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Па за ко нах 
рэ ва лю цый на га 
ча су

У ну ма ры за 1 сту дзе ня 

1919-га «Звез да» па ве дам-

ля ла, што ў склад Бе ла-

рус кай рэс пуб лі кі, акра мя 

гу бер няў Гро дзен скай, Ма-

гі лёў скай, Ві цеб скай і Сма-

лен скай, ува хо дзіць і Мін-

ская. Рэ дак цыя га зе ты вяр-

та ец ца ў Мінск са Сма лен ска 

і ад ра зу ж ак тыў на па чы нае 

асвят ляць мяс цо вае жыц цё. 

У гэ ты час пра хо дзяць вы ба-

ры ў Мін скі Са вет ра бо чых 

і чыр во на ар мей скіх дэ пу-

та таў. Но вай ула дзе трэ ба 

кла па ціц ца пра ад наў лен не 

гас па дар кі пас ля Пер шай 

су свет най вай ны, су праць-

ста яць го ла ду і эпі дэ мі ям і ў 

той жа час бу да ваць но вае 

жыц цё, рэ фар ма ваць сіс тэ-

му аду ка цыі і нес ці куль ту ру 

ў ма сы.

У гэ ты час у ква тэ ры 

«бур жу а зіі» ак тыў на за ся-

ля юц ца пра цоў ныя, асоб ныя 

да мы за бі ра юц ца пад роз-

ныя ўста но вы. Пе ры я дыч на 

ўзні ка юць спрэч кі, звя за ныя 

з той ці ін шай жылп ло шчай. 

То лю дзей на кі роў ва лі ва 

ўжо за ня тыя па мяш кан ні, то 

са праўд ныя гас па да ры спра-

ба ва лі па зба віц ца ад пад се-

ле ных но вай ула дай «ква та-

ран таў». Ня рэд кі мі бы лі вы-

пад кі, ка лі жыл лё зай ма ла ся 

са ма воль на, без ве да ма спе-

цы яль на ство ра на га Жыл лё-

ва га ад дзе ла. Та му ад ным 

з пер шых за га даў са вец кай 

ула ды ў БССР быў за гад аб 

ар га ні за цыі да ма вых ка мі-

тэ таў, якія ства ра юц ца з 

жы ха роў, што ква та ру юць у 

пэў ным до ма ўла дан ні. 

У са ка ві ку 1919 го да бы лі 

ўве дзе ны нор мы па спа жы-

ван ні пэў ных пра дук таў. На-

прык лад, у ме сяц на ча ла ве ка 

пры па да ла хле ба, му кі, збож-

жа — 15 фун таў, круп — 3, 

буль бы — 30, цук ру — 1, 

со лі — 2. Так са ма на двух 

ча ла век да зва ля ла ся вы ка-

рыс тоў ваць за ме сяц адзін 

ка ва лак ту а лет на га мы ла. 

Вый шла на ват аба вяз ко-

вая па ста но ва для жы ха роў 

Мін ска, па вод ле якой усе 

гра ма дзя не, не за леж на ад 

іх са цы яль на га ста но ві шча, 

ад па стоў і па сад аба вя за ны 

бы лі па даць звест кі аб коль-

кас ці хар чо вых пра дук таў 

і прад ме таў пер шай не аб-

ход нас ці, якія ў іх ма юц ца. 

Пас ля ча го яны атрым лі ва лі 

па свед чан ні на за хоў ван не 

гэ тых пра дук таў і рас хо да-

ван не па нор ме. За не праў-

дзі выя звест кі гас па да роў 

(а так са ма кі раў ні коў да ма-

вых ка мі тэ таў, якія пад піс-

ва лі та кія «спра ва зда чы») 

абя ца лі пры цяг ваць да ад-

каз нас ці і па ка ран ня па ўсёй 

жорст кас ці рэ ва лю цый на га 

ча су. Пра дук ты маг лі за бі-

рац ца і за «пе ра рас ход», ка-

лі лю дзі ўжы ва лі іх больш, 

чым пра пі са на нор ма мі.

