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ПРАДМОВА 

 

На працягу 2003-2010 гадоў мне давялося займацца даследваннямі ў накірунку гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі. Гэта кніга стала вынікам аб’ядння раскіданых па розных сборніках 

і часопісах артыкулаў, структурыравання усяго назапашанага за гэтыя гады матэрыялу, каб 

зрабіць яго больш даступным для выкладчыкаў, даследчыкаў і іншых зацікаўленых асоб. 

Акрамя таго, у кнігу ўвайшлі  асобныя матэрыялы, якія друкуюцца ўпершыню (па тэксце ў 

спасылках гэта пазначана). 

Даследчая праграма па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі была распачата аўтарам у 

2003 годзе. Гэта было звязана з пераходам на выкладчыцкую працу ў Мінскі інстытут 

кіравання, дзе аўтару акрамя асноўнай дысцыпліны «Макраэканоміка» прапанавалі ўзяць у 

«нагрузку» дысцыпліну «Гісторыя эканамічных вучэнняў», якую дагэтуль тут чытаў к.э.н., дац. 

С.М. Малінін. Азнаѐміўшыся з рабочымі праграмамі і падручнікамі па гісторыі эканамічных 

вучэнняў, заўважыў, што там за айчыную выдаецца гісторыя эканамічнай думкі Расіі 

(напрыклад, разглядаліся погляды расійскага эканаміста Пасашкова, давалася вызначэнне 

асноўных палажэнняў расійскай арганізацыйна-вытворчай школы і яе асноўных прадстаўнікоў 

– А. Чаянава, М. Кандрацьева, і інш.; і г.д.). Я вырашыў выправіць гэта становішча. Спачатку 

гэта ўсѐ пачыналася ў якасці НІРС – навукова-даследчай працы студэнтаў, якой я кіраваў. 

Адшукваў эканамістаў, якія нарадзіліся, жылі і працавалі на тэрыторыі Беларусі ў мінулым і 

даваў студэнтам заданні шукаць пра іх матэрыялы. Так паступова пачала складвацца 

бібліяграфія, а таксама агульная карціна гісторыі эканамічнай думкі Беларусі.  Былі ўведзены 

змены ў працоўную праграму па дысцыпліне, а ў 2005 г. падрыхтаваны да друку першы 

навучальны дапаможнік па гэтай дсцыпліне, які ўтрымліваў ужо фрагментарныя звесткі і нават 

асобныя раздзелы па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі.  

 Яшчэ будучы аспірантам Інстытуа эканомікі НАН Беларусі, я ведаў, што ў гэтым 

інстытуце створаны сектар гісторыі эканамічных вучэнняў, які ўзначальваў Віталь Мікалаевіч 

Бусько. Гэты сектар займаўся даследваннямі па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Туды я 

аднѐс рукапіс гэтага навучальнага дапаможніка. Шчыра кажучы былі сумневы наконт якасці 



прадзеланай работы і было вельмі боязна паказваць адмыслоўцам сам рукапіс. Баяўся, найперш 

зайздрасці, думаў, што адмыслоўцы ўбачуць ва мне канкурэнта, не захочуць пускаць на сваю 

дзялянку. Таму тады я пазыцыяваў сябе найперш як выкладчык, галоўнай мэтай якога было 

трансляваць вынікі даследванняў навукоўцаў, у тым ліку такіх як Бусько. Але Бусько В.М. быў 

вельмі ўзрушаны маім прыходам, падрымаў амаль увесь прадстаўлены матэрыял, прапанаў 

нават ва ўводзінах напісаць, што «гэта першы навучальна-метадычны дапаможнік, у якім 

разглядаецца гісторыя эканамічнай думкі Беларусі», пагадзіўся выступіць афіційным знешнім 

рэцэнзентам. Тады не сталі дапаўняць дапаможнік, а дамовіліся, што новыя матэрыялы будуць 

уключаны ў наступныя выданні. У будучым так і атрымался, калі ў 2006 г. выйшла другое 

выданне, істотна дапоўненае. Але выйшла яно ўжо пасля раптоўнай смерці Віталя Бусько. 

Цікава, што я быў апошнім з калег, хто бачыў жывым Віталя Мікалаевіча Бусько. Мы 

сустрэліся з ім на ганку Акадэмічнай бібліятэкі імя Я. Купалы, на дварэ стаяў 20-ці градусны 

мароз, але мы хвілін 40 абменьваліся апошнімі навінамі з вынікаў сваіх даследчыцкіх пошукаў 

(факт гэтай сустрэчы можа падцвердзіць былая супрацоўніца сектару Святлана Якімчанка). А ў 

вечары яму стала дрэнна і раніцай яго не стала.  

 Калі я прынѐс рукапіс другога выдання ў сектар, то новы загадчык – к.э.н., дац. 

Аляксандр Леанідавіч Падгайскі прапанаваў мне вярнуцца ў Інстыту эканомікі (ранней я там 

працаваў стажорам-даследчыкам, скончыў аспірантуру, абараніў кандыдатскую дысертацыю), 

працаваць у сектары і прыняць удзел у завяршэнні той пяцігадовай планавай тэмы, якую не 

паспеў скончыць В. Бусько. Такім чынам, з 2006 па 2010 гады, я працаваў у сектары гісторыі 

эканамічных вучэнняў, які стварыў В.М. Бусько. 

Працавалася вельмі добра. Новы кіраўнік аказаўся вельмі грунтоўным чалавекам. Да таго 

ж ужо падчас сумеснай працы выпадкова высвятлілася, што ѐн нарадзіўся ў адной вѐсцы з маім 

бацькай (вѐска Каўшова на Мсціслаўшчыне), а яго бацькі вучылі майго бацьку.  

У 2008 годзе ў выдавецтве  «Беларуская навука» была выдадзена манаграфія «Сацыяльна-

эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў».  

Спачатку браў звесткі з прац гісторыкау, філосафау, і прадстаунікоу іншых навук. Потым 

стау чытаць першакрыніцы беларускіх вучоных-эканамістау. Потым шукаць першакрыніцы, 

якіх не было у бібліятэках Беларусі. Едздзіў працаваць у архівы і бібліятэкі Санкт-Пецярбурга і 

Кіева.  

Мой вклад в разработку научного направления «Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі»:  

1. Восстановил общую картину развития экономической науки на территории Беларуси, 

начиная со II-ой половины XVIII века и заканчивая современным временем. Рассмотрел, вернув 

из исторического небытия, работы таких ученых-экономистов, как Г. Стройновский, В. 



Стройновский, Я. Вашкевич, Я. Зноска, М. Хонский, Ст. Будный, И. Скочковский, И. 

Ястржембский, Ю. Янсон, Б. Целлинский, Н. Бржеский. 2. Нашел и отфотографировал в Киеве 

работы Я. Вашкевича, последнего зав. кафедрой политэкономиии Виленского университета, М. 

Хонского, Ст. Будного и И. Скочковского, выпускников Виленского университета, Я. Зноски, 

профессора Виленского университета. Нашел и скопировал в Санкт-Петербурге работы 

белорусского политэконома И. Ястржембского (примеч. этот ученый преподавал 

политэкономию в институтах Санкт-Петербурга, а затем жил на родине в Беларуси; считалось, 

что помимо мемуаров у него не было никаких публикаций. - В.А.), профессоров Горы-

Горецкого земледельческого института Ю. Янсона (его кандидатскую диссертацию о теории 

сранительных преимуществ Д. Рикардо и учебник по политэкономии) и Б. Целлинского (его 

статью о теории кадастра).  Найденные работы отсутствовали в Беларуси, были забыты и не 

рассматривались до этого в истории экономической мысли Беларуси. По сути они заново были 

введены в научный оборот. Теперь все эти работы отсканированы, доступны в электронной 

форме и представлены в Галерее экономистов на портале ЭКОНОМИКА.BY 3. Впервые 

исследовал период становления и развития в Беларуси школ физиократии и классической 

политэкономии (1782-1864 гг.), потому что до этого детально был исследован лишь период 

1861-1939 гг. (руководитель исследовательской программы - д.э.н. В.Н. Бусько), а также 

начинались исследования послевоенного советского периода 1941-1989 гг. (руководитель 

исследовательской программы - к.э.н. А.Л. Подгайский). В исследовании трудов белорусских 

ученых-экономистов двух последних периодов (периода НЭПа и советского периода), также 

принял активное участие. Особенно по изучению трудов представителей белорусской 

организационно-производственной школы 1920-х гг., а также по теории размещения и развития 

производительных сил в БССР в 1950-60-х гг., по истории экономической мысли Беларуси в 

1970-80-х гг., по экономике промышленности в 1960-80-х годах. 

В  ЧНУП «Бюро экономических исследований», в 2011-2012 гг. – ИП. Основной проект – 

портал ЭКОНОМИКА.BY. Размясціў большасць распрацовак сектару ў Галерэі эканамістаў 

Беларусі. В основном все наработки (опубликованные статьи и неопубликованные рабочие 

материалы) были упорядочены и размещены в Галерее экономистов на портале 

ЭКОНОМИКА.BY 

Зрабіў паймѐнны указальнік да кніг В. Бусько і да агульнай яго кнігі, якая утрымлівала ўсе 

кнігі, якую выдаў Гаўрыленка. 

У 2010 г. было відавочна, што на наступную пяцігодку даследчую праграму па гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі не працягнуць. Так у выніку і адбылося. Супрацоўнікам сектару 

было прапанава змяніць накірунак даследвання. У 2011 г. сектар закрылі. Асобныя 



супрацоўнікі нейкі час спрабавалі яшчэ пад выглядам іншай тэматыкі працягваць свае 

даследванні, але потым усѐ ж такі амаль усе сышлі з інстытута, і сѐння працуюць у розных 

навучальных установах, ворганах дзяржаўнага кіравання, а таксама за мяжой. 

Гэта кніга выходзіць яшчэ і з той мэтай, каб падсумаваць зробленае, і перадаць эстафету 

іншым даследчыкам, якія, я ўпэўнены, абавязкова з’явяцца ў будучым. 

