
6 31 кастрычніка 2018 г.ВОДБЛІСКІ

ЛІЧ БЫ АД РОЗ НІ ВА ЮЦ ЦА 
Ў ДЗЯ СЯТ КІ РА ЗОЎ

Анд рэй Са лаў я наў : 

«Апош нім ча сам мы су тык-

ну лі ся з тым, што не ка то рыя 

«па пу ля ры за та ры» гіс то рыі 

пра па ноў ва юць свае ліч бы 

коль кас ці за гі ну лых — маў-

ляў, не та кі мі вя лі кі мі бы-

лі стра ты Бе ла ру сі ў га ды 

Пер шай су свет най вай ны. 

У пэў ных да вед ні ках сцвяр-

джа ец ца, што Бе ла русь стра-

ці ла 130 ты сяч на сель ніц-

тва — ад нак гэ та змен ша ная 

ліч ба. Па тых да ных, якія ў 

нас ма юц ца, — ка лі су па ста віць звест кі 1913 і 1917 га доў, 

мож на га ва рыць пра 600 ты сяч ці на ват 1 міль ён згуб ле-

ных для Бе ла ру сі жы ха роў. І гэ та не кан чат ко вая ліч ба. 

У ёй мы не ўліч ва лі стра ты мір на га на сель ніц тва ад роз-

ных эпі дэ мій, пры эва ку а цыі, ад го ла ду, які так са ма быў 

на ступ ствам Пер шай су свет най вай ны. Усё трэ ба аб агу ліць 

і да сле да ваць. А ўво гу ле стра ты на сель ніц тва скла лі ка ля 

15 % ад яго агуль най коль кас ці».

Па вел Су ха ру каў: «Як я 

ра зу мею, ка лі мы га во рым 

пра 130 ты сяч, мы ма ем на 

ўва зе 70 ты сяч за гі ну лых на 

фран тах і 60 ты сяч мір на га 

на сель ніц тва. Па не ка то рых 

пад лі ках раз мо ва вя дзец ца 

яшчэ і пра бе жан цаў — роз-

ныя кры ні цы га во раць пра 

ліч бы ад 1,3 міль ё на да ледзь 

не да 2,5 міль ё на, тра ці ны на-

сель ніц тва. Мож на га ва рыць 

і пра 400 ты сяч, па са мых сціп лых пад лі ках, якія не вяр-

ну лі ся з эва ку а цыі, — іх так са ма мож на лі чыць стра тай 

на сель ніц тва».

Ула дзі мір Лі ха дзе даў: 

«Мяр кую, што да лю бых 

звес так па куль што мож на 

ста віц ца скеп тыч на. Бо па-

трэб на пра ца вя лі ка га ка лек-

ты ву, да сле да ван ні. Да та го 

ж да ныя ня мец ка га і ра сій-

ска га бо ку ад роз ні ва юц ца не 

толь кі ў ра зы, але ў дзя сят кі 

ра зоў!.. Та му па трэ бен над-

звы чай сур' ёз ны ана ліз».

ХВА ЛІ РЭ ЭВА КУ А ЦЫІ
Анд рэй Са лаў я наў: «Вар та га ва рыць і пра рэ эва ку а-

цыю, якая бы ла да во лі страш най рэч чу — ка лі бе жан цы 

вяр та лі ся да до му пас ля спы нен ня ба я вых дзе ян няў. Пе-

ра мя шча лі ся яны да во лі па воль на. Па сут нас ці, пе ха той 
мож на бы ло аба гнаць цяг нік, які вёў гэ тых бе жан цаў. Яны 
па мі ра лі прос та ў да ро зе. На кан ца вым пунк це, у Мін ску, 
зды ма лі вя лі кую коль касць тру паў — ка ля 10 ты сяч. Да 
та го ж го лад... Та му дак лад ную ліч бу страт на зваць да-
во лі скла да на. У 2014 го дзе мы па спра ба ва лі аб' яд наць 
на ма ган ні і пад лі чыць — атры ма ла ся, што не ста ла ка ля 
1 міль ё на мір на га на сель ніц тва».