Пры ма лі ся ме ры да за-

бес пя чэн ня па ве таў лі та ра-

ту рай, ар га ні за цыі біб лі я тэк, 

аб ста ля ван ня са вец кіх уста-

ноў. Так, уста но вы і пры ват-

ні кі аба вя за ны бы лі здаць 

«куль тур ныя каш тоў нас ці 

на ву кі і мас тац тва»: біб лія -

тэ кі, ву чэб ныя і мас тац кія 

да па мож ні кі, му зы каль ныя 

ін стру мен ты, тэ ат раль ныя 

пры ла ды, мас тац кую і ста ра-

жыт ную мэб лю. З ма ёнт каў 

за бі ра лі ся «ліш кі» пра дук-

таў, а ўзім ку жы ха рам Мін-

ска на ват за гад ва лі здаць у 

ка мі тэт хар ча ван ня чай (ка лі 

на сям'ю яго ме ла ся больш 

за фунт).

Так са ма ў сту дзе ні пры-

ма ец ца дэ крэт аб усе агуль-

ным ва ен ным на ву чан ні і 

ма бі лі за цыі. Пры чым знаё -

міць з вай ско вай спра вай 

хлоп цаў па чы на лі яшчэ са 

шко лы. Дзяў ча ты і жан чы ны 

так са ма пры жа дан ні маг лі 

атры маць та кія ве ды.

Каб вы ра шыць праб ле му 

з бес пра цоў ем, у га ра дах і 

мяс тэч ках ства ра юц ца бір жы 

пра цы, але атры маць хоць 

якую ва кан сію ў не вя лі кіх 

на се ле ных пунк тах з раз бу-

ра най у час Пер шай су свет-

най вай ны пра мыс ло вас цю 

да во лі праб ле ма тыч на.

«По сле ухо да нем цев го-

род ока зал ся фор мен ной 

пус ты ней. Фабрики и за во-

ды раз ру ше ны, машины вы-

ве зе ны, электрические ма-

шины так же, го род жил чуть 

ли не 3 недели без вся ко го 

освещения, не ос та лось ни 

од но го те ле фо на, да же мед-

ные ручки из две рей были 

вез де вы кру че ны», — апіс-

ва ла ў сту дзе ні 1919 го да га-

зе та «Звез да» ста но ві шча ў 

По лац ку.

Спе ку лян ты 
«ата ку юць»

17 сту дзе ня 1919 го да 

«Звез да» дру куе за гад № 1 

Ка мі са ры я та хар ча ван ня Бе-

ла рус кай рэс пуб лі кі:

«С опубликованием се-

го предписывается всем 

заградительным от ря дам, 

уезд ным и во лост ным про до-

воль ствен ным организациям 

под стра хом са мой стро гой 

ответственности пе ред ре-

волюционными законами ни 

под каким видом и ни при 

каких обс то я тель ствах не 

задерживать и не пре пят-

ство вать вво зу в гор. Минск 

про до воль ствен ных гру зов 

и про дук тов, как частны-

ми лицами, так и агентами 

Комп ро да...

Виновные в нарушении се-

го до лжны рассматриваться 

как контр-революционеры, 

не подчиняющиеся распо-

ряжениям высших ор га нов 

Власти, не мед лен но арес-

то вы вать ся и пе ре да вать ся 

в распоряжение Чрез вы чай-

ной Комиссии».

У той жа час ства ра лі ся 

спе цы яль ныя атра ды, каб не 

да пус ціць вы ва зу пра дук таў 

з Мін ска. Го рад спус та ша лі 

«мя шэч ні кі». Што дзень на 

Ка ма роў цы і на Ба ры саў скім 

трак це мож на бы ло ба чыць 

па 20—40 ча ла век з мя ха мі і 

тор ба мі, якія кі ра ва лі ся ў бок 

стан цыі Ка ло дзі шчы. Яны 

вы во зі лі му ку, хлеб, цу кар, 

соль, кру пы і ін шыя пра дук-

ты. Пры чым пла ці лі за ўсё 

да ра жэй, чым мяс цо вае на-

сель ніц тва, з-за ча го ша лё на 

рас лі цэ ны. Са спе ку лян та мі 

раз бі ра лі ся да во лі жорст ка. 

