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«Ня хай жы ве 1-е мая»: 

як бе ла ру сы ад зна ча лі 

Дзень пра цы ў роз ныя 

га ды — у спе цы яль ным 

агля дзе на ша га ка рэс-

пан дэн та.

Перш чым па глыб ляц ца 

ў змест свя точ ных ну ма роў 

«Звяз ды» шмат га до вай 

даў ні ны, зраб лю пры знан-

не: для мя не, ча ла ве ка, які 

на ра дзіў ся пас ля рас па ду 

Са вец ка га Са ю за, Пер ша-

май заў сё ды быў дзіў най да-

тай. Пра слаў ляе пра цу, але 

вы хад ны дзень. Дзе ло гі ка? 

І пры чым тут пер ша май скія 

дэ ман стра цыі, пра якія так 

на тхнё на рас каз вае ста рэй-

шае па ка лен не?

Ад ка зы на пы тан ні ўда-

ло ся знай сці, пра гар таў шы 

пяць пыль ных і па жоў клых 

пад шы вак га зет. Вы свет лі-

ла ся, што ка лісь ці свя та не 

толь кі ме ла наз ву, звя за-

ную з пра цай, але рэ аль на 

спрыя ла ўзды му эка но мі кі і 

пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі.

1929: бяс плат нае 
кі но і «кры ва выя 
ма ёў кі» су се дзяў

90 га доў та му звы чай-

ны бе ла рус не ве даў сло ва 

«пра ца го лік», але гэ та не 

пе ра шка джа ла яму з ран-

ку да но чы ўкал ваць так, як 

нам і не сні ла ся. Ну мар за 

30 кра са ві ка —1 мая лі та-

раль на тра шчыць ад вы ка-

на ных абя цан няў ра бо чых: 

«на швэй най фаб ры цы ў 

Го ме лі вы пус ка юць 250 пін-

жа коў за мест 135», «на Па-

лесд ру ку на рэш це спы ні ла ся 

ку рэнь не ў час ра бо ты», а 

«на шча цін най фаб ры цы ў 

кра са ві ку вы пус ці лі 6000 кг 

шча ці ны су праць са ка віц кіх 

2000». Пры чым у спа бор-

ніц твы ўцяг ва лі ся не толь кі 

тыя, хто пра ца ваў ру ка мі: 

«баб руй скія на стаў ні кі кі-

ну лі вы клік асьвет ні кам 

Ма гі лё ва, Мен ска, Го ме ля, 

каб у па рад ку гра мадз кай 

на груз кі на ву чыць гра ма-

це 200 не пісь мен ных». Ад-

нак са мае ці ка вае — што 

лю дзі абя ца лі зра біць, ка-

лі не спра вяц ца з но вы мі 

тэм па мі: «Ра бо чыя за во да 

«Пра ле та рый», пры ня ўшы 

вы клік за во да «Энэр гія», 

ста вяць сва ёй за да чай за 

6 ме ся цаў зні зіць са бе кошт 

на 10 пра цэн таў і пад няць 

пра дук цый насць пра цы 

на 10. У вы пад ку не вы ка-

нан ня ўмоў адзін з ба коў 

уно сіць на ка рысьць дру го га 

2 пра цэн ты за роб ку на культ-

асьвет ніц кую дзей насць». 

Вось гэ та ма ты ва цыя!

Пер ша май у той год ад-

зна чаў ся «гран ды ёз на» 

(у га зе це так і пі са лі). Па 

ста ліч ных ву лі цах кро чы лі 

18 ра бо чых ка лон — больш 

за 50 ты сяч ча ла век. Сыш лі-

ся яны на пля цы Во лі (су час-

ная пло шча Сва бо ды) пад 

ло зун га мі на кшталт «Аб-

весь цім бай кот ло ды рам і 

пра гуль шчы кам!» ці «За 

ін дуст ры я лі за цыю і ўздым 

сель скае гас па дар кі!» Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны тэ атр (той, 

які за раз Ку па лаў скі) са браў 

пі я не раў з усіх кут коў Са вец-

ка га Са ю за на «злёт дзя цей 

усіх на цы я наль нась цяў су-

праць ан ты сэ мі тыз му». Па 

горадзе раз' яз джаў цуд тэх-

ні кі, яко му мог па зайз дрос-

ціць сам Ілан Маск: «Алё, 

га во рыць Маск ва, Менск, 

Ба ку...» Усе ўзьні ма юць го-

ла вы ўверх, але там ні чо га 

ня ма. Гля нуў шы ўбок, ба-

чыш аў та ма біль, ад куль чу-

юц ца пры ві тань ні і му зы ка. 