Ва лян цін Ма зец: «Са-

праў ды, вар та ўлі чыць, што 

пад час эва ку а цыі на сель ніц-

тва і пра мыс ло вых прад пры-

ем стваў, якія ажыц цяў ля лі ся 

на пра ця гу 1914, 1915, 1916 

га доў ад бы ва ла ся не толь кі 

эва ку а цыя, але і рэ эва куа-

цыя. Част ка ра бо чых, якія 

вы во зі лі ся, по тым вяр та лі ся 

на зад. Акра мя та го, у шэ ра гу 

на се ле ных пунк таў, асаб лі ва 

ў Мін ску, пад час вай ны коль касць на сель ніц тва не па мен-

шы ла ся, а па вя лі чы ла ся. У су час най ста лі цы коль касць 

на сель ніц тва ў той час вы рас ла на 150 ты сяч. Лі нія фрон-

ту пе ра мяс ці ла ся, і тут ужо быў тыл. Па-дру гое, част ка на-

сель ніц тва, якое пе ра мя шча ла ся, у вы ні ку дэ ма бі лі за цыі 

(у пер шую чар гу сал да ты, пас ля дэ ма бі лі за цыі па кі да лі гэ-

ту тэ ры то рыю) — агуль ная коль касць змян ша ла ся. Па-трэ-

цяе, трэ ба ўлі чыць хва лі бе жан цаў — на на шу тэ ры то рыю ў 

1914 го дзе іш лі бе жан цы з Поль шчы і Літ вы. На шы жы-

хары ча сам пе ра мя шча лі ся ўглыб Ра сіі (пра гэ та пі шуць 

не ка то рыя рус кія да след чы кі). У 1917 го дзе пас ля за клю-

чэн ня пе ра мір'я па чы на ец ца рэ эва ку а цыя. На прык лад, 

у Ор шы ў той час (го ра дзе, па меж ным па між са вец кай і 

гер ман скай лі ні я мі фрон ту) коль касць па ха ва ных бе жан-

цаў бы ла роў ная коль кас ці на сель ніц тва. Гэ та жах лі вая 

ліч ба».

ПАЛ КІ БЕ ЛА РУС КІХ ГА РА ДОЎ
Ва лян цін Ма зец: «З-за Гра ма дзян скай вай ны, якая раз-

гар ну ла ся ў Ра сіі, част ку бе жан цаў, якія ха це лі вяр нуц ца 

да до му, па прос ту не вы пус ка лі: яны па трэб ны бы лі для 

ма бі лі за цыі ў Чыр во ную Ар мію. Та му да страт, якія па нес ла 

на ша кра і на, мож на ад нес ці і тое, што пас ля за кан чэн ня 

Пер шай су свет най мно гія бе ла ру сы бы лі ма бі лі за ва ныя ў 

Чыр во ную Ар мію — і ва я ва лі не толь кі ў са вец ка-поль скай, 

але і ў Гра ма дзян скай вай не. Су праць гэ тай ма бі лі за цыі ў 

Бе ла ру сі па ды ма лі ся шмат лі кія паў стан ні. Най больш знач-

ным па коль кас ці мож на на зваць Кой да наў скае паў стан не, 

якое аку рат бы ло на кі ра ва на су праць пры му со вай ма бі лі-

за цыі бе ла ру саў у вой ска. Та му тыя, хто не быў ма бі лі за ва-

ны ў вой ска пад час Пер шай су свет най вай ны, маг лі быць 

ма бі лі за ва ныя паз ней».

Мі ха іл Сма ля ні  наў : 

«У бе ла рус кіх гу бер нях пад-

час Пер шай су свет най вай-

ны бы ло ма бі лі за ва на 52 % 

да рос ла га муж чын ска га на-

сель ніц тва. На той час тут 

дыс ла ка ва лі ся чатыры кор-

пу сы, у якія на бі ра лі на шых 

су ай чын ні каў. Да та го ж бы ло 

ство ра на пяць но вых пал коў, 

толь кі з бе ла рус ка га на сель-

ніц тва. Гэ тыя пал кі на зы ва лі 

па на звах бе ла рус кіх га ра доў. 