Каментар да вокладкі. Калі ў маленстве я глядзеў на велічны Сож, які выцякаў з-за 

павароту, мяне цікавіла пытанне: адкуль у адзін момант бярэцца столькі вады? Калі  праз 

дваццаць гадоў я падумаў пра тое, як магла б выглядаць вокладка будучай кнігі, а, менавіта, з 

чым можна параўнаць эканамічную думку Беларусі, то амаль адразу перад вачыма паўстаў 

запамінальны вобраз магутнай ракі з дзяцінства. Мне і цяпер уяўляецца, што лепшага 

параўнання знайсці складана, бо незаўважная на першы погляд эканамічная думка Беларусі, 

якая, па праўдзе кажучы, амаль не мае эканамістаў сусветнай велічыні, тым не менш пры 

звядзенні эканамічных поглядаў самых прагрэсіўных з іх у адзінае месца, уяўляе сабой 

фундаментальную і грунтоўную навуковую спадчыну.  

Цікава, што збіраючы матэрыял, я сутыкнуўся з выказваннем прафесара і аднаго з самых 

актыўных арганізатараў у сярэдзіне ХІХ ст. Горыгорацкага земляробчага інстытута Багдана 

Цалінскага, які казаў прыкладна тое самае яшчэ 170 гадоў таму, а менавіта, што: «Я 

параўноўваю навуку з шырокай ракой, якая нясе жывіцельную влагу. Але ні адна рака не 

выходзіць раптоўна, ва ўсѐй сваѐй магутнасці. Спачатку яна ледзь заўважная, а потым 

паступова расце і павялічваецца пры дапамозе тысячы ручаѐў і крыніц, якія дружна 

з’ядноўваюць і зліваюць свае воды. Так, і сіла чалавечага розуму і чалавечых ведаў можа 

прынесці адпаведную карысць толькі тады, калі яна зліваецца жывым патокам з правільнай 

плыняй людскіх патрэб».  

Гэта акалічнасць яшчэ раз упэўніла мяне, што ў аналах гісторыі эканамічнай навукі 

можна адшукаць практычна любую ідэю, альбо думку, якая на першы погляд здаецца новай. 

Сапраўды, эканамічная думка Беларусі, насамрэч, як раз і складаецца з поглядаў асобных 

эканамістаў, якія жылі ў розныя гістарычныя перыяды, але якіх аб’ядноўвала і будзе 

аб’ядноўваць агульнае жаданне – палепшыць дабрабыт сваѐй Бацькаўшчыны. 

Погляды і думкі асобных мысліўцаў, як тыя ручаі і крыніцы, з цягам часу злучаюцца і 

ўтрымліваюць магутную раку. Гісторыкі эканамічнай думкі дапамагаюць ім злучыцца ў адну 

раку. Мы маем пад сабой багатую навуковую эканамічную спадчыну. Важна толькі гэта 

зразумець і усвядоміць.  



Уводзіны 

 

У беларусаў была адносна моцная школа фізіякратыі і класічнай школы палітэканоміі 

(асабліва за часамі Віленскага універсітэту, трохі ў меншай ступені – за часамі Горыгорацкага 

земляробчага інстытута). Пэўны ўздым даследванняў меў месца ў 1920-х гг., і можна казаць аб 

наяўнасці мясцовай арганізацыйна-вытворчай школы. Трохі меншы, але таксама заўважны 

ўздым даследванняў назіраўся на мяжы 1950-х гг., падчас палітычнай адлігі, калі можна 

гаварыць аб існаванні мясцовай рэфарматарскай школы ў галіне прамысловасці. 

Былі перыяды, калі развіццѐ эканамічнай навукі ў Беларусі выпадала з сусветнага 

кантэксту. Гэта перыяд контррэфармацыі ў Беларусі (1650-1750), перыяд адсутнасці 

універсітэтаў і іншых даследчых цэнтраў развіцця эканамічнай навукі (1964-1921), перыяд 

артадаксальнага марксізму-ленінізму (1930-1990, за выключэннем перыяду 1956-1965 гг.).  

Калі казаць пра ўнѐсак Беларусі ў сусветную эканамічную навуку, пра эканамістаў 

сусветнага ўзроуню, якія паходзілі альбо працавалі ў Беларусі, то ў першую чаргу трэба 

ўзгадаць нобелеўскага лаўрэата па эканоміцы Саймана Кузняца, а таксама Генры Шульца – 

прафесара Чыкагскага універсітэту, аднаго са стваральнікаў эканаметрычнага таварыства ў 

ЗША. На рэгіянальным узроўні ў свой час вельмі заўважна вылучаліся – фізіякрат Яўхім 

Храптовіч, прафесары палітэканоміі Віленскага універсітэту Геранім Страйноўскі, Ян Зноска, 

Ян Вашкевіч, прафесар палітэканоміі Горыгорацкага земляробчага інстытута Юлій Янсан, 

заснавальнік і першы рэктар сѐняшняга Кіеўскага нацыянальнага эканамічнага універсітэту – 

Мітрафан Доўнар-Запольскі. Сярод сучасных эканамістаў заўважна вылучаюцца – прафесар 

Йельскага універсітэту Алег Цывінскі, а таксама прафесар Прынстанскага універсітэту Міхаіл 

Голасаў.  

На сѐняшні дзень каля 20-ці ўраджэнцаў Беларусі выкладаюць эканоміку ў вядучых 

універсітэтах ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Італіі, Аўстрыі, і іншых развітых краін. Сярод іх – 

Ігар Ліўшыц, Юрый Церлюкевіч, Іван Шалястовіч, Ілона Бабенка, Максім Трошкін, Аляксандр 

Амяльчук, Міхаіл Прановіч, Віктар Федасееў, Кацярына Лісенкова, і інш. 

 



І. ГІСТОРЫЯ ЭКАНАМІЧНАЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ: МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ 

 

1.1. Даследчая праграма па накірунку «Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі»
1
  

 

Гісторыю эканамічнай думкі Беларусі правільна будзе лічыць асобным накірункам 

беларускай эканамічнай навукі, як гэта робіцца, напрыклад, у ЗША і заходнееўрапейскіх 

краінах. Так, згодна з класіфікацыяй навуковых накірункаў JEL, якую складае «Часопіс 

эканамічнай літаратуры» (Journal of Economic Literature, USA), сярод дваццаці буўных 

даследчых праграм, вызначаных на гэты момант, пад №2 пазначаны накірунак пад назвай 

«Школы эканамічнай думкі і метадалогія» (які, у сваю чаргу, уключае такія асобныя 

падраздзелы, як гісторыя эканамічнай думкі асобных плыняў, школ і мысліўцаў).  

Акрамя таго, у ЗША з 1974 г. існуе Таварыства гісторыкаў-эканамістаў (The History of 

Economics Society, HES), чальцамі якога з’яўляюцца больш за 300 эканамістаў з розных краін, і 

пад эгідай якога з 1983 г. выпускаюцца, адзін часопіс – па эканамічнай гісторыі (History of 

Economics Journal), а другі, асобны часопіс, – па гісторыі эканамічнай думкі (Journal of the 

History of Economic Thought).   

Еўрапейскія эканамісты пайшлі яшчэ далей і ў 1995 г. стварылі асобнае Таварыства, куды 

ўвайшлі  адны толькі гісторыкі эканамічнай думкі (European Society for the History of Economic 

Thought, ESHET). Пад эгідай гэтага таварыства з 1997 г. выходзіць яшчэ адзін асобны часопіс 

па гісторыі эканамічнай думкі, фактычна з той жа самай назвай, што і ў ЗША, толькі са словам 

«еўрапейскі» наперадзе (European Journal of the History of Economic Thought, UK). Еўрапейскае 

таварыства гісторыкаў эканамічнай думкі ладзіць спецыялізаваныя штогадовыя канферэнцыі, 

на якіх збіраюцца адмыслоўцы ў галіне гісторыі эканамічнай думкі з розных еўрапейскіх краін 

(адбылося ўжо дзесяць канферэнцый, а адзінаццатая адбудзецца сѐлета ў Страсбургу ў 

Францыі). 

Акрамя дзвух вышэйзгаданых часопісаў, на ангельскай мове выходзяць яшчэ тры 

спецыялізаваных часопіса па гісторыі эканамічнай думкі, – гэта брытанскі часопіс «Гісторыя 

эканамічнай думкі – Інфармацыйны бюлетэнь» (History of Economic Thought – Newsletter), 

амерыканскі часопіс «Гісторыя палітычнай эканоміі» (History of Political Economy) і італьянскі 

часопіс «Гісторыя эканамічных ідэй» (History of Economic Ideas). Калі разглядаць часопісы на 

нацыянальных мовах, то тут лепшы прыклад падае Італія, якая мае дадаткова яшчэ цэлых тры 
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часопісы па гісторыі эканамічнай думкі (Рensiero economico italiano, Рensiero economico 

moderno, Storia del pensiero economico).  

Еўрапейскае таварыства гісторыкаў эканамічнай думкі складае архіў кніг, артыкулаў і 

дысертацый па гісторыі эканамічнай думкі, якія выйшлі пасля 1982 г., на падставе маніторынгу 

100 міжнародных часопісаў (History of Economic Thought Archives, HETA); пры гэтым усе 

адабраныя працы гэтага накірунку падзелены на 18 падраздзелаў, сярод якіх ѐсць і такі, як 

«Эканамічная думка асобных нацый» (Economic Thought of Individual Nations), пад які, як раз, і 

трапляе «Эканамічная думка Беларусі». 

Такім чынам, наяўнасць адмыслоўцаў у гэтай сферы (іх звычайна называюць гісторыкамі 

эканамічнай думкі), асобных навуковых таварыстваў, уласных канферэнцый і  часопісаў, 

з’яўляецца пераканаўчым сведчаннем на карысць прызнанасці «гісторыі эканамічнай думкі» 

(History of Economic Thought) у якасці адносна самастойнага накірунку ў сусветнай эканамічнай 

навуцы. 

Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі, як асобная плыня ў беларускай эканамічнай навуцы, 

упершыню пачала развівацца яшчэ ў савецкія часы, а дакладней, у другой палове 1950-х і 

першай палове 1960-х гг. Выхад асобных арыгінальных прац у гэтым накірунку супаў па гадам 

(1956-1965) з часам кіравання ў Беларусі К. Мазурава і яго спробай праводзіць палітыку 

беларусізацыі ў кантэксце хрушчоўскай лібералізацыі і дэкларацыі пашырэння правоў саюзных 

рэспублік. Праўда на гэтай ніве працавала не так шмат беларускіх эканамістаў – Мікалай 

Варабей (чатыры артыкулы) і Сяргей Цытовіч (адна манаграфія). Толькі яны адважыліся на 

правядзенне асобных арыгінальных даследванняў у гэтым абсалютна новым па тым часе 

накірунку. Прычым абодва даследвалі эканамічную думку Беларусі ХІХ ст. У сваіх чатырох 

артыкулах М. Варабей больш за ўсѐ здзіўляе сваѐй развітай нацыянальнай самасвядомасцю, 

рэдкай якасцю для вучонага-эканаміста і сѐння, не кажучы ўжо пра той час (Варабей, 1956; 

Воробей, 1958; Воробей, Корнев, 1960; Воробей, Корнев, 1965). Адзіная ж манаграфія С. 

