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Мінск у па чат ку 1917 го да на гад-
ваў ста ра жыт ны го рад Ва ві лон. Тут 
у роз ных яго част ках, як цэнт раль-
ных, так і пе ры фе рый ных, з во се ні 
1915-га (час за хо пу част кі тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі нем ца мі — кай зе раў-
ца мі) раз мя шча лі ся штаб За ход ня-
га фрон ту, ар мей скі, па рас кла дзе 
ва ен на га ча су, гар ні зон, мяс ці лі ся, 
ні бы лас таў чы ны гнёз ды, уста но-
вы Усе ра сій ска га зем ска га са ю за, 
Усе ра сій ска га са ю за га ра доў, Чыр-
во на га Кры жа, бе жан скія ка мі тэ ты, 
ін шыя шмат лі кія, не па тра ба валь-
ныя да ўмоў іс на ван ня спа да рож ні кі 
вай ны. У гу берн скім Мін ску ў той 
пе ры яд пра жы ва ла ка лі 250 тыс. 
ча ла век: бе ла ру сы, рус кія, па ля кі, 
яў рэі, та та ры, прад стаў ні кі ін шых 
на цы я наль нас цяў. Са цы яль ная ак-
тыў насць на ле жа ла ра бо чым і сал-
дац кім ма сам.

Не ка то рыя гіс то ры кі па ве-
дам ля юць аб ні бы сла бай за ці-
каў ле нас ці бе ла ру саў у сва ёй 
на цы я наль най ідэн ты фі ка цыі. 
Але гэ та не пе ра шка джа ла ім 
ці ка віц ца на цы я наль най праб-
ле ма ты кай, бе раж лі ва ад но-
сіц ца да сва ёй мо вы, куль ту ры. 
Вяс ко выя на стаў ні кі, аг ра но-
мы, заа тэх ні кі, ве тэ ры на ры, ін-
шыя прад стаў ні кі бе ла рус кай 
ін тэ лі ген цыі вы лу ча лі ў дзяр-
жаў ныя ор га ны ўла ды кан крэт-
ныя і слуш ныя пра па но вы па 
па ляп шэн ні ста но ві шча бе ла-
рус кай на цыі. Мо жа, з гэ тай 
пры чы ны ў Бе ла ру сі ў па чат ку 
ХХ ста год дзя ак ты ві за ва ла ся 
вы дан не га зет.

Ма ты вы і аб ста ві ны ўзнік-
нен ня лю бой га зе ты заў сё ды 
пры цяг ва юць ува гу чы та ча. 
«Звяз да» — не вы клю чэн не. 
Яе пер шыя ну ма ры ха це лі на-
ват у 1932 го дзе пе ра вы даць, 
каб яшчэ раз пра ліць свят ло 
на пер ша па чат ко вы пе ры яд 
яе іс на ван ня. Ці ка вяць лю-
дзей ін шыя га ды. Боль шасць 
да ку мен таў зна хо дзіц ца ў На цы-
я наль ным ар хі ве, у яго са стаў ной 
част цы — Цэнт раль ным пар тый-
ным ар хі ве. Гэ та: на дру ка ва ныя 
на ма шын цы ці на пі са ныя ад ру кі 
да ку мен ты рэ дак цыі, пар тый ныя 
па ста но вы, пра та ко лы па ся джэн-
няў рэ дак цый най ка ле гіі, схо даў 
пра цоў на га ка лек ты ву, зва ро ты са 
скар га мі да ўра да ў час ста лін скіх 
рэ прэ сій, шмат лі кія лісты чы та чоў, 
бух гал тар скія і ін шыя спра ва зда-
чы... На зва нае — свое асаб лі вае 
люс тэр ка гіс то рыі бе ла рус кай 
кра і ны.

Спрэч кі аб ро лі асо бы ў гіс то-
рыі не дзіў ныя, а за ка на мер ныя. 
У пэў ным аб' ёме на гэ ты конт ме-
ла мес ца дыс ку сія і ў «Звяз дзе» 
пры вы зна чэн ні га лоў на га рэ дак-
та ра. Іс на ван не Мінск ага ка мі тэ та 
РСДРП(б) ады гры ва ла ў гэ тым пы-
тан ні га лоў ную ро лю. Лі чы ла ся, што 
яго кі раў нік А.Ф. Мяс ні коў — асноў-
ны прэ тэн дэнт на раз гля да е мую па-

са ду. Але по бач бы лі і та кія 
яр кія асо бы, як М.В. Фрун зэ, 
К.І. Лан дар, В.В. Фа мін, якіх 
так са ма мож на лі чыць пер-
шы мі га лоў ны мі рэ дак та ра мі 
га зе ты.

