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Творчая і арганізацыйна-гаспадарчая дзейнасць рэдакцыі «Звязды» 

у 20-я – пач. 30-х гг. ХХ ст. 

У 20-я гады газеце «Звязда» выпала надзвычай адказная роля, 

ускладзеная на яе тагачасным кіраўніцтвам рэспублікі. Яшчэ не ўсталяваліся 

як след гаспадарча-разліковыя адносіны НЭПа ў газетна-часопіснай і 

кнігавыдавецкай справе, у стадыі распрацоўкі знаходзілася беларуская мова, 

пазбаўленая магчымасці ўсебакова развівацца ў дакастрычніцкі час, а ад 

флагмана беларускай журналістыкі ўжо настойліва патрабавалася 

пракладваць курс на ўмацаванне пазіцый маладога беларускага партыйна-

савецкага кіраўніцтва ў працоўных масах, наладжваць трывалыя сувязі з 

вёскай, вучыць журналісцкай справе мясцовых газетчыкаў, рабіць уласную 

газету самаакупаемай і нават аказваць фінансавую дапамогу рэдакцыям 

мясцовых выданняў. 

На змену калектыўнаму кіраўніцтву рэдакцыі, якое практыкавалася 

яшчэ з часоў грамадзянскай вайны, калі тыражы газеты вызначаліся 

палітычнымі абставінамі, у пачатку 20-х гг. прыйшла персанальная 

адказнасць рэдактара за якасць і папулярнасць выдання. Пасля нядоўгага 

знаходжання ў пачатку 20-х гг. на рэдактарскай пасадзе Вітольда Францавіча 

Ашмарына газету у 1921–1925 гг. узначальваў Вульф Абрамавіч Нодэль. У 

першай палове 1921 г. «Звязда» выдавалася 6 разоў на тыдзень, у сакавіку яе 

тыраж складаў 6 тыс. экз. У верасні гэтага ж года «Звязда» ўжо выходзіла 

тыражом 10 тыс. экземпляраў. 

Істотныя змены адбыліся у рэдакцыйнай працы пасля пераводу друку 

Беларусі на гаспадарчы разлік (люты 1922 г.). «Звязда» была адной з самых 

вялікіх па штату газет у рэспубліцы – 21 чалавек. Большую колькасць 

супрацоўнікаў мела толькі беларускамоўная «Савецкая Беларусь» – 22 

адзінкі (НАРБ, ф. 819, воп. 1, а. з. 20, л. 46 ад.). Газета ўсклала на свае плечы 

клопат аб «Белорусской деревне», якую ЦК КП(б)Б вырашыў выпускаць 



дадаткам да «Звязды» з 1921 г. Выданне для вёскі у першыя тры гады свайго 

існавання не было самастойным, усе фінансавыя затраты па яе выпуску несла 

«Звязда», у штат якой быў дадаткова уключаны загадчык аддзела па рабоце ў 

вёсцы. Даволі працяглы час «Белорусская деревня» выходзіла двойчы ў 

тыдзень тыражом 15 тыс экз. Напрыканцы 1922 г. з мэтай павелічэння 

платнай падпіскі газетам прапанавалася актыўна праводзіць агітацыйныя 

кампаніі, у прыватнасці «Звяздзе» Дзяржвыдат БССР запланаваў правесці 

конкурс на лепшы фабзаўкам (НАРБ, ф. 42, воп. 1, а. з. 911, л. 22). Праект 

увядзення частковай аплаты за перыёдыку прадугледжваў штодзённа даваць 

у свабодны продаж 2 тыс. экз. «Звязды» па цане 1, 5 тыс рублёў за нумар 

(НАРБ, ф. 42, воп. 1, а. з. 90, л. 8). 

У 1923 годзе калектыў газеты шырока святкаваў выхад 1500 нумара 

газеты. Як паведамлялася ў нумары за 25 жніўня 1923 г., за 6 гадоў існавання 

ў «Звяздзе» было змешчана 10,5 тыс. артыкулаў, 180 тыс. карэспандэнцый і 

200 тыс. заметак. Выданне трымала цесную сувязь з дзесяткамі няштатных 

аўтараў, якія з’яўляліся фактычнымі прадстаўнікамі рэдакцыі ў рэгіёнах. 