Цытовіча ў гэты перыяд здзіўляе сваѐй фундаментальнасцю; па сутнасці яна з’яўляецца 

помнікам Горыгорацкаму земляробчаму інстытуту ўзору ХІХ ст.; калі чытаеш гэту кнігу, то з 

цяжкасцю верыцца ў тое, што яе напісаў той самы аўтар, які выпусціў у канцы 1920-х г. 

ідэалагізаваную кнігу пра падзеі 1863 г. у Горках, як і ў тое, што такая кніга магла быць 

напісана і выйсці за савецкім таталітарным часам; яе выхад, па сутнасці, ѐсць сведчаннем таго, 

што перыяд на мяжы 1950-1960-х гг. сапраўды быў часам нечаканага паслаблення моцнай 

хваткі з боку ўладаў і, адпаведна, наступленнем істотных магчымасцяў для навукоўцаў 

(Цитович, 1960). Яшчэ адным характэрным прыкладам з’яўляецца тое, што у той час з Масквы 

нават забяспечвалася падтрымка ў развіцця гэтага новага для беларускай эканамічнай навукі 



накірунка. У 1961 г. выйшаў сборнік па гісторыі эканамічнай думкі асобных народаў Савецкага 

саюза, які ўключаў і нарыс аб развіцці эканамічнай думкі ў Беларусі перыяду канец XVIII-XIX 

ст. (Козловский, 1961). Яго аўтарам па нейкім прычынам стаў гарадзенец Е. Казлоўскі, хоць 

пры пабудове свайго артыкула ѐн у асноўным скарыстаўся з вынікаў папярэдніх прац М. 

Вараб’я.  

З 1965 г., пасля прыходу да ўлады адміністрацыі П. Машэрава і ўзмацнення кантролю 

ўладаў над распрацоўкамі ў сферы гуманітарных навук, даследванні ў галіне гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі былі перапынены. Напамін аб існаванні гэтага накірунку ў 1970-х 

гг. застаўся толькі ў выглядзе сводных калектыўных артыкулаў, якія рыхтаваліся да выпуску 

асобных энцыклапедый. Асобна трэба прыгадаць пра яшчэ адзін саюзны праект. У 1972 г. 

пабачыла свет 4-х тамовая энцыклапедыя, якая цалкам была прысвечана навуцы «палітычная 

эканомія», і якая ўтрымлівала асобныя артыкулы па гісторыі эканамічнай думцы асобных 

еўрапейскіх краін (Козловский, Воробей, 1972). Як не дзіўна гэта было для таго часу, але 

эканамічная думка Беларусі была прыведзена побач і пастаўлена на адзін узровень, напрыклад, 

з эканамічнай думкай Бельгіі; гэта быў самы змястоўны і поўны артыкул па гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі за савецкім часам, які ахопліваў яе межы ад вытокаў да сучаснасці. 

З 1973 г. у БССР узмацнілася барацьба з так званым «беларускім нацыяналізмам», і магчыма 

таму, апошні энцыклапедычны артыкул, які праўда насіў назву цалкам адпаведную сучаснай 

назве гэтага накірунку, і быў прыведзены ў 1975 г. ужо ў Беларускай Савецкай энцыклапедыі, 

быў значна бяднейшым на звесткі (Казлоўскі, Варабей, 1975).  

Такім чынам, асобныя даследванні ў накірунку гісторыі эканамічнай думкі Беларусі 

распачаліся за савецкім часам на мяжы 1950-60-х гг., былі фактычна перапынены на мяжы 

1970-80-х гг. і адноўлены на мяжы 1980-90-х гг. Застаецца, праўда, верагоднасць таго, што 

ўдасца яшчэ адшукаць працы па гісторыі айчынай эканамічнай думцы каго-небудзь з 

беларускіх аўтараў міжваеннага перыяду (1918-1939); напрыклад, гэтыя пытанні могуць быць 

асветленыя ў нязнойдзеных пакуль рукапісных матэрыялах па палітэканоміі В. Шкодзя, альбо ў 

працах іншых аўтараў, якія яшчэ могуць быць адкрытыя. Пра тое, што такія працы маглі быць у 

Беларусі ў 1920-х гг. сведчыць той факт, што яны былі ў той час ва Ўкраіне, а развіццѐ гэтага 

накірунку надалей ішло сінхронна ў абедзвух краінах. Прычым, па сцверджанню ўкраінскага 

эканаміста С. Злýпка (1931-2006), «кожны раз даследванні ў галіне гісторыі нацыянальнай 

эканамічнай думкі актывізаваліся тады, калі мелі месца хоць малыя праявы нацыянальнага 

адраджэння; у ХХ ст. так было ў 20-х гг., на мяжы 50-60-х гг., а таксама на мяжы 80-90-х гг.» 

(Злупко, 1991). Прымаючы такую логіку, можна задацца наступным пытаннем: калі такія 

даследванні ўзніклі ў Беларусі пры кволых хвалях беларусізацыі ў другой палове 1950-х г. (М. 



Варабей, С. Цытовіч), і другой палове 1980-х г. (В. Бусько), то чаму іх не было ў Беларусі 

падчас моцнай хвалі беларусізацыі ў 1920-х гадах? Можа яны, сапраўды, застаюцца 

нявыяўленымі? Тым больш, што пра існаванне беларускай эканамічнай літаратуры, хоць і 

беднай дагэтуль, казаў у прадмове да сваѐй кнігі А. Більдзюкевіч, аўтар першага падручніка па 

палітычнай эканоміі на беларускай мове (1926). 

Нягледзячы на нешматлікасць прац, у 1950-70 гг. быў з большага сфарміраваны «скелет» 

гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Яе пачатак было прапанавана браць ад ХІV ст., калі 

паўстала беларуская народнасць, альбо, па другой версіі, з XVI ст., ад першых выданняў Ф. 

Скарыны; далей ішлі іншыя прадстаўнікі свецкай эканамічнай думкі, пераважна утапісты 

(Арцѐмій, Ф. Касой), фізіякраты (Я. Храптовіч, А. Тызенгаўз), Беларускае вольнае эканамічнае 

таварыства, Горыгорацкі земляробчы інстытут (сярод іншых адзначаліся таксама і тыя 

выкладчыкі і выпускнікі, якія больш-менш мелі дачыненне да палітэканоміі, – Б. Цалінскі, А. 

Гінцэль, А. Есакаў, А. Бажанаў, а самае галоўнае, – Ю. Янсан і А. Людагоўскі), дзекабрысты (І. 

Гарбачэўскі), рэвалюцыянеры-дэмакраты (К. Каліноўскі), афіцэры генштаба Расійскай імперыі, 

якія рабілі апісанне беларускіх губерній; далей ішлі Інстытут эканомікі БАН, Інстытут 

народнай гаспадаркі; асобна ўзгадваліся нават такія імѐны, як А. Уласаў і М. Доўнар-Запольскі. 

З іншага боку, гісторыя эканамічнай думкі Беларусі, якая развівалася ў савецкі перыяд, была 

вытрымана ў ідэалагічных традыцыях таго часу. Так, замоўчвалася схаластычная эканамічная 

думка (відаць, яна лічылася маргінальнай с пункту гледжання афіцыйнага савецкага атэізму), 

класічная школа палітэканоміі (уся палітэканомія пасля Сміта і Рыкарда лічылася буржуазнай і 

непрагрэсіўнай), адпаведна Полацкая езуіцкая акадэмія і Віленскі ўніверсітэт (Горыгорацкі 

інстытут лічыўся першай і адзінай вышэйшай навучальнай установай у Беларусі ў ХІХ ст.); 

замоўчваўся перыяд НЭПу, і вучоныя-эканамісты, якіх у свой час назвалі «нацдэмамі» (А. 

Смоліч, Я. Кіслякоў, З. Прышчэпаў), не ўзгадваўся нават Беларускі ўніверсітэт 1920-х г. 

(палітэканом І. Герцык); замоўчваўся факт існавання беларускай эканамічнай думкі ў Заходняй 

Беларусі (Інстытут народнай гаспадаркі і культуры, Беларускае навуковае таварыства, творы А. 

Більдзюкевіча, В. Шкодзя, С. Чыжэўскага), а таксама ў эміграцыі і акупацыі падчас дзвух 

сусветных войн; замоўчвалася наяўнасць эканамістаў, якія падтрымлівалі прарынкавы шлях 

развіцця народнай гаспадаркі Беларусі (М. Бржэскі, Я. Канчар, А. Бонч-Асмалоўскі). 

Узнаўленне асобных даследванняў па гісторыі мясцовай айчынай эканамічнай думкі 

адбылося ў канцы 1970-х гг., калі Масква зноў дазволіла акадэміям наук саюзных рэспублік 

развіваць гэты накірунак. Аднаўленне гэтага накірунку даследванняў у Беларусі ў пачатку 1980-

х гг. перад органамі дзяржаўнымі ўлады адстойваў Валянцін Іванавіч Дрыц (нар. 1934), які 

выконваў на той час абавязкі дырэктара Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі (1980-81). 



Спачатку, планавалася, што распрацоўкі ў гэтым накірунку ўзначаліць Васіль Гаўрылюк (нар. 

1923), які быў на той час ужо доктарам эканамічных навук. Але так сталася, што распрацоўваць 

гэты ўсѐ яшчэ новы па тым часе для беларускай эканамічнай навуцы накірунак стаў Віталь 

Бусько (1954-2006). У будучым, менавіта ѐн распрацаваў даследчую праграму па вывучэнню 

гісторыі беларускай эканамічнай думкі і сваімі шматлікімі фундаментальнымі працамі 

фактычна заклаў агульныя метадалагічныя падыходы да яе рэалізацыі. Апошнія заключаюцца 

ў наступным: вывучаць працы і дзейнасць не толькі прафесійных вучоных-эканамістаў, але і 

іншых мысліўцаў, напрыклад, выкладчыкаў, публіцыстаў, грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў; не 

толькі тых, якія нарадзіліся, жылі і працавалі ў Беларусі, але і тых вядомых вучоных-

эканамістаў, якія былі ўраджэнцамі Беларусі, але жылі і працавалі за мяжой (С. Кузнец, Дз. 