Акра мя та го, бы ло 52 дру жы ны апа лчэн ня, на бра ныя з мяс-

цо ва га на сель ніц тва. Яны на зы ва лі ся «мін скія, ві цеб скія, 

гро дзен скія, ма гі лёў скія...» Яны так са ма пры ма лі ўдзел 

у вай не. Пер шы час гэ тыя дру жы ны вы кон ва лі пэў ныя 

ахоў ныя функ цыі, су пра ва джа лі ва ен ныя гру зы на шля ху 

іх ру ху. Ад нак пад час вай ны яны так са ма бы лі пе ра фар-

мі ра ва ныя ў пал кі дзе ю чай ар міі і пры ма лі ўдзел у ба я вых 

дзе ян нях на Паў ноч на-За ход нім, Паўд нё ва-За ход нім і на-

ват на Каў каз скім фрон це — гэ та да ка за на на мі ў пра цэ се 

да сле да ван ня ар хіў ных да ку мен таў».

Ка лі ка заць пра бе жан ства, то яно са праў ды па ча ло ся 

яшчэ ў 1914 го дзе. Але асаб лі ва ма са вы ха рак тар на бы ло 

ў 1915 го дзе, ка лі рус кія вой скі, каб не тра піць у акру жэн не, 

па спеш на ад во дзі лі свае сі лы. Гэ ты ад вод пра цяг ваў ся два 

ме ся цы, ён ад бы ваў ся пад уда ра мі ня мец кай ар ты ле рыі — 

увесь час ад бы ва лі ся ва ен ныя су тык нен ні. На ту раль на, 

рус кія вой скі да ва лі контр ата кі і контр баі, але нес лі пры 

гэ тым вя лі кія стра ты. У гэ тых вой сках аку рат бы ло шмат 

бе ла рус ка га на сель ніц тва».

ПА ЛІ ТЫ КА «ВЫ ПА ЛЕ НАЙ ЗЯМ ЛІ»
Ана толь Шар коў: «Мы 

ма ла ка жам пра тое, што 

пад час ад ступ лен ня рус-

кай ар міі бы ла да дзе на 

ка ман да «спаль ваць» — 

пра во дзі ла ся па лі ты ка 

«вы па ле най зям лі». Яна 

на нес ла ве лі зар ны ўрон, 

у тым лі ку ма раль ны. Бо 

лю дзей пры му ша лі эва-

ку я вац ца, яны не ха це лі 

гэ та га, вяр та лі ся на зад, а 

там усё га рэ ла... Гэ та так-

са ма праб ле ма, і яе ні хто 

не вы ву чаў — ні з эка на міч на га, ні з ду хоў на-ма раль на га, 

ні з псі ха ла гіч на га гле дзі шча. Пра яе пі са лі роз ныя пісь-

мен ні кі, ся род якіх Мак сім Га рэц кі».

Ула дзі мір Лі ха дзе даў: «Вай на — гэ та заў сё ды го ра, 

бя да. Але ка лі па спра ба ваць знай сці хоць ней кі па зі тыў... 

Шмат пра што свед чаць фо та здым кі тых ча соў, мож на 

ска заць, яны з'яў ля юц ца нейт раль ны мі свед ка мі. Па іх 

мож на вы ву чаць мно гія пы тан ні — і гэ ты по гляд бу дзе 

больш-менш дак лад ны. Мож на па чы таць і ста рыя аса біс-

тыя ліс ты тых ча соў, іх амаль ні хто не вы ву чаў.

За ха ва ла ся асаб лі ва шмат здым каў, зроб ле ных нем ца-

мі. Ці ка ва тое, што на іх ад люст ра ва ны га ра ды, якія ні хто 

ін шы ў той час не зды маў. На прык лад цэ лая пад бор ка фо-

та вы яў Лын ту паў. Мож на па ба чыць і на ступ лен не 10-й ня-

мец кай ар міі на Мінск — там ад мет ныя вы явы бе ла рус кай 

ста лі цы. Ёсць і аэ ра здым ка — мож на па ба чыць, на прык-

лад, мес цы пе ра праў. Ёсць у мя не і сло нім скі аль бом — 

там над звы чай яск ра ва па ка за на так ты ка «вы па ле най 

зям лі». Усё ўза рва на, і зям ля га рыць... Ка лі хтось ці за хо ча 

ад на віць уні каль нае бе ла рус кае мес ца Аль бяр цін — ёсць 

над звы чай шмат яго фо та здым каў, у тым лі ку зроб ле ных 

унут ры бу дын ка. Гэ та не ве ра год ная скарб ні ца звес так і 

для рэ стаў ра цыі, і для вы ву чэн ня гіс то рыі.