Так, у са ка ві ку 1919 го да 

га зе та дру куе ар ты кул пра 

раз гле джа ную рэ ва лю цый-

ным тры бу на лам спра ву аб 

спе ку ля цыі са ха ры нам: двух 

муж чын, якія спра ба ва лі 

не ле галь на пра вез ці праз 

Мінск 24,5 фун та (пры клад-

на 10 кі ла гра маў) са ха ры ну, 

пры га ва ры лі да рас стрэ лу.

Каб спы ніць хоць бы рост 

цэн на хлеб, но вая ўла да 

спра буе ўста на віць фік са-

ва ныя цэ ны на яго.

«Про до воль ствен ное по-

ложение Минска принимает 

катастрофический ха рак тер. 

В течение по след не го ме ся-

ца хлеб вздо ро жал втрое и 

це ны про дол жа ют расти с 

угрожающей быст ро той... 

При неорганизованности 

выдачи хлеб но го пай ка на-

ступит го лод в бук валь ном 

смыс ле это го сло ва, — пі-

саў звяз до вец Т. Кап лан. — 

Пусть соз на ют Вре мен ное 

Правительство Бел орус ской 

Со вет ской Республики, Мин-

ский Сов деп, Минский Ко-

митет Р.К.П., пусть каж дый 

коммунист соз на ёт, что по ка 

про до воль ствен ное де ло не 

бу дет на ла же но, хо тя бы на 

тех основаниях, что бы каж-

дый рабочий по лу чал оп ре-

де лён ный па ёк, то вся на ша 

политическая и куль тур но-

просветительная ра бо та не 

боль ше как домик, пост ро-

ен ный на пес ке».

Ба раць ба 
з эпі дэ мі яй

У гэ ты час да во дзі ла ся 

зма гац ца не толь кі з го ла-

дам, але і з эпі дэ мі яй. У га-

ра дах і мяс тэч ках па нуе сып-

ны тыф. Пры ма ец ца шэ раг 

эк стран ных мер для та го, 

каб су праць ста яць хва ро бе: 

жорст кі ўлік хво рых, дэз ын-

фек цыя, за ба ро на на на вед-

ван не школ дзець мі з да моў, 

у якіх за фік са ва ны вы пад кі 

за хвор ван ня, рас паў сюдж-

ван не спе цы яль най лі та ра-

ту ры. У Ві цеб ску ка ры стан не 

лаз ня мі і мы лам ста но віц ца 

бяс плат ным (аплач ва ец ца 

са срод каў па ба раць бе з 

эпі дэ мі яй). У Мін ску школь-

ні кі па чы на юць атрым лі ваць 

га ра чыя сня дан кі ў шко лах. 

Як па ве дам ля ла га зе та, 

ежа вы да ва ла ся тры ра зы 

на дзень, і кож ны раз — суп 

і 1/5 фун та хле ба.

Най больш хва ро ба рас-

паў сюдж ва ец ца ся род бед-

ня коў, якія ту ляц ца ў сы рых, 

цём ных ба ра ках, ча сам у 

ад ным па коі раз мя шча ец ца 

па не каль кі сем' яў коль кас-

цю 6—8 ча ла век. «Во всех 

наших общественных заве-

дениях и мес тах скопления 

публики, при царящей в них 

скученности и грязи, в тес но-

те и да вке во всевозможней-

ших оче ре дях, за ра за лег ко 

пе ре да ет ся и вы хва ты ва ет 

всё но вые и но вые жерт вы 

из ря дов изнуренных и ос-

лаб лен ных тру до вых масс». 

Каб па пя рэ дзіць рас паў-

сюдж ван не хва ро бы ся род 

бед ня коў, но вая ўла да за-

яў ляе пра не аб ход насць пе-

ра ся лен ня лю дзей у больш 

спры яль ныя жыл лё выя ўмо-

вы, а так са ма спра буе пад-

тры маць іх ма тэ ры яль на. Па 

да вед ках хво рым і ма ла за-

бяс пе ча ным лю дзям у пер-

шую чар гу ад пус ка юц ца дэ-

фі цыт ныя пра дук ты, ча сам 

яны вы да юц ца бяс плат на. 

На прык лад, у Мін ску ства-

ра юц ца чай ныя для бес пра-

цоў ных, дзе ра зам з на по ем 

мож на атры маць і ска рын ку 

хле ба.

