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ГАЗЕТА «НАША ДОЛЯ» (1906):
КУЛЬТУРАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ ВЫДАННЯ

Газета «Наша Доля» («НД») -  першае ў XX ст. перыядычнае 
друкаванае беларускае выданне. Выходзіла ў Вільні ў выглядзе васьмі- 
палосніка з 01.09. па 01.12. 1906 г. перыядычнасцю прыблізна раз на два 
тыдні. Усяго свет пабачылі шэсць нумароў.

Выдавала «НД» трупа членаў партыі Беларускай Сацыялістычнай 
Грамады (рэдактар-выдавец Іван Тукеркес). Усе нумары газеты арыш- 
тоўваліся паліцыяй, апрача другога нумара; урэшце быў прыцягнуты да 
судовай адказнасці і прыгавораны да турэмнага зняволення на 1 год 
рэдактар1, а выданне газеты 11.01.1907 г. па судоваму прыгавору за- 
баронена.

Выданне ўзнікла падчас агульнарасійскага палітычнага крызісу 
1905 г. і распаўсюджвання пэўных ліберальна-дэмакратычных свабод у 
Расійскай імперыі, у прыватнасці, дазволу на выданне газет на нацы- 
янальных мовах. Вільня здавён была цэнтрам развіцця культуры некаль- 
кіх суседніх народаў, што з 1794 г. патрагалі ў каланіяльную залежнасць 
ад Масквы. На працягу XIX ст. тут гуртаваліся сілы нацыянальнага 
супраціўлення -  летувіская, польская, беларуская інтэлігенцыя. У Віль- 
ню вядуць сляды Кастуся Каліноўскага -  выдаўца «Мужыцкай праўды». 
3 Вільняй цесна звязаны дзеячы пецярбургскай выдавецкай суполкі 
«Загляне сонца і ў наша ваконца», менскія літаратары і дэмакраты. Такім 
чынам, «НД» узнікла не на пустым месцы, а на глебе пэўных культурных 
традыцый.

На той час у агульнакультуралагічным плане гэтая газета сталася 
феноменам развіцця грамадскай свядомасці беларусаў, яе друкаваным 
фіксатарам. Культура беларусаў, якая раней не мела магчымасцей і 
афіцыйнага дазволў на свабоднае публічнае выяўленне, скарыстаўшы 
імперскі крызіс, зрабіла мужны крок да самавыяўлення ў форме дру- 
каванага выдання. Якія рысы культуры таго часу яно сінтэзуе, чым 
абумоўлены яго змест?

«НД» уяўляе сабой першую спробу ўнармавання беларускай літара
турнай мовы. Адзначым, што спроба гэта ўвогуле ўдалая: правапіс у 
асноўным амаль сучасны (нават без «ь»), Выдаўцы-рэдактары змагаліся 
з дыялектызмамі, якіх у газеце не так і шмат, каб замінаць чытанню 
(знаўца ўкраінскай мовы знойдзе ў газеце і ўкраінізмы, асабліва ў 
некаторых перадавіцах, напісаных, пэўна, самім рэдактарам I. Тукер- 
кесам)2.

Здзіўляе суквецце літаратурных жанраў у першым беларускім перы- 
ядычным выданні. Поруч з чыста журналісцкімі матэрыяламі знаходзім 
вершы, апавяданні, фельетоны. Тут жа -  рэклама, якая займає восьмую 
старонку. Безумоўна, такі сінкрэтызм зместу не мог не мець пад сабой 
культурнай глебы: мастацкая культура беларусаў назапасіла ўжо даволі 
зместу, каб выявіць яго праз «НД».

Пры пастаяннай пагрозе закрыцця і змушаных абмежаванняў у 
выданні (ананімныя артыкулы) адчуваецца мэтанакіраваная работа рэ- 
дакцыі: псрадавіцы ахоплены агульнай ідэяй, развіваюць адна другую; 
мэтанакіравана робяцца і рэгіянальныя агляды. Можна заключыць, што
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рэдакцыя паспела прафесійна сфармавацца яшчэ да афіцыйнага выдання 
газеты. Апроч таго, трэба мець на ўвазе палітычную ангажаванасць 
выдаўцоў (БСГ) як адзін з істотных стымулаў выдання.