Жураўскі, В. Сямеўскі, А. Парвус, І. Гурвіч), альбо, наадварот, якія не былі ўраджэнцамі 

Беларусі, але тут працавалі і стваралі свае працы (Ю. Янсан, І. Сердзюкоў, А. Бажанаў, А. 

Гінцэль, Б. Цалінскі). Менавіта В. Бусько ўвѐў у абарот гісторыі беларускай эканамічнай навукі 

Віленскі ўніверсітэт і яго прафесароў палітэканоміі (Г. Страйноўскі, С. Малеўскі, Я. Зноска, Я. 

Вашкевіч, М. Ачапоўскі).  

У сваіх фундаментальных працах В. Бусько падрабязна даследваў перыяд ад адмены 

прыгоннага права да пачатку другой сусветнай вайны (1861-1939 гг.). Па гэтаму перыяду ѐн 

выявіў і прааналізаваў погляды больш за тысячу беларускіх эканамістаў. Менавіта В. Бусько 

ўвѐў у гісторыю эканамічнай думкі  Беларусі – канцэпцыю «Беларусь-Данія» і яе прадстаўнікоў 

(А. Смоліч, Г. Гарэцкі, Я. Кіслякоў, З. Прышчэпаў, Р. Бонч-Асмалоўскі); эканамічную думку 

Заходняй Беларусі і аўтара першага падручніка па эканамічнай тэорыі на беларускай мове А. 

Більдзюкевіча; эканамічную думку Беларусі падчас нямецкай і польскай акупацыі ў першую 

сусветную вайну і айчыных мысліўцаў, якія крытыкавалі эканамічную палітыку бальшавікоў 

(Д. Бохан, С. Загорскі, А. Хомік, К. Ігнацьеў, К. Турчыновіч). Ён прысвяціў асобныя артыкулы 

многім беларускім вучоным-эканамістам (сярод якіх, былі К. Друцкі-Любецкі, А. Бажанаў, Ф. 

Ястрэмскі, А. Тунскі, У. Стукаліч, А. Бонч-Асмалоўскі, А. Бурбіс, А. Смоліч, Я. Кіслякоў, Г. 

Гарэцкі, С. Маргелаў, Р. Бонч-Асмалоўскі, Ф. Валадковіч, Я. Пятровіч, Т. Домбаль, У. Пічэта), 

дзяржаўным і грамадскім дзеячам (В. Ігнатоўскі, З. Прышчэпаў, Я. Дыла, С. Карп, Б. 

Тарашкевіч, А. Баліцкі, А. Хацкевіч, А. Чарвякоў, Я. Адамайціс, К. Бенек, М. Карклін, В. 

Мікуліч, Я. Адамовіч, Я. Фельдман, С. Талунціс, А. Вайнштейн, І. Васілевіч), друкаваным 

выданням, якія разглядалі эканамічныя пытанні (Наша ніва, Паўднѐва-Заходні край, Гандлѐвы 

веснік Заходняга краю), дзяржаўным і даследчым установам, якія падтрымлівалі эканамічныя 

даследванні (земскія гаспадарчыя таварыствы, сельскагаспадарчыя таварыствы, савецкія 

планава-эканамічныя органы, БДУ, Акадэмія навук Беларусі), асобным праблемам, якія 



разглядалі беларускія вучоныя-эканамісты ў мінулым (аграрнае пытанне, праблемы плана і 

рынка, праблемы фінансавай і знешнеэканамічнай палітыкі, праблемы развіцця знешняга 

гандлю, банкаўскай сістэмы і грашовага абарачэння, стабільнасці нацыянальнай валюты).  

У перыяд найноўшай гісторыі В. Бусько доўгі час заставаўся адзіным вучоным-

эканамістам у Беларусі, які спецыялізаваўся ўвесь час толькі на вывучэнні гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі, адстойваючы і замацоўваючы погляд, што яна з’яўляецца 

самастойным накірункам у сучаснай беларускай эканамічнай навуцы. Ён лічыў, што навуковая 

ідэя (гіпотеза) гэтага накірунку заключаецца ў неабходнасці пераадолення стэрэатыпаў 

недаацэнкі дасягненняў айчынай эканамічнай думкі, неабходнасці іх навуковага асмыслення і 

сістэматызацыі, мэтазгоднасці выкарыстання гэтых дасягненняў на сучасным этапе сацыяльна-

эканамічных пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь. 

У распрацоўку гэтага накірунку раз-пораз сваімі асобнымі працамі рабілі ўнѐсак іншыя 

беларускія вучоныя-эканамісты. Пра асобныя персаналіі з гісторыі эканамічнай думкі Беларусі 

пісалі такія сучасныя эканамісты як С. Янчанка (1924-1999, пра С.М. Аскерка), В. Казлоўскі 

(пра Ф. Валадковіча), Б. Сарвіраў (пра М. Доўнар-Запольскага), Э. Карніловіч (пра Дз. 

Жураўскага і А. Людагоўскага); пра асобныя перыяды з гісторыі эканамічнай думкі Беларусі: Л. 

Мусіч – пра XVI-XVIII ст., А. Лябедзька – пра ХІХ ст., Г. Шмарлоўская і І. Лаўрухіна – пра 20-

80-я гг. ХХ ст.; пра асобныя школы з гісторыі эканамічнай думкі Беларусі: У. Акуліч – пра 

арганізацыйна-вытворчую школу, школу фізіякратыі і класічную школу палітэканоміі ў 

Беларусі; і інш. 

Тым не менш, прызнанасць гэтага накірунку ў беларускай эканамічнай навуцы пакуль 

невялікая. Дагэтуль няма ніводнага падручніка па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Больш 

таго, у беларускіх падручніках па гісторыі эканамічных вучэнняў, як правіла, няма нават 

асобных раздзелаў па гісторыі айчынай эканамічнай думкі, а замест беларускай, разглядаецца 

гісторыя эканамічнай думкі Расіі; пры гэтым бытуе памылковы стэрэатып, што ў беларусаў не 

было ўласных эканамічных вучэнняў, а была толькі адна эканамічная думка. Дагэтуль няма 

ніводнага часопісу, ці якога-небудзь перыядычнага зборніка навуковых прац, па гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі. Больш таго, у беларускіх эканамічных часопісах не існуе нават 

асобных рубрык па гісторыі эканамічнай думкі, альбо часта бывае так, што гэты накірунак 

блытаюць з эканамічнай гісторыяй, ці, іначай кажучы, з гісторыяй народнай гаспадаркі. Ні ў 

адным з беларускіх універсітэтаў, нават у тых, што даюць фундаментальную эканамічную 

адукацыю, няма пакуль спецкурсу па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Праўда, у Інстытуце 

эканомікі НАНБ ѐсць сектар гісторыі эканамічных вучэнняў, які як раз распрацоўвае навукова-

даследчую тэму «Эканамічная думка Беларусі», дысцыпліна «гісторыя эканамічных вучэнняў» 



выкладаецца ў большасці беларускіх вну для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей, а ў 

некаторых беларускіх універсітэтах існуюць нават асобныя кафедры гісторыі эканамічных 

вучэнняў (напрыклад, у БДЭУ), дзе працуюць выкладчыкі, якія распрацоўваюць асобныя 

пытанні па гісторыі эканамічнай думцы Беларусі. 

Прычыну такой сітуацыі можна было б растлумачыць нізкай нацыянальнай свядомасцю 

сучасных беларускіх эканамістаў. Але, напэўна, гэта быў бы спрошчаны падыход.  

Асноўная прычына нізкай папулярнасці прац эканамістаў мінулых пакаленняў у 

сучаснікаў, на мой погляд, заключаецца ў тым, што ў Беларусі адсутнічаюць, альбо з’яўляюцца 

цяжкадаступнымі гэтыя працы. Няма ў Беларусі прац беларускіх фізіякратаў – Я. Храптовіча, Т. 

Млоцкага, К. Вырвіча, прадстаўнікоў класічнай палітэканоміі, як Віленскага універсітэту 

(падручнікаў Я. Зноскі, Я. Вашкевіча, Ст. Буднага, М. Хонскага), так і Горыгорацкага 

земляробчага інстытута (двух кніг  Ю. Янсана і артыкулаў Б. Цалінскага); няма прац 

палітэканомаў: з ХІХ ст. – Я. Ястржэмбскага, з ХХ ст. – В. Шкодзя.  

 На сѐняшні дзень,  можна вылучыць шэсць перыядаў развіцця гісторыі эканамічнай думкі 

Беларусі: 1) сярэднявечны, куды ўваходзяць схаласты, меркантылісты, утапісты (1517-1750); 2) 

перыяд Новага часу (1750-1864), куды ўваходзяць фізіякраты і класікі; 3) перыяд адсутнасці 

ўніверсітэтаў і незалежнасці (1864-1918), куды уваходзяць у асноўным прадстаўнікі 

гістарычнай школы палітэканоміі і прамарксісты; 4) міжваенны перыяд (1918-1939), які 

ўключае і перыяд трох акупацый (1917-1921, 1941-1945) і перыяд НЭПу (1922-1927), і куды 

ўваходзяць розныя эканамісты – ад прыхільнікаў рынкавай гаспадаркі да прыхільнікаў 

сацыялізму; 5) савецкі таталітарны перыяд (1930-1990), куды фармальна ўваходзяць 

прыхільнікі вучэння марксізма-ленінізма; 6) перыяд незалежнасці (1991-2014), куды ўваходзяць 

прыхільнікі розных плыняў і школ у сусветнай эканамічнай навуцы, розных шляхоў і мадэлей 

эканамічнага развіцця. З акрэсленых шасці перыядаў найбольш даследванымі з’яўляюцца – 

трэці і чацвѐрты, распрацоўка пятага перыяду з’яўляецца зараз планавай тэмай сектара гісторыі 

эканамічных вучэнняў Інстытута эканомікі НАНБ; першы ж, другі і шосты перыяды з’яўляюцца 

на гэты момант амаль не распрацаванымі. Апошні факт, прыводзіць некаторых сучасных 

беларускіх эканамістаў да памылковага меркавання аб адсутнасці ў беларусаў уласнай 

арыгінальнай эканамічнай думкі і ўласнай гісторыі эканамічных вучэнняў. Бо якраз другі, 

чацвѐрты і шосты перыяд з’яўляюцца самымі багатымі на тыя вучэнні, але два з трох гэтых 

перыядаў застаюцца фактычна не даследванымі, а той адзіны, што даследваны, мала 

разрэкламаваным. Маюцца на ўвазе, найперш, беларуская школа фізіякратыі, беларуская 

класічная школа палітэканоміі, а таксама – беларуская арганізацыйна-вытворчая школа, якая 



ўклучае тэорыю арганізацыі беларускай сялянскай гаспадаркі, тэорыю беларускага штандорту і 

тэорыю беларускай кааперацыі. 

