не мелі: Басфор і Дарданелы, 
прыбярэжную тэрыторыю Турцыі з г.Стамбулам. Справа была не ў абароне 
славян, а зусім у іншым. Будаўніцтва Германіяй Багдадскай чыгункі праз 
Балканы і Турцыю закранала эканамічныя інтарэсы Расіі, якая вывозіла праз 
пралівы Басфор і Дарданелы 37 % сваіх тавараў, у тым ліку 80 % хлеба, 
прызначанага на экспарт. 3 будаўніцтвам дарогі Германія ўстанавіла 
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кантроль над пралівамі, стала галоўнай перашкодай пранікненню Расіі ў 
Турцыю. Пад германскі ўплыў трапіла і Балгарыя, што таксама супярэчыла 
пазіцыі Расіі, якая лічыла сябе абаронцай усіх славянскіх народаў. 

Усе гэтыя інтарэсы знайшлі адлюстраванне ў праграме партыі кадэтаў, 
што сведчыла аб поўным адабрэнні кадэтамі знешняй палітыкі царызму ў 
гады вайны. ЦК партыі кадэтаў заклікаў усіх да "святога яднання" з 
самадзяржаўем. На думку кадэтаў і акцябрыстаў, такое яднанне дапаможа 
здзейсніць распрацаваную праграму рэформ, якія завершаць пераўтварэнне 
краіны ў буржуазную манархію. 

Сярод дробнабуржуазных партый панавалі абаронніцкія погляды. У 
партыі эсэраў таксама вызначылася тры напрамкі ў адносінах да вайны: 
сацыял-шавіністычны, які падтрымліваў царскі ўрад, цэнтрысцкі, які 
прапагандаваў лозунг "без пераможцаў і без паражэнцаў", і левы, які выступаў 
супраць вайны, за мір, зямлю і волю. 

Што датычыць рабочых і сялян Беларусі, то на пачатку вайны 
шавіністычна настроены былі большасць багатых сялян і сярэднякоў, частка 
вясковай і гарадской беднаты і нават найбольш адсталыя групы рабочых. 
Увогуле ж пралетарыят Беларусі адкрыта выступаў супраць 
імперыялістычнай вайны. 

Беларусь у гады Першай сусветнай вайны 
У пачатку вайны беларускія губерні былі аб’яўлены на ваенным 

становішчы. На іх тэрыторыі ўстанаўліваўся жорсткі ваенна-паліцэйскі 
рэжым. Забараняліся сходы, шэсці, маніфестацыі, уводзілася ваенная 
цэнзура. Працоўныя Беларусі выказвалі глыбокую незадаволенасць такім 
становішчам. Гэта незадаволенасць асабліва праявілася ў перыяд мабілізацыі 
насельніцтва ў войска ў чэрвені —ліпені 1914 г. У многіх паветах Беларусі 
адбыліся стыхійныя выступленні прызыўнікоў. У Мінскай губерні 
антываеннымі выступленнямі былі ахоплены пяць паветаў. Разгромы 
памешчыцкіх маёнткаў адбыліся ў Навагрудскім, Сенненскім, Ігуменскім, 
Мазырскім і іншых паветах. Усяго ў Магілёўскай, Мінскай і Віцебскай 
губернях у дні ліпеньскай мабілізацыі адбылося болып за 20 выпадкаў 
разгрому памешчыцкіх маёнткаў. Урад люта распраўляўся з удзельнікамі 
гэтых выступлен-няў. Па прыгаворах ваенна-палявых судоў многія з іх былі 
пакараны смерцю. Жорсткімі рэпрэсіямі і масавымі мабілізацыямі рабочых і 
сялян царскія ўлады імкнуліся ачысціць прыфрантавую паласу ад 
рэвалюцыйных элементаў. 

Асабліва шалёнымі былі ганенні на сацыял-дэмакратычныя арганізацыі. 
Падвергліся разгрому Палескі камітэт РСДРП, арганізацыі ў Мінску, 
Магілёве, Брэсце, Віцебску, Слуцку і іншых гарадах. Царскія ўлады разганялі 
прафсаюзы, асветныя таварыствы і іншыя масавыя арганізацыі працоўных. У 
час усеагульнай мабілізацыі ўсе сілы жандармерыі і паліцыі былі прыведзены 
ў баявую гатоўнасць. У "падтрыманні парадку" ў прыфрантавой паласе 
ўдзельнічалі ўсе сілы, што хлынулі сюды з розных раёнаў Расіі і групаваліся 
вакол Стаўкі вярхоўнага галоўнакамандуючага, штаба Мінскай ваеннай 
акругі, штаба Заходняга фронту. Амаль усе населеныя пункты Беларусі былі 
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запоўнены царскімі войскамі. У адным толькі Мінску вайскоўцаў і 
чыноўнікаў ваенных ведамстваў было 150 тыс. чалавек. 

З лета 1915 г. значная частка тэрыторыі Беларусі стала арэнай ваенных 
дзеянняў. Расія, згодна з распрацаваным планам ваенных дзеянняў, 
меркавала нанесці галоўны ўдар па Аўстра-Венгрыі ў напрамку Галіцыі, што 
давала магчымасць пранікнуць на Балканы і да праліваў Басфор і Дарданелы. 
Здзяйсненню плана магло паспрыяць тое, што на пачатку вайны галоўныя 
сілы Германіі былі кінуты супраць Францыі і рухаліся ў напрамку да 
Парыжа. Францыя запатрабавала ад царскага ўрада выканаць 
абавязацельствы франка-рускай канвенцыі 1907 г. і накіраваць галоўныя сілы 
супраць Германіі. Не спыняючы дзеянняў супраць Аўстра-Венгрыі, рускае 
камандаванне, падпарадкоўваючыся патрабаванням Антанты, 17 жніўня 1914 
г. рушыла свае 1-ю і 2-ю арміі ў наступленне на Усходнюю Прусію. 
Нямецкае камандаванне вымушана было перакінуць частку сваіх войск з 
Заходняга фронту на Усходні. У выніку баявых дзеянняў расійскія арміі 
пацярпелі некалькі паражэнняў і былі выцеснены з Усходняй Прусіі. 