На старонках «НД» мы знаходзім амаль усе жанры, апісаныя ў 
сучаснай вучэбнай літаратуры па тэорыі і практыцы журналістыкі: ад 
стандартнай нататкі да нарыса. 3 першага нумара газета робіць упор не 
на ўласна інфармацыйныя жанры, а на аналітыку -  галоўным чынам, 
на артыкулы. Напрыклад, у адпаведнасці з ужо існуючай традыцыяй 
пралетарскага друку ў Расіі, кожны нумар пачынаецца перадавым арты- 
кулам, прысвечаным той ці іншай актуальнай тэме («Пагром», «Цыр- 
куляр»); у адным выпадку (№ 6) функцыю перадавіцы выконвае верш 
И. Изгура (так у тэксце -  Ю. 3.). Амаль ва ўсіх нумарах адразу пасля 
перадавіцы змяшчаецца праблемны нарыс («Як мужыку палепшыць свае 
жыццё», «Суд», інш.), альбо другі артыкул-карэспандэнцыя, у якім 
падрабязна разглядаецца нейкая падзея, робяцца прагнозы на будучае. 
Напрыклад, артыкулы-карэспандэнцыі (паводле сучасных крытэрыяў 
пэўна вызначыць жанр у «НД» нельга) «Якая будзе Дума?», «Аб выбарах 
у дзяржаўную Думу» і інш.

Цікавая заканамернасць: пасля двух артыкулаў (альбо перадавога 
атрыкула і праблемнага нарыса) рэдакцыя не спяшаецца падаваць 
інфармацыйныя агляды (блокі нататак); зазвычай зноў друкуецца нарыс
-  ці то пазнавальнага характару, ці то падзейнага (сатыра). Аўтарамі 
гэтых твораў з'яўляюцца першыя беларускія пісьменнікі пачатку XX ст.: 
Цётка (А. Пашкевіч), Ядвігін Ш. Адпаведна гэтыя нарысы як бы 
замыкаюць уступную трыяду нумара, якую ўмоўна можна назваць 
аналітычнай часткай «НД». На гэтай трыядзе трымаецца агульная па- 
зіцыя рэдакцыі, якая легка расшыфроўваецца з перадавіцы і стылю на- 
рысаў.

Аналітычная частка нумароў аддзяляецца дзвюма лінейкамі, і са ст. 4 
друкуюцца інфармацыйныя агляды (блокі нататак). Яны, як правіла, 
рэгіянальныя або выбарачныя (мэтавыя). Загаловак выбарачных аглядаў
-  «УСЯГО ПАТРОХУ», загалоўкі рэгіянальных аглядаў -  «З БЕЛА
РУСІ І ЛІТВЬІ», «ПА РАСЕІ».

У аснову аглядаў «УСЯГО ПАТРОХУ» пакладзена стандартная на- 
татка. Уражвае майстэрства, з якім напісаны гэтыя невялічкія нататкі 
(выкарыстоўваюцца прыёмы гратэску і сатыры). Пры разнастайнасці 
тэматычнага зместу нататак у тым ці іншым аглядзе рэдакцыя імкнецца 
падабраць інфармацыю роднасную, блізкую па змесце. Напрыклад, адзін 
з аглядаў прысвечаны «грашовай» тэматыцы, другі -  «уласніцкай». 
Зрэдку агляды будуюцца не на ўласных матэрыялах, а на інфармацыі 
з рэгіянальных газет. Тады замест «УСЯГО ПАТРОХУ» да блоку нататак 
падаецца загаловак «З УСІХ СТАРОЙ», пад якім друкуюцца нататкі з 
газет Расіі, Польшчы, Фінляндыі. Змест гэтых блокаў -  выбарачны (ці 
то нейкія падзеі ў тым ці іншым рэгіёне, ці то нейкі неардынарны 
ўчынак, эканамічныя змены і г. д.).

Амаль пасля кожнага рэгіянальнага агляду змяшчаюцца карэспан- 
дэнцыі на блізкую тэму (часам карэспандэнцыя патрапляе ў сам агляд). 
Гэтак узмацняецца эфектыўнасць аглядаў карэспандэнцыяй «Як сялян- 
скі банк прадае зямлю сялянам» альбо вершамі блізкай тэматыкі (на
прыклад, верш Якуба Коласа «Наш родны край»). Затым ідуць рэгіяналь- 
ныя агляды «З БЕЛАРУСІ І ЛІТВЬІ», «ПА РАСЕІ». Цікавая дэталь: у 
сярэдзіне гэтых аглядаў маюцца падагляды, напрыклад, такія, як «З-над 
Вільлі», «З-над Нёмна», «3 Ліды», «З Бельскага павета Грод. губ.» і інш. 
Toe ж самае «ПА РАСЕІ» -  падагляды «З палудня Расеі», «Сымбірск», 
«Казань» і інш.

