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БЕЖАНЦЫ
ГАЛАЎНЫ БОЛЬ ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ

У XXІ ста год дзі бе жан цы ста лі «га лаў ным бо лем». Але са праўд най праб ле-
май бе жан цы бы лі і 100 га доў та му. Па вод ле не ка то рых звес так, у па чат ку 
лю та га 1917 го да коль касць бе жан цаў з усіх фран тоў Пер шай су свет най 
пе ра вы сі ла 3,2 міль ё на ча ла век.

Та кія ліч бы агу чы лі пад час рэс пуб лі кан ска га «круг ла га ста ла», які пра вя лі ў Ві цеб-
скім дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ це. Аб мяр коў ва лі тэ му «Пер шая су свет ная 
вай на ў гіс та рыч ным лё се Бе ла ру сі».

— Мож на ска заць, грун тоў на га ста тыс тыч на га ўлі ку бе жан цаў у га ды Пер шай 
су свет най вай ны не вя ло ся. Па вод ле звес так даб ра чын най ар га ні за цыі — Тац ця нін-
ска га ка мі тэ та, на 1 лю та га 1917 го да коль касць іх з усіх фран тоў скла да ла звыш 
3,2 міль ё на ча ла век. Ка лі ка заць пра бе жан цаў з тэ ры то рыі Бе ла ру сі, па вод ле пад лі-
каў су час ных бе ла рус кіх гіс то ры каў, у 1916 го дзе ў Ра сіі іх бы ло 1,3 міль ё на. А ў маі 
1918 го да — амаль на міль ён больш, — ка жа Ана толь ДУ ЛАЎ, за гад чык ка фед ры 
гіс то рыі Бе ла ру сі Ві цеб ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя П.М. Ма шэ ра ва.

Боль шасць да след чы каў лічыць, што па ра ле лі з су час ны мі па дзея мі ў све це не 
ка рэкт ныя. Па-пер шае, боль шая част ка бе жан цаў у га ды той вай ны вы ся ля ла ся з 
бе ла рус кіх зя мель дзяр жа вай у су вя зі з пры мя нен нем так зва най «скіф скай так ты кі». 
Па-дру гое, 85% бе жан цаў бы лі жан чы ны і дзе ці, а сён ня ся род іх ня ма ла муж чын. 
І яшчэ, пас ля вай ны пе ра важ ная боль шасць бе жан цаў вяр ну ла ся ў Бе ла русь. А ці 
за хо чуць вяр тац ца на ра дзі му су час ныя бе жан цы з араб скіх кра ін?

— Вя до ма, у гіс то рыі мно гае паў та ра ец ца. У га ды той вай ны на тэ ры то рыю су-
час най Бе ла ру сі лі та раль на хлы нуў па ток бе жан цаў. У ар хі ве я знай шла ад па вед ныя 
да ку мен ты, якія па цвяр джа юць, што коль касць іх бы ла вя лі кая, — рас каз вае Тац ця на 
ІВА НО ВА, да цэнт ка фед ры пра ва знаў ства і са цы яль на-гу ма ні тар ных дыс цып лін 
Ві цеб ска га фі лі яла між на род на га ўні вер сі тэ та «МИТСО».

На жаль, у Дзяр жаў ным ар хі ве Ві цеб скай воб лас ці за хоў ва юц ца да ку мен ты толь кі 
ад 1917 го да. Але і з та го, што ёсць, мож на ра біць вы сно вы.

Пас ля рэ ва лю цыі яшчэ да ства рэн ня ў Маск ве «цэнт ра па бе жан цах» ад па вед ная 
ка мі сія бы ла ство ра на ў Ві цеб ску. Бе жан цаў за бяс печ ва лі ме ды цын скай да па мо гай, 
кар мі лі, на ват вы да ва лі гро шы...

Але на ўсіх да ро гах бы лі вы стаў ле ны ар мей ска-па лі цэй скія да зо ры, каб бе-
жан цы ру ха лі ся на ўсход, не ма ю чы маг чы мас ці за ста вац ца ў па се лі шчах... Рух 
со цень ты сяч лю дзей, ня гле дзя чы на спро бы ўлад ка ван ня, на сіў не ар га ні за ва ны 
ха рак тар. 4 лі пе ня 1915 го да га лоў ны на чаль нік за бес пя чэн ня вой скаў Паў ноч-
на-За ход ня га фрон ту ге не рал Да ні лаў па тра ба ваў на кі роў ваць бе жан цаў «не 
па чы гун цы» (та му што яны ства ра юць пе ра шко ды ва ен ным пе ра воз кам), а па 
звы чай ных да ро гах.