На Паўднёва-Заходнім фронце 3-я і 7-я расійскія арміі пасля часовых 
поспехаў таксама пацярпелі паражэнне, пакінулі Галіцыю, страціўшы каля 
600 тыс. чалавек палоннымі, забітымі, параненымі. Захапіўшы Галіцыю, 
Германія сканцэнтравала галоўныя сілы на польскім тэатры ваенных 
дзеянняў, каб акружыць і знішчыць сем расійскіх армій. Камандуючы 
Паўночна-Заходнім фронтам генерал М.Аляксееў быў вымушаны вывесці 
свае арміі з польскага "мяшка", церпячы паражэнне за паражэннем. Саюзнікі 
Расіі — Англія і Францыя нічога не зрабілі, каб аблегчыць становішча 
расійскіх войск. Пры наступленні на Варшаву германскае камандаванне 
ўпершыню выка-рыстала газавую атаку, у выніку якой загінула 9 тыс. 
расійскіх салдат. Пазбягаючы акружэння ў Полыпчы, у ліпені 1915 г. рускія 
здалі немцам Варшаву. 

Фронт імкліва набліжаўся да Беларусі. У жніўні 1915 г. пачалося 
нямецкае наступленне ў накірунку Коўна — Вільня — Мінск. У пачатку 
верасня 1915 г. расійская армія пакінула Вільню, Гродна, Брэст і іншыя 
гарады Заходняй Беларусі. Стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага была 
пераведзена з Баранавіч у Магілёў. У кастрычніку 1915 г. фронт 
стабілізаваўся на лініі Дзвінск — Паставы — Баранавічы — Пінск. Каля 
паловы тэрыторыі Беларусі апынулася пад нямецкай акупацыяй, у тым ліку 
населеныя пункты Гродна, Ашмяны, Смаргонь, Ліда, Слонім, Навагрудак, 
Баранавічы, Ваўкавыск, Пружаны, Брэст, Кобрын, Пінск. 

Паражэнне расійскай арміі на франтах было вынікам тэхніка-
эканамічнай адсталасці Расіі. Эканоміка краіны, слаба развіты транс-парт не 
маглі забяспечыць патрэбы арміі і тылу. Перад пачаткам вайны Расія займала 
пятае месца ў свеце па выплаўцы сталі, шостае — па здабычы вугалю, 
пятнаццатае — па вырабу электраэнергіі. Амаль палову станкоў, машын, 
абсталявання даводзілася купляць у іншых краінах. Расія не мела сваёй 
авіяцыйнай прамысловасці. У зародкавым стане знаходзіліся 
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аўтамабілебудаванне, хімічная прамысловасць, электраметалургія, 
вытворчасць многіх каляровых металаў. 

Слабы быў і ваенна-эканамічны патэнцыял краіны. Расія не ачуняла яшчэ 
ад паражэння ў руска-японскай вайне, якая прывяла да значнага аслаблення 
яе ўзброеных сіл. Болыпая частка расійскага флоту была знішчана: японцы 
патапілі або захапілі 15 браняносцаў, 11 крэйсераў, 22 эсмінцы. 

Вайна прынесла незлічоныя бедствы беларускаму народу. Гінула мірнае 
насельніцтва, руйнаваліся гарады і вёскі, знішчаліся матэры-яльныя і 
духоўныя каштоўнасці. 

У сувязі з наступленнем германскіх войск велізарная колькасць 
бежанцаў пацягнулася на ўсход. 3 Полыпчы, Літвы і заходніх паветаў 
Беларусі рушыла ў радах бежанцаў больш за 1320 тыс. чалавек^. Лавіна 
бяздомных людзей расцягнулася па дарогах на сотні кіламетраў праз усю 
Беларусь ад Буга да Дняпра. Многія тысячы людзей, асабліва старыя і дзеці, 
знясіленыя ад голаду, гінулі ў дарозе. 

Да восені 1915 г. бежанцы запоўнілі ўсю ўсходнюю частку Беларусі. 
Становішча гэтых людзей было надзвычай цяжкім. На захопленай 
германскімі вайскамі тэрыторыі Беларусі быў уведзены жорсткі рэжым 
дэспатызму, рабаўніцтва і гвалту. Жыхары ва ўзросце ад 15 да 60 гадоў 
павінны былі плаціць падушны падатак. Акрамя таго, падатак браўся з 
бальніц, рынкаў, відовішчных устаноў і г. д. Сяляне захопленых паветаў 
абавязаны былі здаваць усе зерне, скуры, воўну, масла, пражу і інш. 
Нямецкія войскі чынілі зверствы і гвалт, тысячы мірных грамадзян вывозілі 
на работу ў Германію. Акупанты здзекваліся над нацыянальнымі пачуццямі 
беларускага народа, знішчалі гістарычныя і архітэктурныя помнікі, школы, 
цэрквы. Асабліва цяжка адбілася вайна на гаспадарцы Беларусі. Былі 
разбураны многія прамысловыя прадпрыемствы, спалены сотні вёсак. 