Вы хад пер ша га ну ма ра 
быў пры мер ка ва ны да 30 лі-
пе ня — дня вы ба раў у Мін скую га-
рад скую ду му. Га зе та ўба чы ла свет 
на пя рэ дад ні — 27 лі пе ня 1917 го-
да па ста рым сты лі, або 9 жніў ня 
1917 го да па но вым. Мін скія баль-
ша ві кі не толь кі прай шлі ў ду му, але 
і па спя хо ва за цвер дзі лі там дэк ла-
ра цыю аб ор га нах мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня як цэнт ры ба раць бы 
за спы нен не ва ен ных дзе ян няў. 
9 жніў ня ста ла днём на ра джэн ня 
ста рэй шай цэнт раль най га зе ты Бе-
ла ру сі.

З ар хіў най да вед кі «Звяз ды» з 
20.11.1917 г. па 18.02.1926 г. вы ні-
кае, што яе га лоў ныя ства раль ні кі 
ака за лі ся за ме жа мі га зе ты: А.Ф. 
Мяс ні коў — га лоў на ка ман ду ю чы 
За ход ня га фрон ту, стар шы ня СНК 
Абл вы кам за ха, К.І. Лан дар — стар-
шы ня Абл вы кам за ха, рэ дак тар га-
зе ты «Со вет ская пра вда». Аба вяз кі 
рэ дак та ра «Звяз ды» фак тыч на вы-
кон ваў за гад чык ад дзе ла «Агляд 
унут ра ных і за меж ных па дзей» 
В.Г. Кно рын.

У ар хі ве ад сут ні ча юць звест кі 
аб гі бе лі су пра цоў ні каў «Звяз ды» 
на вог нен ных аб ша рах вой наў. 
Але цяж кас цяў ха па ла. У лю тым 
1918 го да Мінск на ней кі час ака-
заў ся без ула ды: «чыр во ныя» ху-
цень ка па кі да лі яго, а нем цы асця-
рож на пра соў ва лі ся да га рад скіх 
ус кра ін. Ста но ві шча ў ней кім сэн се 
бы ло вы ні кам па лі ты кі «ні мі ру, ні 
вай ны», пра па на ва най нар ка мам 
за меж ных спраў РСФСР Л.Д. Троц-

кім на пе ра га во рах з гер ман ца мі ў 
Брэс це.

Кар ці ну ста наў лен ня бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці, яе тэ ры то рыі да паў-
ня юць лісты ўпаў на ва жа на га ЦК 
РКП(б) пры ЦК КП(б)Б А.А. Іо фэ ў 
Мін ску У.І. Ле ні ну, Я.М. Свярд ло ву, 
Л.Д. Троц ка му, Г.В. Чы чэ ры ну. Уся-
го на мі ад шу ка на ў ар хі вах Маск вы 
6 та кіх па слан няў. Яны даты чац ца 
ска ра чэн ня тэ ры то рыі Бе ла рус кай 
рэс пуб лі кі, яе аб' яд нан ня з Лі тоў-
скай ССР, уза е ма ад но сін па між 
чле на мі ўра да Бе ла рус кай ССР.

Та кім чы нам, ня гле дзя чы ні 
на што, тэ ры то рыя БССР бы ла 
зву жа на да Мін скай і Гро дзен-
скай гу бер няў. Урад аб' яд на-
най Літ Бел быў ство ра ны. Але 
яго эфек тыў насць ака за ла ся 
не вы со кай. Ён фак тыч на пе ра-
стаў іс на ваць ле там 1919 го да 
(за хоп па ля ка мі Літ вы і знач най 
част кі Бе ла ру сі, а юры дыч на — 
31.07.1920 г., у вы ні ку дру го га 
аб вя шчэн ня Бе ла рус кай ССР). 
Лёс А.А. Іо фэ ака заў ся тра гіч-
ным. 19 ліс та па да 1927 го да 
«Звяз да» на дру ка ва ла «Нек-
ра лог на смерць А.А. Іо фэ», 
у якім га ва ры ла ся: «Маск ва. 
17 ліс та па да, уве ча ры, з пры-
чы ны нер во ва га рас строй ства, 
якое бы ло вы клі ка на цяж кай 
хва ро бай, што па ча ла ся яшчэ 
ў 1922 г., стрэ лам з рэ валь ве ра 
па кон чыў жыц цё са ма губ ствам 
бы лы ўдзель нік пе ра га во раў у 
Бя рэс ці, пер шы паў на моц ны 
прад стаў нік у Ня меч чы не, а 
паз ней у Кі таі, а по тым упаў-
на ва жа ны Са вец ка га ўра да ў 
пе ра га во рах у Япо ніі, паў на-
моц ны прад стаў нік у Аў стрыі, 