«Бе жан цы пе ра шка джа лі спа кою ў дзяр жа ве, ста лі «са цы яль ным по ра хам». І ра-
ды каль ныя на строі зна хо дзі лі вод гук ся род са гна ных з мес цаў лю дзей, якія па ку та ва лі 
ад бес пры туль нас ці, хва роб, го ла ду. Аб васт ры ла ся кры мі наль ная сі ту а цыя. Да ро гі 
бы лі за бі тыя або за мі бе жан цаў, якія за трым лі ва лі і дэз ар га ні зоў ва лі ад ступ лен не 
ар міі», — пі саў ге не рал.

Нем цы пе ры я дыч на не да зва ля лі лю дзям па кі даць аку па ва ныя тэ ры то рыі. Так 
ра бі ла ся пад час ка ран ці ну і ў вы пад ках ін фек цый ных за хвор ван няў. (Гэ та і сён ня 
стан дарт ная прак ты ка, асаб лі ва ў ва ен ны час.)

— У 1918 го дзе ад бы ла ся эпі за дыч ная ўспыш ка ха ле ры. І ка ля 400 ча ла век бе-
жан цаў і па лон ных ад на ча со ва ме лі па трэ бу ў ме ды цын скай да па мо зе. У су вя зі з 
рас паў сюдж ван нем эпі дэ міі ня мец кія вой скі за кры лі «мя жу». «Ню ан сы» трэ ба бы ло 
ўзгад няць з ня мец кім ка ман да ван нем у По лац ку, — удак лад ні ла Тац ця на Іва но ва.

Жы ха ры Пры дзвін ска га краю з ра зу мен нем ста ві лі ся да бе жан цаў. Кар мі лі, пры-
ту ля лі на ноч, да ва лі адзен не і абу так. Што да яў рэ яў-бе жан цаў, аку пан ты на той час 
ста ві лі ся да іх не горш, чым да ін шых.

— На пэў на, гэ та ады гра ла дрэн ную ро лю ў па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Яў рэі — бы лыя бе жан цы ча соў Пер шай су свет най, якія за ста лі ся жыць на тэ ры то-
рыі су час най Ві цеб шчы ны, — не ве ры лі рас ка зам пра звер ствы нем цаў, бо жы лі 
ўспа мі на мі. Яны пом ні лі бы лых зем ля коў-нем цаў як вель мі куль тур ных, па мяр коў ных 
лю дзей, — ад зна чыў га лоў ны за ха валь нік фон даў Дзяр жаў на га ар хі ва Ві цеб скай 
воб лас ці Кан стан цін КАР ПЕ КІН.

Як бы ло ад зна ча на пад час дыс ку сій, агуль на га грун тоў на га стаў лен ня да ро лі той 
вай ны ў гіс то рыі з «бе ла рус ка га пунк ту гле джан ня» ня ма і ў XXІ ста год дзі. Адзі ны 
бяс спрэч ны факт — у вы ні ку тых па дзей Бе ла русь атры ма ла дзяр жаў насць. Як і 
пры бал тый скія рэс пуб лі кі. А ў якас ці пла ты за гэ та — вя лі кае бед ства. І ад па вед на 
ў бе ла рус кіх гіс то ры каў свой по гляд на тую вай ну. Як трап на ад зна чыў адзін з на-
ву коў цаў, бы ло зруй на ва на ў эка на міч ным пла не тое, што зроб ле на больш за 100 
га доў пас ля вай ны 1812 го да...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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Бежанцы часоў Першай сусветнай вайны.

У вы ста вач най за ле на ву лі цы Бол дзі на не 
бы ло дзе яб лы ку ўпа сці. Лю дзі прый шлі па-
ба чыць Ма гі лёў, які ўжо не іс нуе або змя-
ніў ся да не па зна валь нас ці. А яшчэ па знаць 
тва ры тых, хто яго пра слаў ляў, і, ка лі па-
шчас ціць, сва іх прод каў або зна ё мых. Бо 
здым кі для фо та аль бо ма шу ка лі ся не толь кі 
ў фон дах края знаў ча га му зея і му зея гіс-
то рыі Ма гі лё ва, але так са ма ў пры ват ных 
ка лек цы ях і ся мей ных ар хі вах га ра джан.