Што датычыцца, апошніх 25-ці гадоў, то яшчэ амаль ніхто не рабіў сістэматызацыю і 

аналіз таго, што зроблена і якія вынікі дасягнуты прадстаўнікамі беларускай эканамічнай навукі 

ў гэты апошні перыяд.  

 



Даследчая праграма па накірунку «Гісторыя эканамічная думка Беларусі»,  

складзеная д.э.н., праф. В.М. Бусько ў 2000-м годзе 
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Актуальнасць. У пошуках выбару аптымальных шляхоў і метадаў эфектыўнага 

эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, у тым ліку пры пераходзе да рынку, важна 

вывучэнне і выкарыстанне гістарычнага вопыту. Гэта дазваляе як паглыбіць агульныя ўяўленні 

аб развіцці эканамічнай навукі, так і пашырыць эксперыментальную базу эканамічных 

даследаванняў, прадэманстраваць альтэрнатыўныя магчымасці практычных дзеянняў, убачыць 

наступствы раней прынятых кіраўнічых рашэнняў, пазбегнуць патэнцыйных памылак у 

будучым. Без вывучэння мінулага эканомікі прагнозы сацыяльнага развіцця могуць апынуцца 

пазбаўленымi гістарычнай падставы, пераемнасці і навуковай абгрунтаванасці. 

Варта ўлічваць і неабходнасць пераасэнсавання, адраджэння аб’ектыўнасці ў асвятленні 

гісторыі беларускай культуры, у тым ліку эканамічнай, якая за гады Савецкай улады была 

істотна дэфармавана і скажона. У адрозненне ад большасці былых саюзных рэспублік нават у 

савецкі перыяд у БССР гісторыя эканамічнай думкі як самастойная навуковая дысцыпліна і 

навуковы напрамак не існавала. У выніку адбылася страта прынцыпу гістарызму ў 

даследаваннях беларускіх эканамістаў, а без гістарычнай пераемнасці не можа паўнавартасна 

развівацца навука. І калі практычна па ўсіх грамадскіх навуках (філасофіі, гісторыі, этнаграфіі) 

і большасці натуральных навук даўно ўжо актыўна праводзяцца даследаванні ў вобласці іх 

гістарычнага развіцця, то па гісторыі эканомікі і яе сувязі з развіццѐм эканамічнай навукі да 

гэтага часу сур'ѐзных і буйных распрацовак не праводзілася. У цэлым наспела неабходнасць 

фарміравання цэласнай карціны развіцця эканамічнай думкі Беларусі, як самастойнай 

эканамічнай дысцыпліны ў суверэннай дзяржаве. 

Напрамкі і этапы рэалізацыі.  

Напрамкі сфармуляваны па гістарычных перыядах, у якіх вылучаюцца найбольш важныя 

з метадалагічнага і навукова-пазнавальнага пункту гледжання праблемы. 
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 Друкуецца ўпершыню. Пераклад з рускай мовы – Настассі Лешык. Гэту даследчую праграму распрацаваў Віталь 

Мікалаевіч БУСЬКО (1954-2006), калі абгрунтоўваў кіраўніцтву Інстытута эканомікі НАН Беларусі неабходнасць 

стварэння ў інстытуце асобнага сектару гісторыі эканамічных вучэнняў. Такі сектар у выніку быў створаны і 

праіснаваў у перыяд 2001-2011 гады. Трэба адзначыць, што даследванні ў гэтым накірунку падтрымліваў 

тагачасны дырэктар акадэмік, д.э.н. Пѐтр Георгіевіч Нікіценка. Але да канца праграма ў гэтым накірунку 

даследванняў так і не была рэалізавана. 



2001-2003 гг. 

– Эканамічная думка савецкай Беларусі ў гады НЭПа (20-я гады XX ст.). Гэты перыяд 

цікавы з пазіцыі сѐнняшняга дня, пераходу да рыначных метадаў кіравання эканомікай. 

2004-2005 гг. 

– Эканамічная думка Беларусі ў эпоху станаўлення і развіцця рынкавых адносін (1861-

1917 гг.). Уяўляе цікавасць з пункту гледжання фарміравання эканомікі пад уздзеяннем чыста 

рынкавых метадаў кіравання. Гэта: структура эканомікі, грашовая, падатковая, 

знешнегандлѐвая палітыка. 

2006-2010 гг. 

– Эканамічная думка Беларусі ў эпоху разлажэння натуральнай гаспадаркі і зараджэння 

рынкавых адносін (канец XVIII – 1860 гг.). 

2010-2015 гг. 

– Эканамічная думка Беларусі ў эпоху феадалізму (XVII - XVIII стст.). Беларусь 

знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай. 

2016-2017 гг. 

– Эканамічная думка беларускага замежжа ў гады рэвалюцый 1917 г. і грамадзянскай 

вайны. У савецкі перыяд частка тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь ўваходзіла ў складзе 

Польшчы, існавала і беларуская эміграцыя. 

2018-2020 гг.  

– Эканамічная думка БССР у савецкі перыяд (30-я гады – 80-я гады XX ст.). 

Народнагаспадарчае значэнне. Даследаванні носяць тэарэтыка-пазнавальны і 

метадалагічны характар. Таму іх вынікі могуць выкарыстоўвацца ў энцыклапедычных 

выданнях, навучальных дапаможніках і падручніках па гісторыі эканамічных вучэнняў 

Беларусі, эканамічнай гісторыі, эканамічнай тэорыі, асобных галіновых эканамічных навуках 

(эканоміцы сельскай гаспадаркі, прамысловасці, статыстыцы, сусветнай эканоміцы і 

міжнародных эканамічных адносінах, меліярацыі, лясной гаспадарцы). З метадалагічнага 

пункту гледжання – у складанні розных навуковых праграм і прагнозаў сацыяльна-эканамічнага 

развіцця. 

Інстытут эканомікі стане пачынальнікам новага накірунку ў экамічных даследаваннях 

Беларусі – гісторыі эканамічнай думкі. 



Гістарычныя заслугі Беларусі перад сусветнай цывілізацыяй  

у галіне эканамічных даследаванняў 

(В.М. Бусько)
3
 

 

Адзначаючы гістарычныя заслугі Беларусі перад сусветнай цывілізацыяй у галіне 

эканамічных даследаванняў варта ўлічваць шэраг абставінаў і, перш за ўсѐ, спецыфіку 

эканамічнай навукі (яна адначасова з’яўляецца нацыянальнай і інтэрнацыянальнай); яе 

ўзаемасувязі з узроўнем развіцця прадукцыйных сіл; адрозненне праблем, якія стаяць перад 

эканамістамі розных краін у канкрэтную гістарычную эпоху; месцазнаходжанне Рэспублікі 

Беларусь (своеасаблівы мост паміж Заходняй цывілізацыяй і Расіяй); перманентнае 

знаходжанне ў складзе розных дзяржаў (Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, СССР); 

нераспрацаванасць гэтай праблемы ў сучаснай беларускай эканамічнай навуцы. 

Прадстаўленыя матэрыялы па некаторых выдатных эканамістах Беларусі (якія працавалі 

на яе тэрыторыі і выхадцах), якія ўнеслі ўклад у сусветную эканамічную навуку, дазваляюць 

разам з тым зрабіць наступныя папярэднія высновы. 

На кожным гістарычным этапе развіцця сусветнай цывілізацыі прадстаўнікі Беларусі 

ўносілі важкі ўклад у распрацоўку эканамічных вучэнняў, якія атрымалі сусветнае прызнанне. 

Найбольш прыкметную ролю яны выконвалі ў распрацоўцы эканамічных пытанняў у рамках 

фізіякратычнага вучэння (разам з эканамістамі Францыі і Польшчы), тэорыі гармоніі інтарэсаў
4
, 

марксісцкага вучэння ў царскай Расіі (разам з Р. Пляханавым і У. Леніным) і кейнсіянскага.  

Эканамісты Беларусі з’яўляліся аднымі з лідэраў у фарміраванні шэрагу галіновых 

эканамічных навук Расіі. Асабліва можна вылучыць такія, як эканоміка сельскай гаспадаркі, 

лясной гаспадаркі, а таксама міжгаліновыя кірункі – статыстыку і эканамічную гісторыю. 

Некаторыя ўраджэнцы Беларусі пакінулі прыкметны след у гісторыі развіцця эканамічнай 

думкі іншых краін: Сцяпан Міхаіл Аскерка – па тэорыі кіравання і планавання ў Нямеччыне, Л. 

Валоўскі – па тэорыі грашовага абароту ў эканамічнай думкі Францыі, Сайман Кузнец – па 

тэорыі Дж.M. Кейнса ў ЗША, стаўшы ў 1971 г. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па эканоміцы. 

У Беларусі працавалі шматлікія буйныя рэфарматары гаспадарчага жыцця, якія таксама 

ўвайшлі ў гісторыю сусветнай цывілізацыі (Еўропы). Так Пѐтр Сталыпін упершыню 

абгрунтаваў сваѐ бачанне аграрнай рэформы ў Расіі, будучы губернатарам Гродзенскай 
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 Друкуецца ўпершыню. Пераклад з рускай мовы – Настассі Лешык. Гэты матэрыял быў знойдзены ў рукапісным 

выглядзе пасля смерці Віталя Мікалаевіча БУСЬКО (1954-2006). Хутчэй за ўсѐ ѐн быў падрыхтаваны як дадатак да 

даследчай праграмы дзеля абгрунтавання неабходнасці стварэння сектару гісторыі эканамічных вучэнняў у 

Інстытуце эканомікі НАН Беларусі. 
4
 Тэорыі, стваральнікамі якой у сусветнай эканамічнай навуцы з’яўляюцца эканамісты ХІХ ст. – Мэт’ю Кэры і 

Фрэдэрык Басціа і якая складае частку класічнай школы палітэканоміі. – У.А. 