Гэ та Мен скае та ва рыст ва 

ама та раў ра дыё на ла дзі ла 

ра дыё пе ра соў ку-аў та ма-

біль. Ён упры го жа ны зе лень-

ню, лё зун га мі, пля ка та мі [...] 

Як гэ та мож на слу хаць з аў-

та ма бі ля, прый маць на та-

кую ма лень кую ан тэ ну?» — 

здзіў ляў ся ка рэс пан дэнт у 

сва ім ма тэ ры я ле.

Уво гу ле, за баў ха па ла. 

Спе цы яль на да пер ша-

май скіх ура чыс тас цяў Бел-

дзярж кі но рас ка шэ лі ла ся на 

дар ма выя се ан сы. Днём — 

дзі ця чы фільм «Ма лень кія 

і вя лі кія», уве ча ры — дра-

ма «Са ла манд ра» пра ня-

мец ка га ву чо на га, яко га 

«за тра ві лі» арыс та кра ты і 

ду ха вен ства, або вост ра-

сю жэт ная стуж ка «Па то мак 

Чын гіс ха на», зня тая ў стэ пах 

Бу ра ціі. Чле ны праф са юзаў 

уся го за 15 ка пе ек маг лі 

тра піць на нач ныя пра гля-

ды. Афі ша за ман лі вая: су-

свет ны мас тац кі ба я вік «Но-

вы Ва ві лон», кі на апо весць 

у 6 част ках «Дзяў чы на з 

па лу бы» і дра ма «Овад» 

у су пра ва джэн ні ду ха во га 

ар кест ра. Не хо чаш у кі но? 

Про сім у ра бо чыя клу бы. Тут 

та бе і ан ты рэ лі гій ныя мас-
тац кія па ста ноў кі, і «кан-
цэр ты са ско ка мі», і «ля ту-

чы цір». Ка лі на свя та сем'і 

пры хо дзі лі з ма лы мі, то іх 

мож на бы ло па кі нуць у дзі-

ця чых па ко ях пры клу бах.

І ўсё ж свя точ ную ат мас-
фе ру ў 29-м са вец кім бе ла-
ру сам са пса ва лі на ві ны з-за 
мя жы. «У дзень су сьвет на га 
пра ле тар ска га сьвя та ву лі-

цы Бэр лі ну, Вар ша вы, Віль-
ны, Льво ва за лі ты кры вёю 
ра бо чых», — па ве дам ля ла 

«Звяз да» за 4 мая. За мет-

кі і ар ты ку лы пра дзя сят кі 

за бі тых, сот ні па ра не ных 

і ты ся чы арыш та ва ных па 

ўсёй Еў ро пе пад час пер ша-

май скіх дэ ман стра цый за-

ня лі цал кам пер шую па ла су 

га зе ты. Якая спра ва бы ла 

на шым лю дзям да за меж-

жа? Дык Пер ша май пе рад-

усім — Дзень між на род най 

са лі дар нас ці пра цоў ных!

1939: «Ля во ні ха» 
на пра спек тах 
і 90 тон ла сун каў

У пе рад ва ен ныя га ды 

Свя та пра цы ста ла ў адзін 

шэ раг з Но вым го дам і Днём 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. 

Да стат ко ва зір нуць на апош-

нія ста рон кі «Звяз ды». На-

прык лад, «Дзяр жаў ная фі-

лар мо нія пры мае за яў кі на 

аб слу гоў ван не ве ча роў, 

пры све ча ных свят ка ван ню 

Пер ша га мая» і «Не паз-

ней 20 кра са ві ка па він ны 

быць па да дзе ныя за яў кі 

на ілю мі на цый ныя ўста ноў-

кі да пер ша май скіх свят ва 

ўпраў лен не ся цей і пад стан-

цый». Кні гар ні да ва лі ін фар-

ма цыю, што да іх прый шлі 

но ты «ма са вых пе сень, якія 

рэ ка мен ду ец ца ска рыс таць 

для гурт коў са ма дзей нас ці». 