Разам з тым паасобныя галіны (швейная, абутковая, металаапрацоўчая, 
хлебапякарна-сухарная і некаторыя інш.), што выконвалі ваенныя заказы, 
значна павялічылі выпуск прадукцыі. У гады вайны адбыліся змены галіновай 
структуры прамысловасці Беларусі. Многія існаваўшыя фабрыкі і заводы і зноў 
створаныя часовыя прадпрыемствы і майстэрні абслугоўвалі армію. На 
вытворчасць боепрыпасаў, транспартных сродкаў і іншага вайсковага 
рыштунку былі пераключаны ўсе прадпрыемствы металаапрацоўчай 
прамысловасці. Шырокае развіццё атрымала на Беларусі хлебапякарна-
сухарная вытворчасць. Прадпрыемствы па выпуску гэтай прадукцыі былі 
адкрыты ў Віцебску, Мінску, Магілёве, Гомелі, Оршы, Нова-Барысаве. Вялікія 
заказы ваеннага ведамства па забеспячэнні арміі вопраткай і абуткам выконвала 
ў час вайны беларуская прамысловасць. Аб’ём вытворчасці павялічыўся на 
25—40 % на Віцебскай ільнопрадзільнай фабрыцы "Дзвіна", Дубровенскай 
бавоўна-прадзільнай фабрыцы, Магілёўскай панчошнай фабрыцы і інш. Усе 
дробныя майстэрні, а таксама саматужнікі выконвалі заказы па пашыву 
вайсковага адзення, абутку, вырабу прадметаў вайсковага рыштунку. Было 
адкрыта шмат новых майстэрань па рамонту армейскага абмундзіравання. 
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У выключна цяжкім становішчы апынулася сельская гаспадарка 
Беларусі. Болып як палова ўсіх працаздольных мужчын беларускай вёскі 
былі мабілізаваны і адпраўлены на фронт. Толькі з Мінскай, Магілёўскай і 
Віцебскай губерняў у армію прызвалі 634 400 чалавек. Акрамя гэтага, на 
абаронныя работы: капанне акопаў, будаўніцтва мастоў, рамонт дарог, ахову 
вайсковых аб’ектаў і г. д. — прымусова пасылалася ўсё насельніцтва 
прыфрантавой паласы. У адной толькі Мінскай губерні на прымусовых 
работах у жніўні 1916 г. было занята 219 300 чалавек.  

Цяжкае становішча, у якім апынуліся працоўныя Беларусі, вымушала іх 
весці барацьбу за сваё існаванне. Рабочыя і сяляне ўжо ў пачатку вайны 
пазбавіліся патрыятычнага чаду, якім царскія ўлады прыкрывалі захопніцкія 
мэты вайны. Адбыўся якасны зрух у грамадскай свядомасці. Пачынаючы з 
1915 г. назіралася нарастанне рабочага руху. У красавіку 1915 г. адбылося 
выступленне рабочых і служачых Гомельскага чыгуначнага вузла. Летам таго 
ж года баставалі рабочыя дэпо Лібава-Роменскай чыгункі ў Гомелі, а ў 1916 
г. — дэпо станцый Маладзечна і Віцебска. Усяго ў 1916 г. стачачны рух 
ахапіў 11 населеных пунктаў Беларусі, у якім удзельнічала 1800 чалавек. 
Арганізатараў стачак арыштоўвалі і адпраўлялі на фронт. Асноўным 
патрабаваннем стачачнікаў з’яўлялася павышэнне заработнай платы. 

Аднак трэба адзначыць, што стачкі на Беларусі ў гэты час адбываліся 
разрознена і, як правіла, у іх удзельнічала толькі частка пралетарыяў. 
Масавасці рабочы рух не набыў. Дзейнасці якіх-небудзь палітычных 
арганізацый і плыняў ва Усходняй Беларусі таксама не назіралася. 
Тлумачылася гэта прыфрантавым становішчам Беларусі, перанасычанасцю яе 
тэрыторыі войскамі, паліцыяй, жандармерыяй. 

Больш шырокі размах на Беларусі ў гады вайны атрымаў сялянскі рух. 
Ен выліваўся ў масавыя пагромы памешчыцкіх маёнткаў, разрабаванне 
харчовых магазінаў і лавак. Значна актывізаваўся сялянскі рух у 1915 г. у 
сувязі з пераня-сеннем баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі, ростам 
рэквізіцый і ваенных павіннасцей. Сярод сялян узмацніліся 
антыпамешчыцкія, антываенныя і антыўрадавыя настроі.  

Ваенныя паражэнні царскай арміі ў кампаніі 1915 г., няўдачы баявых 
дзеянняў у 1916 г., велізарныя людскія і матэрыяльныя страты выклікалі 
незадаволенасць салдат. У войсках успыхвалі хваляванні, звязаныя з 
дрэнным забеспячэннем прадуктамі і абмундзіраваннем, недахопам зброі і 
боепрыпасаў. Усяго на Беларусі ў перыяд вайны адбыліся 62 значныя 
хваляванні салдат. Цэлыя вайсковыя часці і злучэнні адмаўляліся ісці ў 
наступленне. Узмацнілася антыўрадавая агітацыя сярод салдат. 

Такім чынам, першая сусветная вайна абвастрыла ўсе супярэчнасці ў 
краіне, прывяла да вострага эканамічнага і палітычнага крызісу. Царызм ужо 
быў няздольны вывесці краіну з гэтага тупіка. Рэвалюцыя ў краіне стала 
непазбежнай. 
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Беларускі нацыянальны рух 
Першая сусветная вайна значна паўплывала на беларускі нацыянальны 

рух. Вядомыя прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, удзельнікі 
нацыянальнага руху эвакуіраваліся з прыфрантавой паласы ў Цэнтральную 
Расію. Была закрыта газета "Наша ніва", якую рэдагаваў Я.Купала. Ва 
ўсходняй, неакупіраванай частцы Беларусі нацыянальны рух быў спынены ў 
сувязі з праследаваннем улад ва ўмовах ваеннага становішча. На захопленых 
беларускіх землях вядомыя дзеячы нацыяйальнага руху, якія засталіся там, 
браты Іван і Антон Луцкевічы, В.Ластоўскі і інш., выступілі з ідэяй 
адраджэння незалежнасці Літвы і заходняй часткі Беларусі ў дзяржаўнай 
форме Вялікага княства Літоўскага з сеймам у Вільні. Садзейнічала гэтаму 
заява канцлера Германіі Бейтман-Гольвега аб тым, што вызваленыя ад Расіі 
землі ніколі не вернуцца назад пад маскоўскае ярмо. 