у апош ні час — на мес нік стар шы ні 
Га лоў кан цэс ка му А.А. Іо фэ. Вы ка-
за лі спа чу ван не бліз кім ня бож чы ка, 
ура ду СССР ня мец кі па сол граф 
Бран дорф-Ран даў, поль скі па слан-
нік Па тэк, лі тоў скі па слан нік Балт-
ру шай ціс і ман голь скі паў на моц ны 
прад стаў нік Ба ян-Чу ган». Змя шчэн-
не гэ тай ін фар ма цыі ў «Звяз дзе» 
мож на раз гля даць як факт пра яў-
лен ня спа чу ван ня з бо ку ка лек ты ву 
га зе ты.

Гіс то ры кі ў сва ёй боль шас ці лі-
чаць вы хад «Звяз ды» і па чат кам 
іс на ван ня вы да вец тва «Звяз да». 
Свае мер ка ван ні яны пад ма цоў-
ва юць на ступ ным. Ужо ў ліс та па-
дзе — снеж ні 1917 го да на ма ган-
ня мі звяз доў скіх жур на ліс таў вы да-
дзе ны бо лей чым 20 бра шур, ся род 
якіх ра бо ты У.І. Ле ні на: «Уро кі рэ ва-
лю цыі», «Зя мель нае пы тан не», «Як 
пад ма ну лі на род са цы я ліс ты-рэ ва-
лю цы я не ры і што даў на ро ду но вы 
ўрад баль ша ві коў», «Па лі тыч ныя 

пар тыі ў Ра сіі і за да чы пра ле-
та ры я ту», «Рус кая рэ ва лю-
цыя і гра ма дзян ская вай на» 
і інш.

Вы да вец кая дзей насць 
«Звяз ды» да паў ня ла ся ана-
ла гіч най ра бо тай ін шых па-
доб ных уста ноў. Іх кні гі, ча-
со пі сы, га зе ты на бе ла рус-
кай мо ве рас паў сюдж ва лі ся 
ў Бе ла ру сі, Ра сіі, Гер ма ніі, 
Поль шчы, Чэ хіі. Асаб лі ва 
доб рых слоў за слу гоў вае вы-
да вец кі ад дзел Бе ла рус ка га 
на цы я наль на га ка мі са ры я-
та, які ўва хо дзіў у Нар кам-
нац РСФСР. У 1918 го дзе 
ён вы даў на рус кай і бе ла-
рус кай мо вах курс «Бе ла-
ру саз наў ства» для чы тан ня 
лек цый па гіс то рыі і куль ту-
ры Бе ла ру сі. У гэ ты пер шы 
бе ла рус кі пад руч нік увай шлі 
пра цы У.І. Пі чэ ты, А.Ф. Фар-
ту на та ва, З.Ф. Жы лу но ві ча, 
П.А. Рас тар гу е ва, М.А. Ян-
чу ка і ін шых зна ка мі тых гіс-

то ры каў, пісь мен ні каў, эт ног ра фаў 
Бе ла ру сі.

Но вую ста рон ку ў вы да вец кай і 
га зет най спра ве Бе ла ру сі ад кры ла 
па ста но ва ЦВК БССР «Аб ства рэн-
ні Дзяр жаў на га вы да вец тва БССР і 
цэнт ра лі за цыі дру кар скай спра вы» 
(сту дзень 1921 г.). У ад па вед нас-
ці з ёю, пры Бел дзярж вы да вец-
тве ўтва рыў ся ад дзел пе ры я дыч-
на га дру ку, ку ды ра зам з ін шы мі 
ўвай шоў і прад стаў нік «Звяз ды». 
Дзярж вы да вец тва ста ла ад ной з 
най важ ней шых дзяр жаў ных уста-
ноў па за бес пя чэн ні гра мад ства гіс-
та рыч най, куль тур на-асвет ніц кай, 
на ву ко вай ін фар ма цы яй.

3 кра са ві ка 1925 го да сак ра-
та ры ят ЦК КП(б)Б, раз гле дзеў шы 
гас па дар чую дзей насць «Звяз ды», 
пры знаў, што га зе це не аб ход на 
ака заць фі нан са вую да па мо гу, але 
ўліч ва ю чы цяж кас ці пе ра ход на га 
пе ры я ду, па ста на віў вы лучыць вы-
да вец тва «Звяз ды» ў са ма стой ную 
гас па дар чую адзін ку.