У дачыненні формаў (блокаў нататак) палітыка газеты вельмі твор
чая. Часам агляд пачынаецца лістом у рэдакцыю з той ці іншай 
мясцовасці, які па зместу можна назваць праблемнай карэспандэнцыяй 
(тэмы ледзь не супадаюць з сучаснымі тэмамі калектыўных лістоў у 
рэдакцыі газет, напрыклад, штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва»
-  праблема беларускага касцёла і інш.). Апроч стандартных нататак, 
змяшчаюцца і праблемныя, ў якіх пра нейкую падзею паведамляецца 
больш падрабязна і з тэарэтычным роздумам у некалькіх сказах. Такім 
чынам дасягаецца надзвычайная эфектыўнасць самога агляду -  вельмі 
выразна прачытваецца так званы ўнутраны кантэкст блока нататак.
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Затым зноў змяшчаюцца альбо нарысы (яны друкуюцца з працягам, 
як, напрыклад, «Гутарка аб гаспадарцы» альбо «Як мужыку палепшыць 
сваё жыццё»), альбо вершы ці нататкі пра розныя кур'ёзныя здарэнні 
па губерні. Восьмая паласа цалкам адводзіцца на віленскую рэкламу3.

Шмат якія перадавіцы ды нарысы пададзены ананімна, некаторыя 
падпісаны псеўданімамі; мяркуючы па подпісах, сапраўднае імя аўтара 
матэрыялу ніколі не падаецца. Аб прычынах такой з'явы можна толькі 
здагадвацца. He апошнюю ролю, трэба думаць, адыгрывалі тут цэнзур- 
ныя і палітычныя рэпрэсіі. У цэлым жа газета «Наша Доля» вяла 
прадуманую і эфектыўную творчую палітыку. Аб гэтым сведчыць, 
прынамсі, і павелічэнне тыражу выдання, аб чым мы даведваемся са 
зваротаў-перадавіц «Да чытачоў». Дакладна разлічаны чытач газеты 
-  гэта вяскоўцы і рабочы люд гарадоў; беспамылкова знойдзены стыль 
нататак і нарысаў. Бадай, галоўная заслуга газеты ў сэнсе інфармацый- 
най палітыкі -  творчая цэласнасць аглядаў і аналітычных матэрыялаў, 
а таксама выдатнае іх макетаванне. У выніку нават пры адсутнасці 
прамых ацэнак у матэрыялах пазіцыя рэдакцыі добра прачытваецца і 
становіцца зразумелай. He дзіва таму, што тыражы «Нашай Долі» 
пастаянна канфіскоўваліся, а сама газета ўрэшце была закрыта.

Як можна выкарыстаць здабыткі «Нашай Долі» сёння, калі беларускі 
друк набывае новае творчае дыхание? Па-першае, азнаямленне са зме- 
стам газеты, кампаноўкай нумароў, выдавецкай тактыкай рэдактуры 
ўзбагачае сучаснага журналіста каштоўным вопытам папярэднікаў. Гэта 
тым больш важна ў наш час, калі магчымасцей для выдання друкаванага 
органа асобным чалавекам значна пабольшала і важна ведаць, як 
заваяваць папулярнасць і давер свайго чытача. Вопыт «Нашай Долі» у 
гэтых адносінах унікальны. Да прыкладу, выкарыстанне моў: пры 
беларускамоўнай аснове нумароў рэклама і адрасы аб'яў пададзены, па 
жаданню замоўцаў, па-летувіску, па-польску, па-руску. Апроч выпуску 
ў кірылічным алфавіце, газета выходзіла і ў наборы гэтак званай 
беларускай лацінкай. Аднак сумесі беларускай і рускай моў у нумарах 
мы не знойдзем. Пытанне: наколькі апраўдана такая сумесь сёння?

Па-другое, «Наша Доля» як друкаванае выданне ўяўляе сабой сінтэз 
розных з'яў беларускай мастацкай культуры. Потым гэтая культурала- 
гічная традыцыя была развіта ў «Нашай Ніве» (1906 -  1915).

Традыцыі «Нашай Долі» адраджаюцца і ў сучаснай беларускай жур- 
налістыцы. Напрыклад, такі ж сінтэтычны змест незалежнай газеты 
«Свабода» (заснавальнік П. Жук, рэдактар І. Германчук) і адноўленай ў 
Вільні «Нашай Нівы» (заснавальнік таксама П. Жук, рэдактар С. Дуба- 
вец). Вывучаючы змест гэтых выданняў, мы вывучаем і эвалюцыю 
нацыянальнай свядомасці, яе выяўленне ў новых літаратурных формах.

1 Гл.: ЭЛіМБел. Т. 4. С. 53.
2 Па іншых звестках, «Іван Тукеркес» — асоба падстаўная. На самой справе засна- 

вальнікам і практычным арганізатарам «Нашай Долі» быў вядомы беларускі палітычны 
і культурны дзеяч пачатку стагодцзя Іван Луцкевіч, які знайшоў I. Тукеркеса для 
фармальнага заснавання газеты.

3 He выключена, што сярод рэкламадаўцаў «Нашай Долі» былі яе фундатары з ліку 
прамыслоўцаў і землекарыстальнікаў, якія падтрымлівалі газету грашовымі сродкамі.