У сувязі з такой заявай беларускія дзеячы дамовіліся з кіраўнікамі 
літоўскіх і яўрэйскіх суполак аб усталяванні ў будучай дзяржаве 
канфедэратыўнага ладу. Дамоўленасць была замацавана "Універсалам", 
выдадзеным на чатырох мовах (літоўскай, польскай, яўрэйскай і беларускай) 
у снежні 1915 г. У гэтым дакуменце гаварылася, што літоўскія, беларускія, 
польскія і яўрэйскія суполкі пачалі ўтварэнне канфедэрацыі на аснове 
незалежнасці Літвы і Беларусі як адзінай дзяржавы, якая забяспечыць усім 
нацыям усе правы. У лютым 1916 г. таксама на чатырох мовах 
распаўсюджана адозва "Грамадзянеі", у якой выкладзены прынцыпы 
палітычнага ладу будучай канфедэрацыі. Планавалася ўтварыць незалежную 
дзяржаву з сеймам, сфарміраваным на аснове агульных, роўных і прамых вы-
бараў пры тайным галасаванні. У гэту дзяржаву павінны былі ўвайсці землі, 
захопленыя германскімі войскамі. 

Аднак утварыць такую канфедэрацыю не дазволіла палітыка германскага 
ўрада. Захапіўшы Вільню, германскае камандаванне абвясціла аб тым, што 
заходнія беларускія землі будуць падпарадкоўвацца "польскай кароне". У 
сувязі з гэтым польскія памешчыкі, ксяндзы, карыстаючыся падтрымкай 
акупантаў, пачалі настойліва ажыццяўляць паланізацыю беларускага 
насельніцтва. На захопленай беларускай тэрыторыі стваралася шырокая сетка 
польскіх школ, касцёлаў, розных згуртаванняў польскай "злучнасці". 
Гвалтоўная паланізацыя стала прычынай канфрантацыі паміж палякамі, якія 
пражывалі тут, літоўцамі і беларусамі. Гэта і прывяло да адмаўлення ад ідэі 
ўтварэння канфедэратыўнай дзяржавы. Болып таго, у самім беларускім 
нацыянальным руху адбыўся раскол. Група яго дзеячаў на чале з В.Ластоўскім 
заснавала арганізацыю "Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі", якая 
ставіла мэту ўтварэння незалежнай Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Аднак 
і гэта мэта не атрымала афіцыйнага прызнання з боку нямецкага ўрада. У 1915 
г. рэлігійна-клерыкальныя дзеячы ўтварылі на Беларусі палітычную 
арганізацыю "Хрысціянская злучнасць", у якую ўваходзілі прадстаўнікі 
вышэйшых колаў каталіцкага духавенства, буйной буржуазіі і памешчыкаў, 
буржуазнай інтэлігенцыі, а таксама сяляне, рабочыя і дробнабуржуазныя 
элементы. Творцамі "Хрысціянскай злучнасці" былі барон Роп, князь 



 51 

Святаполк-Мірскі, барон ‘Шафнагель і інш. Галоўная мэта гэтай арганізацыі 
— прыстасавацца да палітычных і сацыяльна-эканамічных умоў нямецкай 
акупацыі. 

Кайзераўская Германія, імкнучыся ўмацаваць сваю ўладу на захопленай 
тэрыторыі, ажыццявіла адпаведныя захады, каб, па-першае, не даць 
магчымасці стварыць самастойную дзяржаву, а па-другое — прадухіліць 
поўнае засілле Польшчы на гэтых землях. У пачатку 1916 г. германскі 
фельдмаршал Гіндэнбург у загадзе аб школах у акупіраваным краі абвясціў 
беларускую мову раўнапраўнай з польскай, літоўскай і яўрэйскай мовамі. 
Нягледзячы на супрацьдзеянне польскіх памешчыкаў і ксяндзоў, беларускі 
нацыянальны рух значна ажывіўся. На акупіраванай тэрыторыі былі 
адчынены беларускія школы, створаны выдавецтвы. Пачалося выданне на 
беларускай мове газет, часопісаў. Стала выходзіць газета "Гоман". У Вільні 
дзейнічалі "Беларускі камітэт дапамогі пацярпеўшым ад вайны", "Беларускі 
клуб", згуртаванне "Золак", "Навуковае таварыства", "Беларускі вучыцельскі 
саюз" і інш. 

Кіраваў усёй гэтай работай створаны ў 1915 г. у Вільні Беларускі 
народны камітэт (БНК), які ўзначальваў А.Луцкевіч. Спачатку камітэт 
прытрымліваўся ідэі стварэння канфедэратыўнай дзяржавы ў форме ВКЛ, але 
пазней выказаўся за ўтварэнне Беларуска-Літоўскай дзяржавы з унутраным 
размежаваннем "аўтаномных Беларускай і Літоўскай зямель паводлуг 
матчынай мовы жыхароў". БНК прыняў удзел у рабоце канферэнцыі народаў 
Расіі, якая адбылася ў Стакгольме ў красавіку 1916 г. На гэтай канферэнцыі 
камітэт абвясціў сваю дэкларацыю, у якой гаварылася, што беларускі народ 
чакае вызвалення з-пад няволі. У чэрвені 1916 г. камітэт выступіў з 
мемаранду-мам на міжнароднай канферэнцыі ў г.Лазане. Дэлегацыя БНК на 
чале з В.Ластоўскім звярнулася да ўсіх цывілізаваных народаў свету з 
заклікам прымусіць царызм паважаць нацыянальныя і культурныя правы 
беларускага народа, якія дазволяць яму свабодна развіваць свае 
інтэлектуальныя, маральныя і эканамічныя сілы, стаць гаспада-ром на 
ўласнай зямлі. 