губерніі, а Антоній Тызенгаўз і Яўхім Храптовіч правялі ў Гродзенскай губерніі ў канцы XVIII 

ст. такія эканамічныя рэформы, якія былі па сваім змесце найбольш прагрэсіўнымі ў Рэчы 

Паспалітай. Акрамя таго, прадстаўнікі Беларусі прымалі непасрэдны ўдзел у распрацоўцы 

шэрагу юрыдычных дакументаў, у якіх адбіваліся гаспадарчыя пытанні і якія ўвайшлі ў скарб 

сусветнай цывілізацыі. Гэта статут Вялікага княства Літоўскага (Леў Сапега) і польская 

Канстытуцыя.  

Варта адзначыць і тых, хто стаяў ля вытокаў фарміравання фундаментальнай акадэмічнай 

эканамічнай навукі ў БССР у 20-я гады ХХ ст. Тут вылучаюцца такія каларытныя фігуры, як 

прафесар Аркадзь Смоліч – ідэолаг сацыял-дэмакратычнага кірунку ў эканамічнай думкі 

Беларусі ў 1917-1920 гг., а  затым аўтар эканамічнага раянавання БССР, якое лягло ў аснову 

адміністрацыйнага дзялення рэспублікі ў 1920-я гады; акадэмік Гаўрыла Гарэцкі, які ўпершыню 

разлічыў нацыянальны даход Беларусі (аб узроўні гэтага даследавання можна меркаваць па тым 

факце, што да гэтага падобнага роду разлікі былі ажыццяўлены толькі ў 15 найбольш развітых у 

эканамічным стаўленні краінах свету); акадэмік Ян Пятровіч, які з’яўляўся адным з асноўных 

распрацоўшчыкаў першага і другога пяцігадовых планаў развіцця народнай гаспадаркі БССР, 

заклаў асновы тэорыі прагназавання і планавання ў рэспубліцы; прафесар Сцяпан Маргелаў, 

упершыню (па меншай меры ў савецкай эканамічнай навуцы 1920-х гадоў) ужыў тэорыю 

«штандорта» (размяшчэння прадукцыйных сіл) на прыкладзе канкрэтнай галіны народнай 

гаспадаркі.  

У сучасных умовах эканамісты Рэспублікі Беларусь актыўна ўдзельнічаюць у 

распрацоўцы эканамічнай палітыкі суверэннай дзяржавы, якая адпавядае новым рэаліям 

грамадскага жыцця. 



1.2. Перыядызацыя развіцця беларускай эканамічнай думкі: мэтадалагічныя заўвагі
5
 

 
Сучасны эканаміст-гісторык Марк Перлман у прадмове да «Гісторыі эканамічнага 

аналізу» (1954) Й.А. Шумпэтэра кажа пра розныя «нацыянальныя лініі» у шматлікасці 

трактовак развіцця гісторыі эканамічнай тэорыі – брытанскую, французскую, нямецкую []. 

Зразумела яны існуюць. Але такой жа рэальнасцю ѐсьць беларуская лінія ў трактоўцы 

гісторыі сусветнай і айчынай эканамічнай думкі. Аднак ні Й. Шумпэтэр, ні М. Перлман, ні 

іншыя вядомыя ў свеце эканамісты мінулага і сучаснасці не згадваюць пра развіццѐ і 

здабыткі беларускай эканамічнай думкі ў галіне эканамічнай тэорыі. Гэта тлумачыцца 

некалькімі абставінамі. Па-першае, гэта трывалы разгляд расійскай эканамічнай думкі як 

усеагульнай, без выдзялення эканамічнай думкі іншых народаў Расійскай імперыі і 

Савецкага саюза, з далучэннем да складу расійскіх эканамістаў прадстаўнікоў беларускай 

эканамічнай навукі. Доўгі цярністы шлях, што давялося спазнаць айчыным навукоўцам, 

перш чым нацыянальная эканамічная навука атрымала магчымасць існаваць, быў 

абумоўлены, найперш, стратай на некоторы час уласнай дзяржаўнасці. 

 

Табліца 1. Перыядызацыя развіцця беларускай і сусветнай эканамічнай навукі: параўнальны 

аналіз 

Беларусь Свет 

час  час  

1517-1570 Хрысьціянскія мысляры 

(Ф. Скарына, М. Гусоўскі, 

С. Будны, В. Цяпінскі, 

пазней К. Лышчынскі) 

1300-1620 Схаласты. 

1570-1766    Эпоха меркантылізму Я. 

Намыслоўскі, А. Волан,  

М. Літвін, С.М. Аскерка 

1550-1758 Эпоха мэркантылізму 

(ранні мэркантылізм – Г. 

Скаруфі, У. Стафард; 

позьні мэркантылізм – А. 

дэ Манкрэцьен, Т. Ман, 

А. Сэра) 

1783-1810 Фізіякратыя  

(Г. Страйноўскі, В. 

Страйноўскі,  

Я. Храптовіч, С. 

Малеўскі, І.Я. Масальскі, 

А. Тызенгаўз, К. Вырвіч) 

1758-1776 Фізіякратыя (Ф. Кэнэ, М. 

Бадо, Дзюпон дэ Нямур, 

В. Мірабо) 

1810-1864 Класічная школа 

палітэканоміі (Я. Зноска, 

1776-1870 Класічная школа 

палітэканоміі 
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 Тэзіс выдвінуты на падставе метадалагічных падыходаў, запазычаных з навуковай працы ўкраінскага 

эканаміста, д.э.н., прафесара Леоненка П.М. Методологічні аспекти історії української економічної 

думки (XIX-XX ст.) – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 434 с. 



Я. Вашкевіч,  

Я. Скачкоўскі, Ст. Будны, 

Ю. Янсан) 

1864-1918 Эканамічная думка 

Беларусі ў часы 

адсутнасці вышэйшых 

навучыльных устаноў. 

Афіцыйная дактрына – 

гістарычная 

палітэканомія 

(М. Доўнар-Запольскі, 

М. Бржэскі) 

1918-1939 Аднаўленне беларускай 

эканамічнай навукі. 

Неакласічная плыня: 

прасторавая эканамічная 

тэорыя, тэорыя 

карыснасці 

(А. Смоліч, Г. Гарэцкі,  

Я. Кіслякоў, С. Ждановіч,  

А. Більдзюкевіч) 

1870-1936 Неакласічная 

маржыналіская плыня 

1939-1991 Савецкі пэрыяд 

эканамічнай навукі. 

Палітэканомія 

сацыялізму. 

1936-1970 Кейнсіянская плыня 

1956-1991 Манетарызм 

1991-2005 Эканамічная навука ў 

Беларусі ў часы 

аднаўлення незалежнасці. 

Новая неакласічная 

тэорыя. 

1990-2005 Новая неакласічная 

тэорыя 

 

Калі мець на мэце паскарэнне адраджэння і развіцця народнай гаспадаркі, неабходна 

абавязкова вывучаць гісторыю, як сусветнай, так і беларускай эканамічнай думкі. Сучаснаму 

эканамісту, які будзе працаваць у Беларусі, трэба як след ведаць гісторыю 

заходнееўрапейскай і амерыканскай эканамічнай думкі, а таксама эканамічных вучэнняў 

Старажытнага свету і Сярэневечча. Але не менш важным ѐсць веданне і разуменне 

эканамічнай гісторыі Беларусі і гісторыі беларускай эканамічнай думкі. Нельга выхаваць 

нацыянальна свядомых спецыялістаў, якіх хвалюе лѐс Беларусі, толькі на прыкладах тых 

замежных даследнікаў, якія ніколі не вывучалі рэальныя працэсы разьвіцця беларускай 

гаспадаркі і іх адбітку ў эканамічных тэорыях. 

Такім чынам, гісторыя беларускай эканамічнай думкі ў кантэксце сусветнай 

эканамічнай навукі патрабуе дэталѐвага вывучэння. Каб выкарыстаць абмежаваныя 



навуковыя сілы з высокай прадукцыйнасцю, з самага пачатку, трэба выпрацаваць 

агульнапрынятыя мэтадалагічныя падыходы. 

З якога часу трэба вывучаць з нацыянальнай адзнакай розныя школы і плыні? На нашу 

думку з класіфікацыі сусветнай эканамічнай навукі Беларусь не мае толькі ўласных 

антычных мысляроў. Сярэдневечная ж багатая гісторыя дзяржаўнасці дае мажлівасці 

беларусам разглядаць уласных хрысьціянскіх мысляроў і мысляроў-схаластаў (Ф. Скарына, 

М. Гусоўскі, С. Будны, В. Цяпінскі, А. Волан, М. Літвін, А. Валовіч, К. Лышчынскі), 

памфлеістаў (С.М. Аскерка), фізіякратаў (Г. Страйноўскі, С. Малеўскі, Я. Храптовіч, І.Я. 

Масальскі, А. Тызенгаўз), прадстаўнікоў класічнай палітэканоміі (Я. Зноска, Я. Вашкевіч, М. 

Хонскі, Ст. Будны, М. Ачапоўскі, Ю. Янсан).  

Цікава, што беларусы апярэдзілі, і расіян, і ўкраінцаў, у справе станаўлення вышэйшай 

адукацыі. Напрыклад, у Беларусі ўніверсітэт быў адчынены на 50 гадоў раней, чым ва 

Ўкраіне, і амаль на 200 гадоў раней, чым у Расіі, а палітэканомія пачала выкладацца на 10 

гадоў раней, чым ў Маскоўскім універсітэце. Пакуль Беларусь не скрочыла з еўрапейскага 

шляху развіцця, адставанне па этапам станаўлення беларускай эканамічнай думкі ў 

параўнанні з сусветнай эканамічнай навукай складала ўсяго 10-20 гадоў: меркантылізм 

прыйшоў сюды пазней на 20 гадоў, фізіякратыя – на 8 гадоў, класічная палітэканомія – на 9 

гадоў (мал. 1). 

 

Мал. 1. Перыядызацыя развіцця эканамічнай навукі 

 

Спачатку дзейнасць контррэфарматараў амаль на 100 гадоў вырвала Беларусь з 

еўрапейскага кантэксту развіцця сусветнай эканамічнай думкі. 