Гля дзіш на фо та і ад чу ва еш под ых ча су, мі ма лёт-
насць і крох касць на ша га быц ця. Шанц аку нуц ца ў 
мі ну лае па да ры лі не абы яка выя да гіс то рыі го ра да 
і сва ёй спра вы ма гі лёў скія фо та май стры Іры на Са-
во сі на, Аляк сандр Лі цін, Ге надзь Кар чэў скі, стар шы-
ня ма гі лёў ска га на род на га фо та клу ба «Вя сёл ка» 
Ана толь Тал ка чоў. «Дум ка пра ства рэн не асоб на га 
фо та вы дан ня лу на ла ў па вет ры яшчэ не каль кі дзя-
сят каў га доў та му, але та ды гэ тая ма ра зда ва ла ся 
не да ся галь най. Толь кі ж не здар ма ка жуць, што дум-
кі ма тэ ры яль ныя», — ад зна чы лі ства раль ні кі.

Та кі глы бо кі ана ліз фо та мас тац тва ў маш та бах 
ад на го го ра да зроб ле ны ўпер шы ню. У ан та ло гію 
«Ма гі лёў скі фо та аль бом. 1864—2000» увай шло бо-
лей за 700 фо та, скла дзе на парт фо ліа 57 ма гі лёў скіх 
май строў з іх бія гра фі я мі і фо та здым ка мі — уся го 
згад ва ец ца больш за сот ню ім ён. Іры на Са во сі на і 

Аляк сандр Лі цін на пі са лі гіс та рыч ны на рыс, які скла-
да ец ца з 13 глаў і рас па вя дае, як раз ві ва ла ся фо та-
спра ва ў род ным го ра дзе. «Спа чат ку бы ла дум ка 
аб ме жа вац ца апош няй чвэр цю мі ну ла га ста год дзя, 
ка лі ў са вец кай кра і не на зі раў ся роск віт мас тац ка-
га фо та, — ка жа Іры на Са во сі на. — Але ха це ла ся 
ча гось ці больш ці ка ва га. Акра мя та го, ад чу ваў ся 
дэ фі цыт здым каў ХІХ ста год дзя, па чат ку і ся рэ дзі-
ны ХХ. Шу ка лі фо та, ці ка ві лі ся гіс то ры яй, зна хо дзі лі 
каш тоў ную ін фар ма цыю. Вель мі ўдзяч ны му зе ям, 

пры ват ным ка лек цы я не рам і ўсім 
тым, хто даў маг чы масць за зір нуць 
у ся мей ныя аль бо мы. Дзя ку ю чы ім 
бе лых плям у гіс то рыі фо та Ма гі лё ва 
ста ла менш».

Сіг наль ны аль бом аб' ёмам бо лей 
за 400 ста ро нак фар ма ту А4 вый шаў 
на гра мад скіх па чат ках у пры ват ным 
ма гі лёў скім вы да вец тве «Аме лія-
Прынт». Каб кні га вы да ва ла ся вя лі-
кім на кла дам і яе змог на быць кож ны 
ах вот ны, трэ ба знай сці срод кі. Ства-
раль ні кі звяр ну лі ся да гра мад скас ці з 
на дзе яй, што ад гук нуц ца не абы яка-
выя лю дзі, якія да па мо гуць спра ве. 
Пер шы мі змаг лі зра біць свой унё сак 
на вед валь ні кі прэ зен та цыі. Для іх ах-
вя ра ван няў у за ле бы ла ўста ля ва на 
спе цы яль ная скры ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра
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Праз аб' ек тыўПраз аб' ек тыў  ��

МІНУЛАЕ Ў ФО ТА
У Ма гі лё ве прэ зен та ва лі ўні каль ны  аль бом, 

у які ўвай шлі здым кі ХІХ-ХХ ста год дзяў

Іры на Са во сі на ў за хап лен ні ад кні гі.

У бе ла рус кай ста лі цы дру гі раз прой дзе між-
на род ны ка ляд ны фес ты валь бат ле еч ных і 
ля леч ных тэ ат раў «Ня бё сы». Ужо ў най блі-
жэй шы чац вер а 10-й га дзі не ў ня дзель най 
шко ле Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас ты ра рас-
пач нец ца па каз спек так ляў, які пра цяг нец ца 
ча ты ры дні. Ува ход на ўсе па ка зы воль ны.

— На фес ты валь мы за пра ша ем за ві таць усіх без 
вы клю чэн ня, — ка жа мас тац кі кі раў нік фес ты ва-
лю «Ня бё сы» Аляк сандр ЖДА НО ВІЧ, вя до мы як 
Ма ля ва ныч з «Ка лы хан кі». — Усіх, ка му ці ка выя 
бат ле еч нае мас тац тва і тэ ма Рас тва Хрыс то ва. Бо 
ў асноў ным спек так лі пры све ча ныя ме на ві та гэ та му 
свя ту. Не здар ма фес ты валь прой дзе ў ма нас ты-
ры. На яго тэ ры то рыі за раз вель мі пры го жа: ста яць 
вяр тэ пы, ел кі ўпры го жа ныя, усё ў свя точ ных агень-
чы ках. Гэ та і дзе цям, і да рос лым па ды ме і пра цяг не 
свя точ ны на строй.