У канцы 1916 г. БНК зрабіў некалькі захадаў, каб дамовіцца з Літоўскім 
нацыянальным камітэтам аб утварэнні Літоўска-Беларускай дзяржавы ў 
этнічных межах беларусаў і літоўцаў. Аднак літоўцы адмовіліся ад 
перагавораў. Пад уздзеяннем германскіх акупантаў Літоўскі камітэт разарваў 
сувязі з БНК і ўтварыў у Вільні Літоўскую дзяржаўную раду (Тарыбу) як 
вярхоўны дзяржаўны орган Літвы. У склад гэтай Літоўскай дзяржавы былі 
ўключаны і захопленыя немцамі беларускія землі. Беларусь атрымала ў 
Тарыбе два месцы. У гэтых складаных умовах БНК працягваў працу. Ім была 
склікана і праведзена ў 1918 г. у Вільні Беларуская канферэнцыя. На ёй 
абралі Віленскую беларускую раду, якой БНК здаў свае паўнамоцтвы. 

Беларускі народны камітэт ва ўмовах акупацыі прыкладаў вялікія 
намаганні, каб звярнуць увагу сусветнай грамадскасці на лёс Беларускага 
краю, яго культуру, каб абудзіць нацыянальную свядомасць беларускага 
народа. 
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У прадстаўнікоў левай плыні ў беларускім нацыянальным руху, якія 
пасля акупацыі Заходняй Беларусі Германіяй працягвалі сваю дзейнасць у 
Маскве, былі зусім іншыя погляды на пытанне аб будучым Беларусі. Адзін з 
кіраўнікоў гэтай плыні А.Бурбіс сцвярджаў, што ва ўмовах акупацыі Беларусі 
не было ніякіх надзей на магчымае нацыянальнае адраджэнне. Як і іншыя 
прадстаўнікі левай плыні на-цыянальнага руху, ён стаяў на пазіцыі пара-
жэння царызму ў вайне, лічыў, што перамога царскай Расіі канчаткова 
паставіць "крыж на вызваленні Беларусі". 

3 другой паловы 1915 г. галоўнымі цэнтрамі беларускага нацыянальнага 
руху сталі Петраград, Масква, Мінск, Калуга і іншыя гарады, дзе бежанцы-
беларусы ўтварылі свае суполкі, апорныя пункты па вывучэнні становішча ў 
Беларусі, згуртаванні беларускага нацыянальнага руху, прапагандзе 
беларускай літаратуры. У кастрычніку 1916 г. Міністэрства ўнутраных спраў 
Расіі дазволіла выданне ў Петраградзе і Мінску беларускіх газет "Дзянніца" і 
"Светач". 

Газета "Светач", якая выдавалася ў Петраградзе рэлігійна-клерыкальнымі 
дзеячамі, прапагандавала ідэі адзінства беларусаў незалежна ад іх класавай 
прыналежнасці, заклікала ўсе грамадскія сілы да ажыццяўлення "беларускага 
нацыянальнага ідэалу". Аднак газета не мела вялікага ўплыву на развіццё 
беларускага нацыянальнага руху. У пачатку 1917 г. яе выданне было 
спынена. 

Газету "Дзянніца" выдаваў на свае сродкі З.Жылуновіч. Яна 
адлюстроўвала рэвалюцыйна-дэмакратычны характар беларускага 
нацыянальнага руху, абараняла інтарэсы беларускага народа і мела 
"паслядоўны рэвалюцыйна-нацыянальны напрамак". "Дзянніца" 
пралагандавала думку, што свабоднае развіццё беларускага народа магчыма 
толькі ў цесным саюзе з рускім народам. Газета ўзнімала вострыя 
сацыяльныя праблемы, пытанні развіцця беларускай культуры, асуджала 
палітыку нямецкіх акупацыйных улад. У газеце друкаваліся творы 
З.Жылуновіча, К. Буйло, К.Чарнушэвіча, Ф.Шантыра і іншых дзеячаў, якія 
стаялі на рэвалюцыйна-дэмакратычных пазіцыях. 

Рэвалюцыйна-нацыянальны накірунак газеты выклікаў падазронасць у 
царскай цэнзуры. Цэнзары выкідалі з газеты ўсе матэрыялы аб становішчы на 
Беларусі, абвінавачвалі газету ў тым, што яна нібыта служыла Германіі. У 
снежні 1916 г. "Дзянніца" перастала выходзіць. Далейшае развіццё 
беларускага нацыянальнага руху стала магчымым толькі ў выніку перамогі 
Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі. 

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Перамога 
рэвалюцыі ў Беларусі. 

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя — з’ява сусветна-
гістарычнага значэння. 3 аднаго боку, яна падвяла рысу пад шматвяковай 
гісторыяй расійскай манархіі, а з другога — адкрыла шлях да 
дэмакратычнага развіцця Расіі. Галоўнымі прычынамі рэвалюцыі з’явіліся 
класавыя супярэчнасці, цяжкае ваеннае становішча. Незадаволенасць 
рабочых, сялян, салдат, даведзеных да крайняй галечы вайной, гаспадарчай 
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разрухай, голадам, вылілася ў масавыя выступленні супраць царызму, 
буржуазіі і рэакцыйнай ваеншчыны. 