Рас кі да ныя 
гнёз ды

Пас ля за кан чэн ня Пер-

шай су свет най вай ны ў га-

ра ды і мяс тэч кі па ча лі вяр-

тац ца бе жан цы. «Каж дый 

возвращающийся по ла гал 

за стать своё жилище или 

что-либо из свое го до ма-

шне го хо зяй ства и скар ба 

уцелевшим. Но злой за кон 

вой ны в большинстве не 

оставил кам ня на кам не. 

Многие го ро да, местечки и 

сё ла Белоруссии раз ру ше ны 

до основания и од ни ка мен-

ные тру бы свидетельствуют 

о существовавших ког да-то 

здесь жилых помещениях. 

Та кую картину ра зо рен ных 

мест нос тей предс тав ля ют 

многие уез ды Минской и Ви-

ленской губерний, как напр. 

уез ды Пинский, Ошмянский, 

Свенцянский, Вилейский и 

проч., где кро ме изрытых 

окопами и блиндажами 

улиц ничего не ос та лось. И 

вот в эти местности приеха-

ли сотни ты сяч се мейств 

бе жен цев, без вся кой на-

деж ды на имущественную 

и материальную помощь. 

Нет помещений, нет продо-

вольствия, нет ра бо ты, нет 

медицинской помощи...»

Для бе жан цаў ар га ні за ва-

ны пунк ты хар ча ван ня, ме-

ды цын скія пунк ты, вы да ец ца 

воп рат ка і прад ме ты пер шай 

не аб ход нас ці.

Ве ды для ўсіх
І тым не менш го лад і 

хо лад не пе ра шка джа лі ду-

маць пра куль ту ру і аду ка-

цыю. У га ла да ю чым Мін ску 

мож на бы ло па гля дзець 

«Паў лін ку» ці па слу хаць 

кан цэрт кла січ най му зы кі, 

за пі сац ца ў гурт кі ха ра вых 

і соль ных спе ваў, жы ва пі су, 

скульп ту ры, тэ ат раль ныя, 

на ву чыц ца граць на пі я ні на, 

гі та ры, ман да лі не, скрып цы. 

Так са ма не за бы ва лі ся і пра 

бяс плат нае фі зіч нае вы ха-

ван не дзя цей і да рос лых, 

вёў ся на бор у сек цыі гім-

нас ты кі, фех та ван ня, бок са. 

Гурт кі, сек цыі, біб лі я тэ кі, 

на род ныя тэ ат ры ад кры ва-

лі ся і ў ін шых га ра дах і мяс-

тэч ках.

«Звез да» па ды мае пы-

тан не аб не аб ход нас ці хут-

чэй ша га пры няц ця дэ крэ та 

аб усе агуль най аба вяз ко вай 

аду ка цыі для дзя цей, бо, ня-

гле дзя чы на тое, што на ву-

чан не ста но віц ца ад кры тым 

для ўсіх, не ка то рыя баць кі не 

спя ша юц ца вы праў ляць сва-

іх дзя цей у шко лы. На гэ ты 

час пры па дае вя лі кая рэ фор-

ма аду ка цыі. Пе ра гля да ец ца, 

якія прад ме ты па він ны вы кла-

дац ца (на прык лад, ад ме не ны 

бо жы за кон і ла тынь) і якім 

чы нам трэ ба пад но сіць ве ды 

дзе цям. За ба ро не ны ад зна кі, 

на стаў ні кі ця пер не мо гуць на-

ват ацэнь ваць вуч ня пры да-

па мо зе слоў «па спя вае — не 

 па спя вае», «зда валь ня ю ча — 

не зда валь ня ю ча». У роз ных 

кут ках Бе ла ру сі па чы на юць 

пра ца ваць шко лы, дзе пад-

лет кі мо гуць атры маць пра-

фе сій ную аду ка цыю.