Страта дзяржаўнасці ў 1795 г., а потым закрыццѐ усіх універсітэтаў – Полацкай акадэміі ў 

1820 г., Віленскага універсітэту ў 1832 г. і Горыгорацкага земляробчага інстытута ў 1864 г., у 

другі раз вырвалі Беларусь з еўрапейскага кантэксту развіцця сусветнай эканамічнай навукі, 

абумовілі разыходжанні у пэрыядызацыі. Пэрыяд адсутнасці дзяржаўнасці і ўніверсітэтаў 

(1832-1918) у беларускай эканамічнай думкі разыходзіцца з перыядызацыяй сусветнай 

эканамічнай навукі, у якой за гэты час закончылася фармаванне клясічнай школы (1848), 

адбылася першая маржыналіская рэвалюцыя (1871-1874) і сфармавалася неакласічная 

маржыналіская тэорыя (1891), раздзел, які мы сѐння называем мікраэканомікай. У другой 

палове XIX ст. беларускія навукоўцы-эканамісты, вымушаныя працаваць у іншых універсітэтах 

Расійскай імперыі, падпадаюць пад агульны ўплыў нямецкай гістарычнай школы, пад якім 

знаходзілася расійская эканамічная навука. Характэрны прадстаўнік гэтай эпохі – М. Доўнар-

Запольскі. Мы бачым уплыў праблем эканамічнай рэчаіснасці ў Расійскай імперыі і на працы 

іншых прафесійных эканамістаў, ураджэнцаў Беларусі XIX ст. (Д. Жураўскі, Я. Ястржэмбскі, 

М. Судзілоўскі, А. Людагоўскі, М. Бржэскі).  

Тут паўстае яшчэ адно пытанне: ці трэба разглядаць працы публіцыстаў, грамадскіх і 

палітычных дзеячоў, альбо абмежавацца прадстаўнікамі прафесійнай эканамічнай навукі? 

Улічваючы каланіяльнае становішча беларускага краю ў другой палове XIX і пачатку ХХ ст., а 

таксама сусветную практыку, гэта выглядае мэтазгодным. Тым больш, што такая традыцыя ўжо 

закладзена іншымі даследчыкамі (В. Бусько). 

Пасля абвяшчэньня БНР у 1918 годзе, адбываецца згуртаванне творчых сілаў каля 

праблемы аднаўлення навуковых эканамічных даследаванняў з пункту гледжання 

нацыянальнай традыцыі. У тым жа годзе ў Вільні адчынілася Навуковае таварыства, у 1921 г. у 

Менску – Беларускі ўніверсітэт, там жа ў 1922 – Беларускі інстытут культуры, у 1925 г. у 

Вільне – Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, у 1927 г. у Празе – Беларускі даследчы 

кабінэт. Яшчэ да адкрыцця першых беларускіх вышэйшых навучальных і даследчых устаноў на 

пачатку 1920-х г. ў Вільне, Маскве, Пецярбурзе, Празе была пастаўлена даследніцкая справа ў  

студэнцкіх асацыяцыях, якія складаліся з выхадцаў з Беларусі. Нават калі ў Савецкай Беларусі з 

1929 года марксізм быў узведзены ў ранг артадоксіі, у Заходняй Беларусі і ў эміграцыйных 

беларускіх колах працягваліся даследаваньні ў межах неакласічнай плыні сусветнай 

эканамічнай навукі.  

Дваццацігадовы пэрыяд адраджэння беларускай эканамічнай навукі (1918-1939) дае нам 

сѐння магчымасць вяртання ў неакласічную, альбо ў інстытуцыянальную плыні сусветнай 

эканамічнай навукі. Ён змясціў у сабе тэорыю арганізацыі беларускай сялянскай гаспадаркі (А. 

Смоліч, Я. Кіслякоў, Г. Гарэцкі, С. Ждановіч, Б. Бойка, С. Скандракоў), тэрыю штандорта (Г. 



Гарэцкі, С. Маргелаў), канцэпцыю «Беларусь-Данія» (З. Прышчэпаў, Я. Кіслякоў, Г. Гарэцкі), 

даследаваньні па палітэканоміі (А. Більдзюкевіч, І. Герцык, В. Шкодзь), па эканамічнай 

гісторыі (М. Доўнар-Запольскі, Г. Гарэцкі, А. Цвікевіч, А. Луцкевіч, П. Крэчэўскі, Р. Бонч-

Асмалоўскі), па сельскагаспадарчай эканоміі (М. Лайкоў). Закрывае гэты перыяд 1939 год, калі 

Заходняя Беларусь была далучана да Савецкай Беларусі, і ў другі раз у сваѐй гісторыі наша 

краіна была вырвана з еўрапейскага кантэксту развіцця сусветнай эканамічнай навукі. 

Паўстагодздзе тут у якасці адзінай дазволенай тэорыі панаваў марксізм, у той час як сусветная 

эканамічная навука перажыла астатнія дзве рэвалюцыі – кейнсіянскую (1936) і манетарысцкую 

(1956), і акрамя кейнсіянскай сфармавалася новая неакласічная макраэканоміка. 

Нарэшце савецкі таталітарны перыяд (1929-1991 гг.) з ідэалогіяй камунізма і стаўленнем 

на дактрыну марксізма-ленінізма – трэці раз вырвалі Беларусь з кантэксту развіцця сусветнай 

эканамічнай навукі. 

 



1.3. Станаўленне і развіццѐ эканамічнай навукі на тэрыторыі Беларусі: метадалагічныя 

аспекты   

 

Методологические аспекты истории экономической мысли Беларуси (ИЭМБ) условно 

можно разбить на тактические и стратегические. 

  
Исследовательская программа по изучению ИЭМБ должна была начинаться с разработки 

ее тактических методологических аспектов, и завершаться должна – выялением ее 

стратегических методологических аспектов. 

Важно дать ответы на вопросы: Как формировались центры развития фундаментальной 

экономической науки на территории Беларуси (Виленский университет, Полоцкая академия, 

Горыгорецкий земледельческий институт, Белорусский государственный университет, 

Институт экономики НАНБ, БГЭУ)?  

О периодизации ЭМБ было сказано в §1.2. 

Объект исследования: выявление закономерностей эволюции экономической науки на 

территории Беларуси (Беларусь здесь понимается как страна, т.е. в смысле территориальной 

привязки, но не как государство; например, ВКЛ, Северо-Западный край, БССР, РБ понимается 

как одна страна – Беларусь, но как разные государственные образования или части других 

Методологические аспекты 

Тактические, связанные с изучением 

и изложением ИЭМБ 

Стратегические, связанные с 

выявлением закономерностей 

эволюции ИЭМБ 

Нужно ли изучать экономистов, 

которые родились, но не работали в 

Беларуси? Которые работали, но не 

родились в Беларуси? 

Нужно ли изучать экономическую 

мысль тех земель, которые раньше 

входили в состав Беларуси? Нужно 

ли рассматривать Виленский 

университет? 

Нужно ли рассматривать труды 

только профессиональных ученых-

экономистов, или труды всех 

мыслителей? 

С какого периода необходимо 

изучать с национальной окраской 

школы ЭМ? 

Влияние на развитие ЭМБ:  

– особенностей развития народного 

хозяйства Беларуси в конкретные 

исторические периоды; 

– особенностей развития мировой 

экономической науки; 

– степень независимости и 

суверенитета Беларуси в различные 

исторические периоды; 

– приоритетов в области культуры; 

– наличие свободомыслия и норм 

демократии. 



более крупных государственных образований, куда они входили). Например, Виленская 

губерния входила в состав Северо-Западного края, Вильня до 1940 г. входила в состав Западной 

Беларуси, а затем и БССР, и, наконец, до настоящего времени большая часть Виленского края 

входит в состав Республики Беларуси. В этой связи, история Виленского университета в период 

1579-1832 гг. является в большей степени историей Беларуси и куда  в меньшей степени 

историей современной Литвы, в то время как история Вильнюсского университета является 

практически уже историей одних только современных литовцев. Таким же образом, если какой-

то экономист родился или жил в городе, который, например, в ХІХ в. входил в состав Беларуси, 

а сегодня входит в одно из соседних государств,  то жизненный путь этого экономиста и его 

труды становятся уже достоянием белорусской экономической науки. Исключением является 

Смоленщина, которая считалась еще в ХІХ в. частью Беларуси, хотя формально ею не являлась; 

здесь по каждой персоналии используется индивидуальный подход (учитывается, то, кем себя 

считал тот или иной экономист: если поляком, литвином, или еще реже белорусом, то это были 

наши нынешние белорусы (например, И. Ястржембский, который родился под Речицей, 

называл себя поляком, а Н. Бржеский, который родился в Минске, – литвином), если русским 

или великоросом, то это современные россияне (например, И. Сердюков, который родился в 

Украине под Полтавой, долгое время жил в Беларуси, но считал себя русским), если 

малоросцом или украинцем, то это современные украинцы, если жмудзином или жамойтом, то 

это современные литовцы. Возьмем, например, Ю. Янсона, который родился в Киеве, окончил 

Киевский университет, затем работал в Беларуси, где всего три года преподавал в Горы-Горках, 

но написал свои основные труды по политэкономии, а затем всю оставшуюся жизнь работал в 

России в Санкт-Петербурге, где специализировался на статистике. Чей он экономист? Он 

российский ученый, который родился в Украине и работал некоторое время в Беларуси. Здесь 

важно, что во время своей работы в нашей стране (на территории Беларуси) он занимался 

развитием классической политэкономии, которое превратилось в достояние белорусской 

экономической науки (при этом совершенно не важно, что он был приезжим и быстро покинул 

наш край; важнее то, что он формировал собственную школу, традицию, которая осталась для 

тех и будущих поколений белорусов в виде его лекций, выступлений, публикаций). 

Предмет исследования: методологические аспекты эволюции экономической мысли на 

территории Беларуси (ВКЛ – 1782-1795, Северо-Западный край – 1795-1918, БНР – 1918-1919, 

БССР – 1919-1991, Западная Беларусь – 1921-1939; Республика Беларусь – 1991-2014). 

Гіпотэза: Змена плыняў, школ і тэорый у развіцці гісторыі эканамічнай думкі Беларусі 

носіць не выпадковы, а заканамерны характар, і абумоўлены шэрагам аб’ектыўных прычын і 

фактараў. Напрыклад, – зменамі ў развіцці народнай гаспадаркі, зменамі ў галіне дзяржаўнага 



будаўніцтва, зменамі ў галіне культуры, адукацыі, у галіне палітыкі і дэмакратыі. Важна 

таксама ўлічваць фактар грамадска-палітычнай барацьбы за аднаўленне незалежнасці, 

грамадзянскіх правоў, г.зн. уплыў паўстанняў і рэвалюцый. Выяўленне гэтых прычын і 

фактараў, а таксама аналіз іх уплыву на эвалюцыю гісторыі эканамічнай думкі Беларусі ў 

канкрэтныя гістарычныя перыяды, дазволіць у многім прадказаць далейшы ход развіцця 

беларускай эканамічнай навукі, прывесці накірункі яе даследчых праграм у адпаведнасць з 

тэндэнцыямі развіцця сусветнай эканамічнай навукі, а таксама ў адпаведнасць з неабходнасцю 

вырашэння ключавых праблем беларускай эканомікі.  

