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Новая кніга нашага выдавецтва
Бежанства 1915 года: забытыя ўцекачы / Анета Прымака-Онішк;
пераклад з польскай мовы Алекса Моніча. — Смаленск: Інбелкульт,
2019. — 303 с.
Лета 1915 года. Расійская армія пад напорам нямецкага войска
мусіць Лета 1915 года. Расійская армія пад напорам нямецкага
войска мусіць адступаць з тэрыторыі Польшчы, Беларусі, Украіны
ўсё далей на захад. Па вёсках і самі сабой, і мэтанакіравана
шырацца самыя неверагодныя чуткі пра тое, што германцы нібыта
паводзяць сябе зусім бесчалавечна, а таму адзінае выйсце —
ратавацца ўцёкамі. Углыб Расійскай імперыі з яе заходніх рэгіёнаў
кіруюцца гружаныя фурманкі. Усяго ў бежанства выправіліся да
2 мільёнаў чалавек. Яны едуць у спякоце, часта без ежы і вады,
церпяць шмат бедаў, масава хварэюць і паміраюць. Пасля тыя,
хто гэта ўсё перанёс і выжыў, расцярушваюцца па ўсёй Расіі, таксяк уладкоўваюць свой побыт. А потым, калі ў Расіі адбываецца
рэвалюцыя і разгортваецца крывавая грамадзянская вайна, яны
зноў садзяцца на колы і едуць назад — на радзіму, але ўжо новую,
не тую, што была калісь...
Пытайцеся ў кнігарнях і ў прыватных гандляроў.
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