Пачатак рэвалюцыі паклалі масавыя забастоўкі, мітынгі і дэманстрацыі 
рабочых 23 лютага 1917 г. у Петраградзе. 25 лютага забастоўка стала 
ўсеагульнай, а 26 лютага пачалося ўзброенае паўстанне. На бок рабочых 
пераходзілі салдаты. Раніцай 27 лютага на бок рэвалюцыі перайшло 10 тыс. 
паўстаўшых салдат, а вечарам іх налічвалася ўжо больш за 60 тыс. Рабочыя і 
салдаты аб’ядноўваліся ў баявыя дружыны. 27 лютага гэтыя дружыны захапілі 
Галоўны арсенал, тэлеграф, вакзалы, вызвалілі з турмаў палітычных 
зняволеных. Рэвалюцыя ў Петраградзе перамагла. 2 сакавіка цар Мікалай II 
адрокся ад прастола. Закончылася 300-гадовае панаванне дынастыі Раманавых. 
Сістэма царскай улады прыйшла ў супярэчнасць з грамадскім развіццём Расіі. 
Гэта і было галоўнай прычынай хуткай і адносна лёгкай перамогі рэвалюцыі. 
Акрамя таго, ахапіўшыя ўсю краіну палітычны, эканамічны, нацыянальны 
крызісы актывізавалі барацьбу працоўных супраць царызму. У гэтай барацьбе 
ўдзельнічалі розныя сацыяльныя сілы.  

Па сваім характары Лютаўская рэвалюцыя была буржуазна-
дэмакратычнай, але ў адрозненне ад першай — пераможнай. Галоўная яе 
задача — звяржэнне царызму — была выканана. Рухаючай сілай рэвалюцыі 
з’яўляўся народ. Асаблівасцю рэвалюцыі было тое, што яна непаслядоўна 
вырашыла пытанне аб уладзе. У выніку ў краіне ўтварылася двоеўладдзе. 
Пасля перамогі паўстання па ўсёй краіне выбіраліся новыя органы ўлады — 
Саветы. Аднак большасцю ў іх аказаліся меншавікі і эсэры. 

Гэта тлумачыцца наступнымі прычынамі: 
1. Рэвалюцыя ўцягнула ў актыўнае палітычнае жыццё шматмільённыя 

масы Расіі. Мітынговая хваля адмоўна ўздзейнічала на свядомасць людзей. У 
тых умовах бальшавікі разлічваць на значную падтрымку не маглі. 

2. За гады вайны значна памяняўся склад рабочага класа. Каля 40 % 
кадравых рабочых былі на фронце, многія сасланы ў Сібір, на катаргу. На 
заводах і фабрыках працавалі выхадцы з класа дробных уласнікаў, якія ішлі 
за меншавікамі і эсэрамі, пасылалі іх у Саветы. 

3. За гады вайны бальшавіцкія арганізацыі былі падвергнуты жорсткім 
рэпрэсіям. Відныя дзеячы бальшавіцкай партыі знаходзіліся ў турмах, 
ссылках або за мяжой. Меншавіцкія і эсэраўскія арганізацыі дзейнічалі сва-
бодна. 

Народ, які пасылаў ў Саветы сваіх прадстаўнікоў, спадзяваўся на тое, 
што яны выканаюць усе яго патрабаванні. Аднак меншавіцка-эсэраўскае 
кіраўніцтва Саветамі баялася ўзяць уладу ў свае рукі, пайшло на змову з 
буржуазіяй, і ў выніку быў створаны Часовы буржуазны ўрад. 

У той жа дзень, калі быў выбраны Петраградскі Савет (27 лютага), з 
дэпутатаў IV Дзяржаўнай думы ўтварыўся Часовы камітэт на чале з адным з 
кіраўнікоў акцябрыстаў М.Радзянкам. Мэта Часовага камітэта — "навесці 
парадак у краіне", што азначала ўзяць усю ўладу ў свае рукі. Але зрабіць гэта не 
ўдалося. Пад націскам рэвалюцыйных мас Петраградскі Савет выдаў 1 сакавіка 
1917 г. загад, паводле якога ўсе вайсковыя злучэнні пераходзілі ў 
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падпарадкаванне Савета. Тады Часовы камітэт вырашыў дамовіцца з 
Петраградскім Саветам. У ноч з 1 на 2 сакавіка 1917 г. Часовы камітэт запрасіў 
на сваё пасяджэнне прадстаўнікоў Петраградскага Савета. Эсэра-меншавіцкія 
лідэры, не абмеркаваўшы гэтага пытання на пасяджэнні Савета, прапанавалі 
Часоваму камітэту Дзяр-жаўнай думы ўтварыць Часовы ўрад. 2 сакавіка на 
аснове пагаднення паміж Часовым камітэтам Думы і меншавіцка-эсэраўскім 
кіраўніцтвам Петраградскага Савета быў утвораны буржуазны Часовы ўрад на 
чале з князем Г.Львовым. Пасаду міністра замежных спраў заняў лідэр кадэтаў 
П.Мілюкоў, вайсковых спраў — лідэр акцябрыстаў А.Гучкоў. 

Іншыя члены ўрада таксама былі вядомымі дзеячамі кадэтаў і 
акцябрыстаў. Выключэннем стаў сацыяліст А.Керанскі, які заняў пасаду 
міністра юстыцыі і адначасова з’яўляўся намеснікам старшыні 
Петраградскага Савета. 

Так утварылася ў краіне двоеўладдзе, перапляценне дзвюх дыкта-тур: з 
аднаго боку — дыктатура буржуазіі, якую ўвасабляў Часовы ўрад, з другога 
— рэвалюцыйна-дэмакратычная дыктатура пралетарыяту і сялянства — 
Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 