Мож на ўба чыць на ста рых здым ках і ва ен на па лон ных, 

і бе ла рус кае на сель ніц тва. Гэ та над звы чай праў дзі вы ма-

тэ ры ял, які не маг чы ма пад ра біць».

НА АБ ЛОМ КАХ ЧА ТЫ РОХ ІМ ПЕ РЫЙ
Па вел Су ха ру каў: «Са праў ды, у да сле да ван ні са мых 

важ ных ас пек таў Пер шай су свет най вай ны ня ма дро бя зяў. 

Час та тыя кры ні цы, якія на ву коў цы мо гуць лі чыць не са мы-

мі га лоў ны мі, мо гуць па ве да міць на ват больш ін фар ма цыі, 

чым ар хі вы, да якіх пры ня та звяр тац ца. Не іс тот на га пры 

вы ву чэн ні той «вя лі кай і не вя до май вай ны», на маю дум-

ку, быць не па він на. Са мае га лоў нае, да ча го мы па він ны 

прый сці, — гэ та зра біць пра віль ныя вы сно вы і вы нес ці 

слуш ныя ўро кі з тых па дзей. Ду маю, важ на па га ва рыць і 

пра па лі тыч ныя на ступ ствы Пер шай су свет най вай ны».

Сяр гей Трац цяк: «У той 

час з кар ты све ту знік лі ча-

ты ры ім пе рыі. На іх ру і нах 

паў ста лі но выя не за леж ныя 

дзяр жа вы. Пры чым част ка з 

гэ тых на ро даў ад на ві ла стра-

ча ную не за леж насць, част ка 

атры ма ла яе ўпер шы ню. Вы-

па дак Бе ла ру сі ці ка вы тым, 

што ўпер шы ню аб грун та ван-

не і па жа дан не бе ла ру саў аб 

жыц ці ў асоб най дзяр жа ве, а 

не ў фе дэ ра цыі з ін шы мі на ро да мі, як гэ та бы ло ў ХІХ ста-

год дзі, пра гу ча ла ў 1916 го дзе з вус наў Вац ла ва Лас тоў ска га 

на Ла зан скай кан фе рэн цыі на ро даў Ра сіі. Тут, як той ка заў, 

сло ваў з пес ні не вы кі неш. Бо Вац лаў Лас тоў скі пас ля па чат ку 

вай ны за стаў ся за ня мец кай лі ні яй фрон ту, у Віль ні. Ка лі вы-

свет лі ла ся, што гер ман скія ўла ды не збі ра юц ца іс ці на су страч 

па жа дан ням бе ла рус кіх па лі ты каў мець улас ную дзяр жа ву, 

што яны ро бяць стаў ку на ства рэн не Лі тоў ска га ка ра леў ства, 

у склад яко га ўвай шлі б і зем лі за ход няй Бе ла ру сі, Лас тоў скі 

вы ра шыў, што Бе ла ру сі трэ ба да ма гац ца, каб быць цэ ла куп-

ным, са ма стой ным ар га ніз мам у пас ля ва ен ным све це.

Як гэ та ні дзіў на гу чыць, пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю-

цыі па доб ныя пра па но вы вы ста ві лі і тыя бе ла рус кія па лі-

ты кі, якія ста я лі на па зі цыі пад трым кі са вец кай ула ды і якія 

лі чы лі, што па ча так пе ра моў у Брэс це дае па ча так та му, 

каб рэа лі за ваць аб ве шча нае Каст рыч ніц кай рэ ва лю цы яй 

пра ва на ро даў бы лой Ра сій скай ім пе рыі на са ма вы зна чэн-

не аж да поў на га дзяр жаў на га ад дзя лен ня.

Ад нак ні Гер ма нія, ні Ра сія не пры зна лі бе ла рус кі фак тар 

вы ра шаль ным... Та му дзея чы БНР вы ра шы лі са ма стой на 

аб вяс ціць не за леж насць сва ёй кра і ны. Ды за поў ніць гэ ту 

аб ве шча ную не за леж насць рэ аль ным змес там яны ака-

за лі ся не ў ста не. І аб ста ві ны бы лі су праць іх, і яны са мі 

на ра бі лі шмат па мы лак.