16 са ка ві ка га зе та па ве-

дам ляе аб ства рэн ні ў Мін ску 

Дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та з 

дву ма фа куль тэ та мі — са-

цы яль ных на вук і пры ро да-

знаў ча-ма тэ ма тыч на га. Ка-

мі са ры ят на род най асве ты 

звяр та ец ца з за клі кам да 

ўсіх гра мад скіх ар га ні за цый 

і асоб ных лю дзей прый сці на 

да па мо гу, «хто чым ба га ты: 

гра шы ма, кні га мі, не аб ход-

ны мі ар га ні за цый ны мі і на ву-

ко вы мі ве да мі і ву чэб на-да-

па мож ны мі ма тэ ры я ла мі».

Трэ ба ска заць, што ў гэ-

ты час пры ма юц ца за ха ды 

для та го, каб вы шэй шая 

аду ка цыя ста ла да ступ най 

для ўсіх. Ад абі ту ры ен таў не 

па тра бу ец ца атэс та таў аб 

па пя рэд няй аду ка цыі. Дзяр-

жа ва бя рэ на ся бе вы дат кі па 

ма тэ ры яль ным за бес пя чэн ні 

сту дэн таў і ар га ні зуе роз ныя 

кур сы і шко лы, дзя ку ю чы 

якім у да лей шым мо ладзь, 

на ват не пісь мен ная, атрым-

лі вае до ступ да вы шэй шай 

аду ка цыі. Мож на за пі сац ца ў 

шко лы, якія ву чаць ра бо чых 

пісь му, лі чэн ню і чы тан ню ды 

да юць эле мен тар ныя ве ды па 

роз ных на ву ках. А пас ля гэ-

та га ра бо чы мо жа па сту піць 

у шко лы, якія рых ту юць не па-

срэд на да на вед ван ня пэў на-

га фа куль тэ та ў вы шэй шай 

на ву чаль най уста но ве.

Пер шыя да школь ныя 

ўста но вы так са ма з'я ві лі ся 

пры са вец кай ула дзе. І пы-

тан не аб іх ства рэн ні ў БССР 

як раз па ча ло ўзды мац ца ў 

1919 го дзе.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Дэ фі цыт прак тыч на на ўсе пра дук ты, пры чым на ват па так зва ных бо нах (ку по-

нах) іх не заў сё ды мож на ку піць, бо іс ну юць пе ра боі з да стаў ка мі. Час ад ча су 

з га зет мож на да ве дац ца, у якія лаў кі па сту пі лі мя са, цу кар, «мар ма лад», мы ла ці 

дзе бед ня кі мо гуць атры маць бяс плат на па да вед ках пра дук ты пер шай не аб ход-

нас ці. І на ват з гра шы ма блы та ні на. У аба ро це ад на ча со ва зна хо дзяц ца ня мец-

кія мар кі, ке ран кі, цар скія гро шы. І не за ўсе з та кіх «ва лют» пра даў цы га то выя 

ад пус ціць та вар: за гад аб аба вяз ко вым пры ман ні ке ра нак на рын ку не пра цуе. 

Праб ле ма тыч на на быць не толь кі пра дук ты. У го ра дзе чэр гі па га зу; дро вы і тыя 

вы да юць толь кі па спі сах; пе ра боі з элект рыч нас цю. Элект ра стан цыя ў Мін ску 

бы ла па кі ну та нем ца мі ў ка та стра фіч ным ста не. Усё раз бу ра на, ня ма ма тэ рыя -

лаў, за па сных час так, наф ты. У вы ні ку ток ад пус ка ец ца толь кі са вец кім і ва-

ен ным уста но вам, баль ні цам. Час та зда ра юц ца роз ныя ін цы дэн ты: да стан цыі 

пры хо дзяць уз бро е ныя лю дзі з па тра ба ван ня мі даць свят ло. У да да так вя лі кія 

сне га па ды па шко дзі лі пра ва ды — Мін ская і ін шыя гу бер ні за ста лі ся без тэ ле-

граф най су вя зі. Так бе ла ру сы су стра ка лі но вы, 1919 год.

Гіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны

БЕЗ ХЛЕ БА, СВЯТ ЛА 
І СУ ВЯ ЗІ ЯК ПА ЧЫ НАЎ СЯ 1919 ГОД?

У сту дзе ні 1919 го да 
«Звез да» зноў па чы нае вы хо дзіць у Мін ску.

Га зе та па ве дам ляе пра ад крыц цё Дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.