Улічваючы значную канцэнтрацыю рэвалюцыйных сіл на Беларусі і на 
Заходнім фронце, ворагі рэвалюцыі, якія групаваліся вакол Стаўкі вярхоўнага 
галоўнакамандуючага, штабоў Заходняга фронту і Мінскай ваеннай акругі, 
усяляк спрабавалі ізаляваць гэтыя сілы ад гістарычных падзей у Петраградзе. 
Яны хацелі ўтаіць ад працоўных Беларусі, што ў сталіцы імперыі адбылася 
рэвалюцыя. Са Стаўкі і штаба Заходняга фронту рассылаліся загады, у якіх 
патрабавалася ад усіх начальнікаў вайсковых часцей не дапускаць з 
Петраграда агітатараў, а пры іх з’яўленні затрымліваць і судзіць палявым 
судом. Камандуючы фронтам генерал А.Эверт даводзіў да ведама афіцэраў, 
што салдаты павінны быць далей ад палітыкі і не іх справа прыслухоўвацца 
да таго, што робіцца ў Расіі. Распаўсюджваліся чуткі, нібыта цар не 
звергнуты, а толькі захварэў. Манархісты і іх прыхільнікі ўсімі сіламі 
чапляліся за ўладу і імкнуліся ператварыць Паўночны і Заходні франты ў 
сваю апору. Аднак задумы манархістаў не маглі здзейсніцца. Весткі пра 
звяржэнне царскага самадзяржаўя рознымі шляхамі пранікалі ва ўсе куткі 
Беларусі і вайсковыя часці Заходняга фронту. Рабочыя, сяляне, салдаты 
вітдлі перамогу пралетарыяту Петраграда і выказвалі намер усімі сіламі 
падтрымаць рэвалюцыю. Яны спадзяваліся, што з перамогай рэвалюцыі 
скончыцца вайна і будуць вырашаны іх жыццёвыя пытанні. Салдаты 
Заходняга фронту ў адпаведнасці з загадам № 1 Петраградскага Савета 
стваралі ў вайсковых часцях салдацкія камітэты, адхілялі ад камандавання і 
нават арыштоўвалі ненавісных афіцэраў.  

Працоўным Мінска стала вядома аб перамозе Лютаўскай рэвалюцыі 1 
сакавіка 1917 г. Адразу ж ноччу з 1 на 2 сакавіка адбылася нарада 
бальшавікоў горада, на якой прысутнічалі М.В.Фрунзе, В.Г.Кнорын, 
К.І.Ландар, С.Р.Магілеўскі і інш. На гэтай нарадзе было вырашана 
мабілізаваць усе сілы, каб падтрымаць піцерскіх рабочых і салдат. У Мінску 
пачалі ўтварацца ўзброеныя атрады, прафсаюзы і іншыя арганізацыі 
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працоўных. Баявыя дружыны мінскіх рабочых 2 сакавіка вызвалілі з турмы 
400 палітычных зняволеных. Былі арыштаваны камандуючы фронтам, 
начальнік штаба, камендант горада. Створаная 4 сакавіка міліцыя, якую 
ўзначаліў М.В.Фрунзе, раззброіла паліцыю і жандармерыю, узяла пад ахову 
ўрадавыя ўстановы, пошту і тэлеграф. Асаблівая ўвага была звернута на 
ўтварэнне Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў. У Мінску 4 сакавіка 1917 
г. адбылося першае пасяджэнне выбраных дэпутатаў і прадстаўнікоў ад 
прадпрыемстваў, на якім утвораны Мінскі Савет рабочых дэпутатаў і Часовы 
выканаўчы камітэт. Мінскі Савет павіншаваў усіх працоўных з перамогай і 
заклікаў да інтэрнацыянальнага адзінства, арганізаванасці ў барацьбе за 
светлую будучыню. Каб аб’яднаць сілы пралетарыяту з рэвалю-цыйнай 
арміяй, быў створаны адзіны Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў і 
адзіны выканаўчы камітэт на чале з меншавіком Б.Позернам. Намеснікам яго 
абралі бальшавіка У.Любімава. 

6 сакавіка 1917 г. арганізаваўся Гомельскі Савет рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў, які заявіў, што ён бярэ на сябе ахову новага ладу. 8 сакавіка 
ўтвораны Віцебскі Савет рабочых дэпутатаў і выбраны выканаўчы камітэт, 
які заклікаў аб’яднацца вакол Савета. 3 вялікімі цяжкасцямі праводзіліся 
дэмакратычныя пераўтварэнні ў Магілёве. Тут рэакцыйная ваеншчына рабіла 
ўсё, каб засцерагчы салдат ад уплыву рэвалюцыі. Але і там 5 сакавіка 1917 г. 
адбылася мнагалюдная дэманстрацыя рабочых і салдат, якая закончылася 
мітынгам на Сянной плошчы. Праз два дні пасля дэманстрацыі ў Магілёве 
ўтварыліся Савет рабочых дэпутатаў і асобна Савет салдацкіх дэпутатаў. Да 
10 сакавіка абодва Саветы аб’ядналіся. Аб’яднаны Савет складаўся амаль 
выключна з эсэраў, меншавікоў і бундаўцаў. Такі партыйны склад вызначыў і 
яго палітычную лінію. Савет актыўна падтрымліваў Часовы буржуазны ўрад 
і вайну да пераможнага канца. Паралельна з Саветам у Магілёве быў 
створаны т. зв. Сход салдацкіх і афіцэрскіх прадстаўнікоў, які складаўся з 
манархістаў. Манархісты распаўсюджвалі чуткі, што хутка дынастыя 
Раманавых будзе адноўлена ў правах, а ўсе ўдзельнікі рэвалюцыі будуць 
пакараны смерцю. 

Саветы і іншыя дэмакратычныя органы былі ўтвораны ў многіх гарадах 
Беларусі. У першай палове сакавіка 1917 г. пачалі дзейнічаць Саветы ў 
Барысаве, Полацку, Рэчыцы, Слуцку і іншых гарадах. Саветы на Беларусі 
прызнавалі кіруючую ролю Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў, а таксама Часовы ўрад і яго органы на месцах пры ўмове 
адпаведнасці іх дзейнасці інтарэсам народа. Але на практыцы адбывалася 
зусім іншае. Саветы фактычна падпарадкоўваліся органам Часовага ўрада, 
дапамагалі ствараць такія органы і нават дэлегіравалі сваіх прадстаўнікоў у 
гэтыя органы. Праводзілі такую палітыку эсэры, меншавікі і бундаўцы, якія 
складалі пераважную большасць у Саветах. 