Пер шыя рад кі хіт-па ра даў 

та ды зай ма лі кам па зі цыі з 

на ступ ны мі наз ва мі: «О Ста-

лине», «О Родине», «О Ка-

хов ке», «О Воролошилове», 

«Если за втра вой на», «О та-

чан ке». Уні вер ма гі за мань-

ва лі па куп ні коў не зніж ка мі і 

ак цы я мі, а «вя лі кім вы ба рам 

бюс таў і парт рэ таў пра ва ды-

роў». У кар ці нную га ле рэю 

БССР пе рад алі ары гі на лы 

Рэ пі на, Ай ва зоў ска га, Ся ро-

ва, Вас ня цо ва і Па ле на ва, 

а ў ба та ніч ным са дзе вы са-

дзі лі пер сі ка выя, лі мон ныя 

і апель сі на выя і фі га выя 

дрэ вы.

Акра мя здым каў пар тый-

най вяр хуш кі ў га зе це дру-

ка ва лі фа та гра фіі «знат ных 

лю дзей БССР — ста ха наў-

цаў пра мыс ло вас ці, сель-

скай гас па дар кі і транс пар-

та», якім «бы ло ра дас на 

пра ца ваць на ся бе, на сваю 

Ра дзі му» ад на ча со ва на ча-

ты рох стан ках. А свае пос пе-

хі бе ла ру сы сціп ла на зы ва-

лі «па да рун ка мі». Руб ры ка 

«У чэсць пер ша май ска га 

свя та» як раз рас каз вае ў 

не вя ліч кіх за ма лёў ках пра 

та кія. «Кан сер ва вы цэх Ар-

шан ска га мя са кам бі на та 

25 кра са ві ка да тэр мі но ва 

вы ка наў га да вы план, вы пус-

ціў шы міль ён ба нак кан сер-

ваў» ці «Да стой на су стрэ лі 

свя та ра бо чыя і слу жа чыя 

кан дзі цер скай фаб ры кі 

«Х каст рыч нік», да тэр мі но-

ва вы ка наў шы ме сяч ную 

пра гра му: да лі звыш пла на 

90 тон ла сун каў». Пас ля та-

ко га грэх не вый сці на пло-

шчу ў цэнт ры го ра да. Ста-

ліч ныя дэ ман стра цыі бы лі 

до сыць на сы ча ныя і пра цяг-

лыя. Спа чат ку «май скае сон-

ца іг ры ва сы па ла пра мен ні 

на ва ра нё ную сталь шты коў, 

на ма та вую сінь ку ля мё таў, 

у жэр лы гар мат» — ад бы-

ваў ся па рад вой скаў Мінск-

ага гар ні зо на. Да лей ру шы лі 

ка ло ны ма та цык ліс таў, пра-

ле тар ская ды ві зія, пі я не ры і 

школь ні кі і толь кі за імі ра-

бо чыя трох ра ё наў Мін ска. 

Дзе ля та го каб дзяў ча ты з 

фаб рык і за во даў маг лі па-

ска каць «Ля во ні ху» на пло-

шчах і ву лі цах, цэнтр го ра да 

быў пе ра кры ты для аў та ма-

бі ляў і ко ней з са ма га ран ку 

да поз ня га ве ча ра.

Дзі ву да еш ся спрыт нас-

ці на ша га бра та-жур на ліс та 

ў 39-м. Пер шы ну мар пас-

ля свят дае поў ную кар ці-

ну бе ла рус ка га Пер ша мая: 
рэ парт ажы з усіх аб лас ных 

га ра доў, асоб ныя ма тэ ры я-

лы ад спец ко раў з Ба ры са-

ва, Бра гі на і на ват Пле шча-

ніц (Ла гой скі ра ён), кал га са 

«Чыр во ны хле ба роб» (Яро-

мін скі сель са вет на Го мель-

шчы не) і за ход няй мя жы 

кра і ны. З пад ра бяз нас ця мі, 

ліч ба мі, ім ёна мі і фо та здым-

ка мі. Ні ін тэр нэ ту, ні хут кас-

ных цяг ні коў, ні ва ло дан ня 

ас но ва мі рэ рай тын гу, а 
спра ца ва лі якас на.

1949: бу даў ні чыя 
бат лы і «на род ныя 
па зы кі»

Вя лі кая Ай чын ная пры-
нес ла сла ву аба рон цам 
Ста лін гра да і вы зва лі це лям 
Мін ска, але не па шка да ва ла 
гэ тыя га ра ды і амаль цал кам 
зні шчы ла іх. У 1948-м «бра-
ты па ня шчас ці» ўсту пі лі ў 
спа бор ніц тва за хут чэй шае 
ад наў лен не. Аб пра меж ка-
вых пос пе хах ра пар ту юць 
на пя рэ дад ні свят. «У мі ну-
лым го дзе мін скія бу даў ні кі 
знач на апя рэ дзі лі ста лін-

град цаў. Але, па чы на ю чы са 

сту дзе ня, жы ха ры го ра да на 

Вол зе на стой лі ва зма га юц ца 

за пе ра да вое мес ца і ў пер-

шым квар та ле да тэр мі но ва 

вы ка на лі план...» — быц цам 

пад на чвае мін чан жур на-

ліст. Хоць па ста рон ках га-

зет зра зу ме ла, што жы ло ся 

ім та ды са праў ды ня прос та. 