У па чат ку 20-х га доў пры ма лі ся 
па лі тыч ныя і гас па дар чыя ме ры па 
на ладж ван ні ўза е ма ад но сін на цы-
я наль ных ус кра ін з Маск вой, гіс та-

рыч ным цэнт рам бы лой Ра сій скай 
ім пе рыі. Ад імя БССР под піс пад 
Да га во рам і Дэк ла ра цы яй аб утва-
рэн ні Са ю за ССР па ста віў 30 снеж-
ня 1922 го да ў Маск ве кі раў нік бе-
ла рус кай дэ ле га цыі, стар шы ня ЦВК 
і СНК БССР А.Р. Чар вя коў. У скла-
дзе пры быў шых у Маск ву ў той час 
зна хо дзіў ся і рэ дак тар «Звяз ды» 
В.А. Но дэль.

Па тра буе да дат ко ва га тлу ма-
чэн ня гіс то рыя двух з'ез даў, што 
ад бы лі ся ў па чат ку 20-х га доў: 
трэ ця га з'ез да Кам пар тыі Бе ла-
ру сі (22—25 ліс та па да 1920 г.) і 
дру го га — Усе бе ла рус ка га з'ез да 
Са ве таў (13—17 снеж ня 1920 г.). 
На пер шым з асноў ным дак ла-
дам вы сту піў сак ра тар ЦК КП(б)Б 
В.Г. Кно рын. У па ста но ве па яго вы-
ступ лен ні Бе ла русь із ноў на зы ва-
ец ца «част каю РСФСР». У вы ні ку 
дру гі Усе бе ла рус кі з'езд Са ве таў не 
за цвер дзіў паў на цэн ную Кан сты ту-
цыю БССР, а толь кі «Да паў нен ні да 
Кан сты ту цыі», якія аб мя жоў ва лі ся 
цэнт раль ны мі ор га на мі ўла ды. Урад 
Бе ла ру сі не змог ад ста яць і сваю 
тэ ры та ры яль ную цэ лас насць на 
Рыж скіх мір ных пе ра га во рах па між 
РСФСР і Поль шчай. Пад ра бяз нас ці 
па дзей мож на знай сці ў ар ты ку ле 
В.Г. Кно ры на «Мір і Бе ла русь» у 
«Звяз дзе» ад 21.10.1920 го да.

Сё ле та, 8 са ка ві ка, споў ні ла ся 
125 га доў з дня на ра джэн ня А.Р. Чар-
вя ко ва. На га да ем яшчэ раз пра вя лі-
кую ро лю гэ та га дзяр жаў на га дзея ча 
ў ад наў лен ні бе ла рус кай дзяр жаў нас-
ці пры пе ра хо дзе ад вай ны да мі ру. 
Ён быў вы му ша ны на пі саць пісь мо 
У.І. Ле ні ну аб не да ацэн цы мяс цо вы-
мі ва ен ны мі дзея ча мі на цы я наль най 
дзяр жаў нас ці для бе ла рус ка га на ро-
да. Пісь мо бы ло раз гле джа на і пад-
тры ма на. Аляк сандр Ры го ра віч Чар-
вя коў з 1920 па 1937 год — стар шы ня 
Цэнт раль на га Вы ка наў ча га Ка мі тэ та 
Бе ла рус кай ССР. (Жыц цё за кон чыў 
са ма губ ствам у чэр ве ні 1937-га, не 
вы тры маў шы не спра вяд лі вых аб ві-
на вач ван няў.)

Ста тус га зе ты «Звяз да» ў той 
пе ры яд упер шы ню пры раў ня лі да 
ста ту су ад ной з цэнт раль ных гіс-
та рыч ных кры ніц па вы ву чэн ні гіс-
то рыі Каст рыч ніц ка га пе ра ва ро ту 
ў Бе ла ру сі.