Ін шая сі ту а цыя склад ва ец ца, ка лі пас ля 27 жніў ня 

1918 го да быў за клю ча ны да дат ко вы да Брэсц ка га мі ру 

са вец ка-гер ман скі да га вор. У пер шую чар гу кры ты кі гэ-

тай да мо вы звяр та лі ўва гу на тое, што Ра сія аба вя за ла ся 

вы пла ціць Гер ма ніі 6-міль ён ную кант ры бу цыю. З дру го га 

бо ку, Чыр во ная Ар мія па ча ла ачы шчаць ча со ва аку па ва-

ныя зем лі Бе ла ру сі яшчэ да за кан чэн ня вай ны. Гер ма нія 

бы ла прос та не ў ста не ўтры маць гэ тыя зем лі. Да та го ж 

ёй па тра ба ва лі ся вой скі для вя дзен ня ба я вых дзе ян няў на 

За ха дзе. Жні вень 1918 го да — чор ны ме сяц Гер ман скай 

ім пе рыі, ка лі вы свет лі ла ся, што вай на прай гра ная...»

ЗМЕ НА СА ЦЫ ЯЛЬ НЫХ НА СТРО ЯЎ
Аляк сандр Бу ра чо нак:  

«Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт, яго гіс та рыч ны фа-

куль тэт, ро біць ня ма ла для 

пе ра гля ду ўжо іс ну ю чых пы-

тан няў та кой жу дас най тэ мы, 

як Пер шая су свет ная вай на, 

для ўвя дзен ня но вых фак таў 

ва ўжы так. Мы за ся родж ва ем-

ся на са цы яль ным ас пек це, у 

нас раз ві ва ец ца шко ла са цы-

яль най гіс то рыі Бе ла ру сі пад 

кі раў ніц твам дэ ка на, док та ра 

гіс та рыч ных на вук, пра фе са ра Аляк санд ра Ка ха ноў ска га. 

Апош нім ча сам аба ро не на не каль кі ды сер та цый, пры све ча-

ных гэ тай тэ ме. Пра ца Вік та ра Ха да нён ка пры све ча на са цы-

яль на-эка на міч на му ста но ві шчу на сель ніц тва на тэ ры то рыі 

не аку па ва най Бе ла ру сі. Сё ле та аба ра ні ла ся Воль га Вол ка ва, 

якая на пі са ла цу доў ную пра цу, пры све ча ную аку па цый най 

па лі ты цы на за ход няй част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі на пад ста-

ве ня мец кіх кры ніц, част ко ва бе ла рус кіх, лі тоў скіх.

ВЯ ЛІ КАЯ І НЕ ВЯ ДО МАЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У ме ра пры ем стве, якое на зы ва ла ся «Вы ні кі і на ступ ствы Пер шай су свет най вай ны для Бе ла ру сі», 
пры ня лі ўдзел не толь кі за ці каў ле ныя слу ха чы, якія прый шлі спе цы яль на для та го каб пры чы ніц ца 
да ці ка вай дыс ку сіі, але і пра фе сі я на лы. Гэ та док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар Бе ла рус ка га 
куль тур на га цэнт ра ду хоў на га Ад ра джэн ня Ана толь ШАР КОЎ, ву чо ны сак ра тар Ін сты ту та гіс то рыі 
НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт Анд рэй СА ЛАЎ Я НАЎ, вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 
Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт Мі ха іл СМА ЛЯ НІ НАЎ, за гад чык 
ад дзе ла на вей шай гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 
да цэнт Сяр гей ТРАЦ ЦЯК, вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат 
гіс та рыч ных на вук, да цэнт Ва лян цін МА ЗЕЦ, гіс то рык, лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн не», 
аў тар пра ек та «У по шу ках стра ча на га» Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ, кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт 
ка фед ры но вай і на вей шай гіс то рыі Бе ла ру сі гіс та рыч на га фа куль тэ та БДУ Аляк сандр БУ РА ЧО НАК, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры но вай і на вей шай гіс то рыі Бе ла ру сі гіс та рыч на га 
фа куль тэ та БДУ Анд рэй МАК СІМ ЧЫК. Ма дэ ра та рам вы сту піў ды рэк тар — га лоў ны рэ дак тар 
Вы да вец ка га до ма «Звяз да» Па вел СУ ХА РУ КАЎ.