Ма ла та го, што пас ля ра бо-

ты трэ ба бы ло ўве ча ры і на 

вы хад ных вы хо дзіць на бу-

доў лі, дык яшчэ і дзяр жа ва 

на стой лі ва «рэ ка мен да ва-

ла» ўсім на бы ваць аб лі га цыі 

Чац вёр тай на род най па зы кі. 

Доб рая част ка свя точ на га 

ну ма ра гэ та му пры све ча на. 

Што за аб лі га цыі? Ча ла век 

пла ціў пэў ную су му, а яму 

вы да ва лі да ку мент, які праз 

не ка то ры час мож на бы ло 

на зад аб мя няць на гро шы 

ці пра дук ты, рэ чы. На вош-

та? У кра і ны прос та не бы ло 

ва лют ных за па саў, а да ваць 

крэ ды ты на ват са юз ні кі па 

вай не не ха це лі. Вось яна і 

бра ла «па зы ку ў на ро да».

Ра зам з тым свя та ні-

хто не ад мя няў. Пер ша май 

як заўж ды ча ка лі з асаб лі-

вым па чуц цём і са лод кі мі 

прысма ка мі: «Бел га лоў-

хлеб» за мест звы чай ных 

вась мі га тун каў вен скай 

здо бы вы пус ціў 20. Вы пя-

каў мін скі сіт ны хлеб, ха лы 

з 85-пра цэнт най му кі, стаг-

ра мо выя рус кія і фран цуз-

скія бу лач кі [...], ро ма выя 

баб кі, кекс вяс но вы, біск віт 

з ка ры цай, ва ніль ны су хар, 

мно га ві даў пі рож ных і тар-

тоў». За пі ва лі, вя до ма, сва-

і мі ж лі ма на да мі, бо «За вод 

га зі ра ва ных вод рас шы рыў 

асар ты мент без ал ка голь ных 

на піт каў. Вы пус ка юц ца: кру-

шон, віш нё вы, клюк вен ны, 

лі мон ны і апель сі на вы на піт-

кі». Ці ка ва, што ўсю гэ тую 

сма ка ту мож на бы ло за мо-

віць на прад пры ем ства, па-

коль кі кам бі на ты яшчэ і да-

стаў ку сва ім транс пар там 

ажыц цяў ля лі.

«Звяз доў цы» ў 49-м 

больш пі са лі пра да сяг нен-

ні на пра цоў ных ні вах, чым 

пра тое, як на род ад зна чае. 

За мест фо та здым каў тан-

цу ю чых дзяў чат — за ся ро-

джа ныя муж чын скія тва ры 

за ру лём трак та ра ці на бу-

доў лі. Адзі нае — раз ба ві ла 

пер ша май скія ну ма ры нот ка 

лі ры кі ад тых, ка го мы ця-

пер лі чым кла сі ка мі. Чы та чы 

«Звяз ды» атры ма лі він ша-

ван не ад Яку ба Ко ла са і на-

рыс ад Іва на Ме ле жа.

1959: «на ра джэн не 
гі ган та» 
і тэ ле гра мы 
са зніж ка мі

Адзін з кра са віц кіх ну-

ма роў «Звяз ды» пе ры я-

ду роск ві ту хру шчоў скай 

эпо хі вый шаў з рэ корд най 

коль кас цю пер ша май скіх 

за клі каў! Іх дру ка ва лі што-

год на пя рэ дад ні Дня пра-

цы. У 30-х бы ло ка ля трох 

дзя сят каў, у 40-х больш за 

пяць дзя сят, у 60-х столь кі ж. 

А вось у 59-м — цэ лых 96! 