Прыгадаем прозвішчы асобных няштатных распаўсюджвальнікаў «Звязды» 

сярэдзіны 20-х гг., якіх Дзяржвыдат БССР заахвочваў грашовымі прэміямі ў 

памеры 20 % ад сабранай сумы. Гэта Надзея Вайцяхоўская (Жлобінскі р-н), 

Аляксандр Мілашэўскі (Плешчаніцы), Павел Аляхновіч (Крупскі р-н), Іван 

Секач (Калінкавіцкі р-н), Кузьма Кудрыс (Мазырскі р-н), Ефрасіння Шарамет 

(Слуцкі р-н), Антон Зорскі (Краснапольскі р-н), Міхаіл Красоўскі 

(Смалявіцкі р-н), Васіль Савіч (Лепельскі р-н) і інш. Для штатных 

супрацоўнікаў «Звязды», іншых мінскіх і мясцовых газет таксама 

прадугледжвалася ўзнагароджанне – 100 р. за кожны прададзены ў розніцу 

нумар (НАРБ, ф. 819, воп. 1, а. з. 38, лл. 3 – 42). 

На сваіх старонках “Звязда” пісала аб неабходнасці беларусізацыі, 

пашырэння выпуску літаратуры на роднай мове. Я. Эйдэльман у № 31 

«Звязды за 1921 г. адзначаў; «Мова, на якой размаўляюць рабочыя і сяляне, 

не можа падвяргацца ўціску, культура народа не можа быць знішчана і тут, у 



Беларусі, дзе беларуская мова, мова пераважнай большасці працоўнага 

сялянства, безумоўна мае права на тое, каб яго патрэбнасці былі 

задаволены...». Рэдакцыя ўжо ў 1924 г. пачала часткова друкаваць матэрыялы 

на беларускай мове. Гэта было патрабаваннем часу, пасля першага 

ўзбуйнення БССР газеты ў цэнтры і на месцах пераводзіліся на родную мову. 

У справаздачы Аддзела друку ЦК КП(б)Б аб рабоце перыёдыкі за час з 1 мая 

1924 па 1 мая 1925 г. «Звязда» называлася сярод выданняў, якія друкавалі на 

сваіх старонках ад 25 да 75 працэнтаў беларускамоўных матэрыялаў. У 

адпаведнасці з распрацаванай праграмай «Звязда» «узяла большы ўхіл у бок 

вёскі і пачала арыентавацца на вясковых работнікаў» (НАРБ, ф. 42, воп. 16, 

спр. 3, л. 29). 

Для дапамогі рабселькораўскаму руху быў створаны часопіс «Спутник 

селькора», які спачатку выдаваўся як бясплатны дадатак да «Звязды». Толькі 

з красавіка часопіс стаў самастойным выданнем, а першы нумар яго выйшаў 

да 1 мая 1925 г. З мэтай узмацнення сувязей з селькорамі і кіраўніцтва імі 

меркавалася стварыць пры газеце штат раз’язных інструктараў, але з-за 

адсутнасці кваліфікаваных работнікаў задуманае не ўдалося ажыццявіць. 

Тады «Звезда» прызначыла спецыяльную супрацоўніцу для пісьмовай сувязі 

з селькорамі для адказаў на пісьмы, якія не былі надрукаваныя, і для 

назірання за скаргамі, якія перасылаліся рэдакцыяй у адпаведныя інстанцыі 

(НАРБ, ф. 42, воп. 16, спр. 3, лл. 32-33). 

Апрача творчых «Звязда» у сярэдзіне 20-х гг. актыўна вырашала і 

тэхнічныя праблемы. Наспела неабходнасць выдзеліць выдавецтва газеты ў 

самастойную гаспадарчую адзінку. У красавіку 1925 г. было вырашана 

даходы выдання на працягу 3 месяцаў пакідаць у распараджэнні рэдакцыі. 

Даклад рэдактара Уладзіміра Аляксеевіча Валынскага на бюро ЦК КП(б)Б 8 

кастрычніка 1925 быў цалкам прысвечаны тэхнічным праблемам выпуску 

«Звязды». Абсталяванне аказалася зусім зношаным, а частыя паломкі 

ратацыйнай машыны ў друкарні Белдзяржвыдата ставілі пад пагрозу 

своечасовы выхад газеты. Было вырашана хадайнічаць перад Камітэтам па 



справах друку СССР аб выдзяленні на абсталяванне ўласнай друкарні 

«Звязды» 150 тыс. рублёў (НАРБ, ф. 4, воп. 3, спр. 5, л. 417). 