Па сло вах ар га ні за та ра, не здар ма фес ты валь ла-
дзяць на ка ляд ныя свя ты. Бо «ўвесь ты дзень пас ля 
Рас тва Хрыс то ва на поў не ны ра дас цю». І не мар най, а 
ра дас цю на ра джэн ня Бо га не маў ля ці, жа дан нем па дзя-
ліц ца ёю з ты мі, ка му не ха пае цеп лы ні. «Та му фес ты-
валь уклю чае і даб ра чын ную ак цыю. На шы ўдзель ні кі 

на ве да юць са спек так ля мі дзі ця чы і псі ха не ўра ла гіч ны 
ін тэр на ты», — да дае Аляк сандр Жда но віч.

Ён згад вае, што ў мі ну лым го дзе фес ты валь на-
ра дзіў ся амаль спан тан на, і яго іні цы я та рам бы ла 
Люд мі ла Жда но віч, са ма па аду ка цыі акт ры са тэ ат ра 
ля лек: «У свой час яна ву чы ла ся на ме ха ні ка-ма тэ-
ма тыч ным фа куль тэ це, але сыш ла з яго і па сту пі ла 
ў ля леч ні цы. Люд мі ла па ду шы бы ла звя за на з тэ-
ат рам ля лек, з дзець мі, і ме на ві та ў яе з'я ві ла ся ідэя 
пра вес ці бат ле еч ны фес ты валь». На жаль, зу сім 
ня даў на Люд мі лы Жда но віч не ста ла. Але фес ты-
валь, які з'я віў ся дзя ку ю чы ёй, пра цяг вае дзей насць 
і ад шук вае но вых пры хіль ні каў.

— Пер шы фес ты валь быў больш сціп лым, удзель-
ні каў бы ло няшмат, і толь кі з Бе ла ру сі, — дзе ліц ца 
ўра жан ня мі мас тац кі кі раў нік «Ня бё саў». — За раз 
да нас пры едуць з Маск вы, Яра слаў ля, Пу шчы на, 
Хар ка ва... У на шых пла нах — зра біць фес ты валь 
шы ро ка га прад стаў ніц тва. Каб бы лі ўдзель ні кі з Гер-
ма ніі, Поль шчы, Сер біі, Літ вы. Яны ўжо ад гук ну лі ся, 
але гэ тым ра зам не ўда ло ся пры ехаць. Спа дзя ём ся, 
што ў на ступ ным го дзе ўсё атры ма ец ца.

Бат лей ка — вы ключ на бе ла рус кая наз ва. У Поль-
шчы та ко га кштал ту спек так лі ма лых фор маў на зы ва-
юць «шоп ка», у Ра сіі і ва Укра і не — «вяр тэп». Але са мае 

га лоў нае, што аб' яд ноў вае ўсіх удзель ні каў 
фес ты ва лю не за леж на ад фор мы, — гэ та 
сло ган. Ла ка ніч на і ёміс та ён вы ра жае яго 
асноў ную ідэю — «З ляль кай — да Бо га». 
«Срод ка мі дзі ця ча га, лёг ка га жан ру мы ка-
жам пра са мае га лоў нае», — тлу ма чыць 
Аляк сандр Жда но віч.

Фес ты валь прой дзе з 14 па 17 сту дзе-
ня. У чац вер, 14 сту дзе ня, ён пач нец ца а 
10-й га дзі не, у пят ні цу — у 9.30, су бо ту і 
ня дзе лю — а 11-й. Пад ра бяз ную пра гра-
му «Ня бё саў» мож на ад шу каць на сай-
це Свя та-Елі са ве цін ска га ма нас ты ра. 
А пас ля што дзён ных па ка заў гле да чоў 
ча кае кан цэрт ная пра гра ма, вік та ры на 
для дзя цей, а для ама та раў на ву кі бу дзе 
ар га ні за ва ны тэ ма тыч ны круг лы стол.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ
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Для ўсёй сям'іДля ўсёй сям'і  ��

ПА БА ЧЫЦЬ СА ПРАЎД НУЮ БАТ ЛЕЙ КУ
ЗМО ГУЦЬ МІН ЧАНЕ НА ГЭ ТЫМ ТЫД НІ