Да ча го за клі ка лі? Да ўся го 

і па не каль кі ра зоў! Асоб на 

звяр ну лі ся да «кал гас ні каў і 

кал гас ніц» (тры ра зы), «ра-

бот ні каў саў га саў і РТС», 

«спе цы я ліс таў сель скай гас-

па дар кі», «пра цаў ні коў сель-

скай гас па дар кі», «сель скіх 

ме ха ні за та раў», «ра бот ні-

каў саў га саў» і «ра бот ні каў 

сель скай гас па дар кі». Сён ня 

ўспры ма ец ца дзіў на. Ці ка ва, 

што на гэ ты конт ду ма лі са мі 

вяс коў цы?..

У той жа мо мант пры ем-

на, што на ста рон кі га зет 

вяр ну лі ся пра гра мы свя-

точ ных ме ра пры ем стваў. 

Пас ля дэ ман стра цыі не аба-

вяз ко ва бы ло «за ста вац ца 

ў лю дзях», ка лі до ма меў ся 

тэ ле ві зар, то за куль тур ны 

ад па чы нак ад каз ва ла Мін-

ская сту дыя тэ ле ба чан ня. 

1 мая па каз ва лі — улас на 

дэ манст ра цыю і свя точ ны 

кан цэрт, а 2-га — кан цэрт 

для дзя цей, фут боль ны матч 

«Спар так» (Мінск) — «Кал-

госп нік» (Пал та ва) і эст рад-

ны кан цэрт. Усю сям'ю ад 

бла кіт на га эк ра на бы ло не 
ада рваць!

За мест парт рэ таў пе ра-
да ві коў вы твор час ці а-ля на 
паш парт ну ма ры за поў ні лі ся 
больш ці ка вы мі ка лек тыў-
ны мі фа та гра фі я мі з мес ца 
па дзей. Да Пер ша мая ка-
рэс пан дэн ты «Звяз ды» да лі 
рэ пар таж з жыц ця ка му ніс-
тыч най бры га ды МТЗ, якая 
«сме ла ла ма ла ўста рэ лыя 
нор мы і ра шу ча ўдас ка на лі-
ла тэх на ла гіч ныя апе ра цыі 

на апра цоў цы порш няў да 

пус ка во га ма то ра трак та ра 

«Бе ла рус». То хлоп цы і дзяў-

ча ты ў цэ ху, то ў вя чэр няй 

шко ле, то на за ня тках пла-

нер на га гурт ка.

Яшчэ адзін рэ пар таж, 

доб ра аздоб ле ны здым ка-

мі, пры цяг нуў ува гу на ват не 

ма ла ды мі тва ра мі з усмеш-

ка мі, а мес цам, пра якое ідзе 

га вор ка — Но ва ста ро бінск. 

Чу лі пра та кі? «...На зям лю 

спус каў ся цёп лы вес на вы 

ве чар. У бла кіт ным ку па ле 

не ба ад на за ад ной за га ра-

лі ся зор кі. У адзін мо мант у 

чы жэ віц кім по лі, на шмат лі-

кіх аб' ек тах вя лі кай бу доў лі 

рап там ус пых ну лі элект рыч-
ныя аг ні. Пульс на пру жа най 
пра цы тут не спы ня ец ца ні 
днём, ні ноч чу. Бу ду ец ца, 
на ра джа ец ца гі гант ся мі-
гот кі — Ста ро бін скі ка лій ны 
кам бі нат». Гэ та ж пра су час-
ны Са лі горск!

Да рэ чы, пра фо та. На-
пры кан цы 50-х мож на бы ло 
ад пра віць па по шце не толь-
кі тэкс та вую, але і фо та тэ-
ле гра му. Да пер ша май скіх 
свят на іх уста наў лі ваў ся 
льгот ны та рыф з 50-пра-
цэнт най зніж кай. Та му ка лі 
на ступ ны раз на ду ма е це 
рас тлу ма чыць сва ім ба бу-

лям і дзя ду лям, што та кое 

ме сен джары, ска жы це, што 

гэ та, як у іх ма ла до сці, толь кі 

на пош ту ха дзіць не трэ ба.

Ган на КУ РАК.

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

СВЯ ТА, ЯКОЕ ТРЭ БА ЗА СЛУ ЖЫЦЬ

«Свят ка ван не Пер ша га мая ў Мен ску. У пер шым ра дзе зле ва 
на пра ва — та ва ры шы Су сай каў, Па на ма рэн ка, Ка ва лёў, Кі ся лёў, 

На та ле віч і Грэ ка ва на ўра да вай тры бу не». 1939 год.

Пер шая па ла са «Звяз ды» за 30 кра са ві ка — 1 мая 1929 го да.

Рэклама. 1939 год.

Рэклама. 1959 г.