Пачатак калектывізацыі, згортванне НЭПа патрабавалі ад перыёдыкі 

актыўнага змагання супраць кулакоў, нэпманаў, рашучага наступлення на 

прыватна-капіталістычныя элементы ў горадзе і вёсцы. «Звяздзе», іншым 

рэспубліканскім і мясцовым выданням ставілася задача – мабілізаваць масы 

на індустрыялізацыю краіны, стварэнне і ўмацаванне калгасаў і саўгасаў, 

павышэнне прадукцыйнасці працы. Друк аб’яўляў рашучую барацьбу з 

бюракратызмам, шавінізмам, рэлігійнымі забабонамі, любымі праяўленнямі 

мяшчанства і г.д. 20 верасня 1929 г. па прапанове рэдактара газеты Яна 

Уладзіміравіча Асьмова ЦК КП(б)Б прыняў рашэнне аб пераводзе рэдакцыі 

газеты на бесперапынны рабочы тыдзень (НАРБ, ф. 4, воп. 7, спр. 128, л. 

140). 

Крыху раней, у маі гэтага ж года, было прынцыпова вырашана пытанне 

аб далейшым развіцці паліграфічных прадпрыемстваў у Мінску. 

Спецыялісты Навукова-Тэхнічнага камітэта пры Паліграфкамітэце УСНГ 

СССР спачатку меркавалі, што ў беларускай сталіцы трэба пабудаваць 

спецыялізаваную газетную друкарню ў дадатак да ўжо існуючых – друкарні 

«Звязды» і Беклдзяржвыдата. Але іх абследаванне паказала, што стварэнне 

спецыяльнай газетнай друкарні будзе нерэнтабельным. Таму было вырашана 

замест двух прадпрыемстваў сканцэнтраваць усе паліграфічныя магутнасці ў 

рамках аднаго прадпрыемства, здольнага абслужыць газетныя, часопісныя і 

кнігавыдавецкія патрэбы (НАРБ, ф. 42, воп. 7, спр. 262, лл. 38, 38 ад.,39). 

10 жніўня 1932 г. у рэспубліцы шырока святкавалася 15-годдзе 

«Звязды» і 5-годдзе яе пераходу на беларускую мову. У спецыяльнай 

пастанове ЦК КП(б)Б падкрэслівалася: «Звязда на ўсім працягу свайго 

існавання была і ёсць вострая зброя партыі ў барацьбе за ажыццяўленне 

генеральнай лініі партыі, была звязана з самымі шырокімі працоўнымі 

масамі» (НАРБ, ф. 42, воп. 14, спр. 131, л. 4). Ад выдання патрабавалі 

выкрываць недахопы як ва ўласнай рабоце, так і ў перыядычным друку ўсёй 



рэспублікі. Умацаванне сувязі з масамі, больш аператыўнае рэагаванне на 

скаргі, выкрыццё ўсялякіх скажэнняў генеральнай лініі партыі, парушэнне 

рэвалюцыйнай законнасці – вось далёка не поўны пералік задач, якія 

ставіліся перад рэдакцыйным калектывам. Сярод запланаваных юбілейных 

мерапрыемстваў варта адзначыць арганізацыю ўсебеларускага рэйда ўдарных 

брыгад, справаздачы аб кіраўніцтве рабселькораўскім рухам і нізавым 

друкам, даклады аб рабоце «Звязды» на прадпрыемствах Мінска, Барысава, 

Оршы, у калектыўных каспадарках Слуцкага і Копыльскага раёнаў, нават у 

адным з пагранатрадаў. «Звяздзе» даручалася апублікаваць шэраг 

матэрыялаў па гісторыі і тагачаснай рабоце, адзначаючы ўласныя дасягненні, 

памылкі і недахопы (НАРБ, ф. 42, воп. 14, спр. 131, лл. 5-7). 

Памер юбілейнага нумара зацвярджаўся ў аб’ёме 6 палос, тыраж яго 

складаў 70 тыс. экземпляраў. Для правядзення масавых мерапрыемстваў і 

прэміравання «лепшых ударнікаў рэдакцыі і друкарні» выдзялялася 20 тыс. 

рублёў. Інстытуту гісторыі партыі ў сувязі з юбілеем газеты было даручана 

выбарачна выдаць некалькі нумароў «Звязды» за 1917 г. 