Гэ та ад бы ло ся ў 1932 го дзе. Ме-
на ві та та ды, у час пад рых тоў кі да 
15-год дзя «Звяз ды», пра гу чаў зва-
рот да га зе ты як да га лоў най гіс та-
рыч най кры ні цы. Змя шчаў ся ён на 
ста рон ках Прад мо вы — да ку мен та, 
які аб вяс ціў аб па чат ку пе ра вы дан-
ня шэ ра гу ну ма роў «Звяз ды». У ім 
га ва ры ла ся: «Раз гля да е мае пе ра вы-
дан не («Звяз ды». — Аўт.) вель мі не-
аб ход на ў Бе ла ру сі, дзе ба га цей шая 
гіс то рыя Кам пар тыі Бе ла ру сі яшчэ 
ча кае сва іх да след чы каў-гіс то ры каў, 
дзе ін шыя ві ды гіс та рыч най да ку мен-
та цыі, асаб лі ва да каст рыч ніц ка га пе-
ры я ду і гра ма дзян скай вай ны, поў-
нас цю або част ко ва зні шча ны».

У пе ра вы дан не іш лі ну ма ры 
«Звяз ды» ад 9 жніў ня (27 лі пе ня) да 
13 снеж ня (30 ліс та па да) 1917 го да. 
Ра бі лі га зе ту ў той пе ры яд: чле ны 
рэ дак цыі А. Мя сні коў, В. Кно рын, 
К. Лан дэр, В. Фа мін. У вы дан ні 
«Звяз ды» і «Мо ла та» ўдзель ні чаў 
да свай го ад' ез ду ў Іва на-Ваз ня-
сенск М. Фрун зэ (Мі хай лаў — псеў-
да нім). За гад чы кі ад дзе лаў: В. Неў-
скі (агляд дру ку і сал дац кія пісь-
мы), В. Кно рын (унут ра ны і знеш ні 
агляд), Г. Ус ці наў (фель е то ны і ін-
фар ма цыя), В. Рэ за ўскі (мяс цо вае 
жыц цё і вы пус каль нік).

Не да жы лі да 15-год дзя «Звяз-
ды» А. Мяс ні коў, М. Фрун зэ, 
В. Ашма рын. Усе пай шлі ў ін шы 
свет заў час на.

У дні свят ка ван ня 15-год дзя ка-
лек тыў «Звяз ды» атры маў він ша-
ван не ад га зе ты «Рабочий», у якім 
га ва ры ла ся: «...15-га до вы юбі лей 
«Звяз ды» су па дае з пя ці га до вым 
юбі ле ем пе ра во ду яе на бе ла рус-
кую мо ву... Юбі лей «Звяз ды» — гэ та 
свя та пра цоў ных мас усёй БССР».

Яўген БА РА НОЎ СКІ,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук
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ПЕР ШЫЯ СВЯ ТЫ 
І ПЕР ШЫЯ СТРА ТЫ «ЗВЯЗ ДЫ»

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

Сён няш няя «Звяз да» ў да лё кім 1917 го дзе 
рых та ва ла ся да вы ха ду як доў га ча ка ная зброя 
мяс цо вых баль ша ві коў у іх ба раць бе за ўла ду, 
у пер шую чар гу, на За ход нім фрон це. У кра са ві ку 
1917-га ў Мін ску пра хо дзіў фран та вы з'езд 
сал дат, на якім пра гу чаў за клік аб не аб ход нас ці 
вы дан ня «рэва лю цый на-дэ ма кра тыч най га зе ты». 
Яго пад тры маў прад стаў нік ЦК РСДРП(б) 
В. На гін. Звест кі аб ад лі чэн ні ў са ка ві ку 1917 го да 
ра бо чы мі шпа лер най фаб ры кі гро шай на 
вы дан не «Звяз ды» нель га лі чыць праў дзі вы мі 
з-за ад сут нас ці па цвяр джэн няў. Не аб ход ная су ма 
(2000 руб.) бы ла вы да дзе на мін скім баль ша ві кам 
з ка сы ЦК РСДРП(б) ад ра зу пас ля вяр тан ня 
Уладзіміра Ле ні на з-за мя жы.

Вітольд Францавіч Ашмарын 
(Ахрамовіч) (1882 — 1930). Рэдагаваў 
«Звязду» са жніўня 1920 па жнівень 
1921. Скончыў жыццё самагуб-
ствам у Пятроўскім парку ў Маскве, 
не вытрымаўшы інтрыг у апараце 
ЦК ВКП(б).

Аляксандр Фёдаравіч Мяснікоў (1886 — 1925). 
Рэдагаваў «Звязду» з 08.1917 па 05.1919. Загінуў 
у авіяцыйнай катастрофе над Тбілісі. Ёсць 
звесткі, што гэта была «спланаваная дзея» з 
боку яго патаемных праціўнікаў.

Міхаіл Васільевіч Фрунзэ (1885 — 1925). Рэдагаваў 
«Звязду» ў жніўні 1917. Нечакана памёр у час не-
складанай аперацыі ў 1925 годзе.