6 сакавіка 1917 г. Часовы ўрад перадаў уладу у губернях і паветах сваім 
камісарам, якія прызначаліся з ліку старшыняў губернскіх і павятовых 
земскіх упраў і выконвалі функцыі губернатараў. Ім падпарадкоўваліся ўсе 
мясцовыя органы ўлады. 
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Такім чынам, на Беларусі былі створаны свае мясцовыя органы 
буржуазнай улады, побач з якімі дзейнічалі Саветы рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў. Тут, як і па ўсёй Расіі, склалася двоеўладдзе. 

У першыя дні рэвалюцыі ў Беларусі пачалі стварацца прафесійныя 
саюзы. Да канца сакавіка 1917 г. дзейнічалі прафсаюзы рабочых і служачых 
амаль ва ўсіх галінах прамысловасці. Яны патрабавалі паляпшэння экана-
мічнага становішча працоўных, скарачэння рабочага дня, павелічэння 
зарплаты і г. д.  

Станоўча аднеслася да перамогі Лютаўскай рэвалюцыі, звяржэння 
царызму і беларускае сялянства. Гаспадарчы крызіс, масавыя міграцыі, 
бежанства канчаткова дыскрэдытавалі царызм у вачах сялян. Па ініцыятыве 
бальшавікоў 23 сакавіка 1917 г. быў выбраны сялянскі камітэт Мінскай 
губерні на чале з М.Фрунзе, які павінен быў склікаць сялянскі з’езд губерні. 
У канцы сакавіка пачаў дзейнічаць Мінскі камітэт Усерасійскага сялянскага 
саюзу, які стаяў на эсэраўскіх пазіцыях. 20 красавіка 1917 г. у Мінску 
адкрыўся з’езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і свабодных ад нямецкай 
акупацыі паветаў Віленскай губерняў. Старшынёй з’езда быў абраны 
М.Фрунзе. Дэлегаты выступілі за пераход усёй зямлі ў агульнанародную 
ўласнасць і ўраўняльнае землекарыстанне па працоўнай норме, за адмену 
прыватнай уласнасці на зямлю, забарону яе куплі-продажу. Асуджаліся 
самавольныя захопы зямлі. Канчатковае вырашэнне аграрнага пытання з’езд 
адклаў да склікання Устаноўчага сходу. 

Працягвалася дэмакратызацыя войска. Салдаты ўраўноўваліся ў правах з 
усімі грамадзянамі краіны. Часовы ўрад і камандаванне вымушаны былі 
пагадзіцца з загадам № 1 Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў аб стварэнні выбарных салдацкіх камітэтаў і Саветаў рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў. Стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага тэлеграмай ад 
11 сакавіка 1917 г. раіла штабу Заходняга фронту стаць на шлях кампрамісаў 
з Саветам рабочых дэпутатаў. У выніку на Заходнім фронце пачалі стварацца 
салдацкія камітэты. Яны павінны былі забяслечваць магчымасць удзелу 
салдат у палітычным жыцці краіны, садзейнічаць росту іх культурнага 
ўзроўню і палітычнай свядомасці. 

У выніку гэтага абвастрыліся ўзаемаадносіны паміж салдатамі і 
афіцэрамі. Чыста палітычны і асветніцка-культурны рух, які спрабавалі 
арганізаваць у войску Саветы, вельмі хутка перарос у антываенны, 
накіраваны супраць афіцэрства. Афіцэры ў пераважнай болыпасці выступалі 
за працяг вайны і ўмацаванне дысцыпліны ў войску. У выніку ў войску 
ўтварылася двоеўладдзе, што паскорыла яго разлажэнне. 

Значнай з’явай у жыцці ўсяго беларускага грамадства з’явіўся 1 з’езд 
ваенных і рабочых дэпутатаў арміі і тылу Заходняга фронту, які адбыўся 7—
17 красавіка 1917 г. Адным з галоўных арганізатараў з’езда быў Мінскі Савет 
рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Паводле партыйнага складу з’езд быў эсэра-
меншавіцкім. Ен прызнаў неаб-ходным для Расіі працягваць вайну з мэтай 
абароны рэвалюцыі, падтрымліваць палітыку Часовага ўрада і здзяйсняць 
пастаянны кантроль за ім з боку Петраградскага Савета. На салдацкія 
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арганізацыі ўскладвалася задача садзейнічаць павышэнню баяздольнасці 
арміі, забяспечваць грамадскія, палітычныя і культурна-бытавыя патрэбы 
салдат. На ўзроўні армій ствараліся Саветы салдацкіх дэпутатаў. Выбары 
камандзіраў не дапускаліся. Выканаўчы камітэт фронту атрымаў права 
кантролю за дзейнасцю франтавога камандавання. З’езд адмяніў асобыя суды 
і розныя абмежаванні правоў салдат па-за службай. Салдаты атрымалі ўсе 
правы і свабоды, як і цывільныя грама-дзяне Расіі, у тым ліку свабоду слова, 
друку, сходаў, саюзаў, сумлення. Разам з тым з’езд падкрэсліў неабходнасць 
захавання строгай ваеннай дысцыпліны, асудзіў дэзерцірства. 

З’езд прызнаў свабоду класавых аб’яднанняў рабочых і іх права на 
арганізацыю забастовак, сходаў, вулічных маніфестацый і дэманстрацый, 
прапанаваў увесці 8-гадзінны рабочы дзень. Быў прыняты шэраг іншых 
рашэнняў, накіраваных на замацаванне перамогі Лютаўскай рэвалюцыі. 
Такім чынам, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя з’явілася 
пачаткам дэмакратычнага развіцця Расіі, у тым ліку і Беларусі, адкрыла шлях 
да эканамічнага і сацыяльнага прагрэсу краіны. 
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