Обоснование постановки проблемы: В классификации исследовательских направлений 

мировой экономической науки «история экономической мысли» относится к отдельному 

направлению, которое называется «Методология и школы экономической мысли». Видимо, не 

случайно, в этом случае, методология экономической науки увязывается с появлением тех или 

иных экономических школ, так как появление последних, действительно, как правило, связано с 

методологическими дискуссиями, которые постоянно ведутся в мировой экономической науке 

и служат проявлением ее развития. В этой связи представляет научный интерес выяснение 

причин появления в Беларуси в конкретные исторические периоды тех или иных 

экономических школ, например в 1770-х гг. – белорусской школы физиократов, в 1810-х – 

белорусской классической школы политэкономии; в 1920-х гг. – белорусской организационно-

производственной школы, в 1950-х – белорусской школы политэкономии социализма, в 1990-х 

гг. – белорусской неоклассической школы. Загадка состоит в том, что развитие отдельных 

белорусских экономических школ и направлений развития местной экономической мысли в 

некоторые исторические периоды выпадало из контекста развития мировой экономической 

науки. Здесь можно выделить три больших пробела: 1650-1770 гг., 1864-1918 гг., 1945-1990 гг. 

(в БССР еще и в 1929-1941 гг.). 



1.2. Вывучэнне гісторыі эканамічнай думкі Беларусі беларускімі даследчыкамі 

 

1.2.1. Даследванні па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі ў 1920-я гады (перыяд 

НЭПу)
 6
 

Мэтай гэтага даследвання было даць адказ на пытанне: ці праводзіліся ў 1920-я гады на 

тэрыторыі этнічнай тэрыторыі Беларусі распрацоўкі ў такім навуковым накірунку як «Гісторыя 

эканамічнай думкі Беларусі»? І калі не праводзіліся, то чым гэта можна растлумачыць, 

ведаючы, што распрацоўкі па гісторыі айчынай эканамічнай думкі ў той час вяліся, напрыклад, 

у такіх суседніх рэспубліках і дзяржавах, як Расія, Украіна, Польшча. Справа ў тым, што 

перыяд НЭПу ў справе адмаўлення распрацовак беларускай эканамічнай навукі мінулага вельмі 

падобны на постсавецкі перыяд, калі з боку сучасных беларускіх эканамістаў ідзе такое ж самае 

ігнараванне распрацовак іх папярэднікаў, прычым не толькі савецкага перыяду, але і ўсіх 

астатніх перыядаў развіцця беларускай эканамічнай навукі. Калі не разабрацца ў прычынах 

такой з’явы, а менавіта – адсутнасці пераемнасці і салідарнасці паміж асобнымі пакаленнямі 

беларускіх вучоных-эканамістаў і ўтварэння пэўных разрываў у развіцці беларускай 

эканамічнай навукі, – то ѐсць верагоднасць таго, што пры чарговай змене эканамічнага курса, 

альбо мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця, распрацоўкі сѐняшніх эканамістаў апынуцца ў 

незабыцці і да іх не будуць праяўляць цікавасці будучыя пакаленні беларускіх вучоных-

эканамістаў. 

Спачатку разгледзім такое пытанне: што думалі асобныя беларускія вучоныя-эканамісты 

перыяду НЭПу наконт развіцця беларускай эканамічнай навукі ў папярэдні перыяд? Тут былі 

розныя меркаванні, але схіляліся яны ў большасці ў адзін бок – адмаўлення прысутнасці 

папярэдняй спадчыны ў развіцці эканамічнай навукі на тэрыторыі Беларусі. Так, вядомы ў 

1920-30-х гадах эканаміст-географ Сцяпан Маргелаў лічыў, што да рэвалюцыі ніякага развіцця 

эканамічнай навукі ў Беларусі не было. Дакладна ѐн казаў так: «Аб даваенным стане навукова-

даследчай справы ў галіне сельскагаспадарчай эканомікі на Беларусі не можа быць доўгай 

гутаркі з той прычыны, што ў той час навукова-даследчай справы як гэтакай зусім не існавала» 

(Маргелаў, 1930, с. 30). Трохі іншага меркавання прытрыліваўся адзін з самых уплывовых 

беларускіх эканамістаў ў перыяд НЭПу – Аркадзь Смоліч, які адзначаў поспехі эканамістаў у 

вывучэнні эканомікі Беларусі. Казаў, што «яны ці не мацней нават прасунуліся ў сваѐй справе, 

чым прадстаўнікі іншых навук, дзякуючы намаганням беларускіх навуковых устаноў і 
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паасобных эканамістаў» (Смоліч, 1928, с. 18). Пад паасобнымі эканамістамі, якія даследвалі 

эканоміку Беларусі А. Смоліч, хутчэй за ўсѐ, меў на ўвазе Мітрафана Доўнар-Запольскага, 

Гаўрылу Гарэцкага, Сяргея Ждановіча і, магчыма, сябе. Бо Аркадзь Смоліч адзначаў поспехі 

беларускай эканамічнай навукі толькі непасрэдна ў 1920-я гады, у якія і ѐн сам працаваў, але ні 

словам не абмовіўся пра яе развіццѐ на тэрыторыі Беларусі ў папярэднія дзесяцігоддзі.  

Адным з першых, хто зрабіў прынамсі намѐк на існаванне ўласнай дарэвалюцыйнай 

гісторыі развіцця эканамічнай навукі ў Беларусі быў вядомы гісторык Уладзімір Пічэта. У сваіх 

артыкулах па гісторыі развіцця вышэйшай асветы ў Беларусі ў 1920-х гадах ѐн пісаў аб 

Віленскім універсітэце, як аб першым універсітэце на тэрыторыі Беларусі. У прыватнасці ѐн 

адзначаў, што «Беларусь ужо з канца XVI веку мела сваю вышэйшую навучальную ўстанову. 

Пачатак гэтаму быў пакладзены заснаваннем Віленскай езуіцкай акадэміі» (Пічэта, 1928, с. 3). 

Праўда ў іншым месцы, У. Пічэта адзначаў, што «беларуская гісторыя даўно звярнула на сябе 

ўвагу даследчыкаў, але навуковае вывучэнне яе рухалася вельмі марудна» (Пичета, 1922, с. 178) 

і  што «асабліва кідаецца ў вочы поўная нераспрацаванасць пытанняў, звязаных з гісторыяй і 

арганізацыяй народнай гаспадаркі» (Пичета, 1922, с. 191). Трэба да гэтага дадаць, што не адзін 

У. Пічэта ў 1920-30-я гады лічыў Віленскі універсітэт першай беларускай вышэйшай 

навучальнай установай. Такой жа думкі ў сваіх публікацыях прытрымліваліся – М. Ганчарык, 

Л. Васілеўскі. Апошні даследчык, які выкладаў у Горках у 1920-я гады, нават звяртаў увагу на 

сувязь паміж арганізацыяй Горыгорацкага земляробчага інстытута і закрыццѐм Віленскага 

ўніверсітэта (заўвага. такую сувязь, сапраўды адзначалі многія выкладчыкі і навучэнцы 

Горыгорыцкага земляробчага інстытута ў сярэдзіне ХІХ ст. – У.А.). 

Тым не менш, калі той жа Міхась Ганчарык пісаў артыкул па гісторыі Горыгорацкага 

земляробчага інстытута пра перыяд 1848-1864 гг. яго існавання, то не закрануў поглядаў 

палітэканомаў, хоць узгадваў і Багдана Цалінскага, і Івана Азарэвіча, і інш (Ганчарык, 1927). 

Трэба да гэтага дадаць, што і С. Цытовіч у 1928 г. выдаў працу аб Горыгорацкім земляробчым 

інстытуце і ўдзелу яго выкладчыкаў і студентаў у паўстанні пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага, 

але ў адрозненні ад сваѐй больш позняй фундаментальнай працы, выдадзенай у 1960 годзе, ні 

словам не абмовіўся аб развіцці палітэканоміі ў гэтай вышэйшай навучальнай установе. 

Паказальным у асвятленні беларускімі эканамістамі 1920-х гадоў перадгісторыі развіцця 

эканамічнай думкі Беларусі можна лічыць такі факт: у часопісе «Сельская і лясная гаспадарка» 

за 1928 год (№2) быў змешчаны фотаздымак Івана Сцебута, дзе ѐн быў названы ―першым 

беларускім вучоным аграрнікам-даследчыкам і заснавальнікам расійскай агранамічнай школы 

(Сельская, 1928, с. 1). Аднак, цікава, што ў сярэдзіне XIX ст., калі непасрэдна і вучыўся ў Горы-

Горках Іван Сцебут,  кіраўніцтва гэтага мясцовага інстытута запрасіла стаць ганаровым сябрам 



Вучонага савету – Міхала Ачапоўскага, беларускага польскамоўнага аграрніка-эканаміста, 

былога прафесара Віленскага універсітэта, якога тады лічылі адным с заснавальнікаў 

сельскагаспадарчай навукі.  З гэтага  відаць, што ўсѐ-ж большасць беларускіх эканамістаў 1920-

х гг. кіравалася моўным прызнакам і лічыла – беларускімі – толькі тых вучоных, якія выдавалі 

свае працы на беларускай ці рускай мовах, а не ўсіх тых, якія пражывалі і працавалі раней на 

этнічнай тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, напрыклад, што тых, хто раней – у XVI-XIX стст. 

пісаў на польскай мове – у 1920-х гадах да беларускіх эканамістаў не адносілі. Магчыма гэта 

тлумачыцца ўплывам беларусізацыі і будавання беларускай дзяржаўнасці. Тут няма нічога 

дзіўнага, бо, напрыклад, у пачатку 1990-х гг. ва Ўкраіне, калі фарміравалася новая канцэпцыя 

гісторыі эканамічнай думкі Ўкраіны, то туды патрапілі толькі тыя эканамісты, якія былі ўласна 

ўкраінцамі. Тым не менш, аддаўшы даніну такому падыходу, трэба прызнаць яго 

абмежаванасць. Бо з такога пункту гледжання, можна было б сказаць, што апошнія 20 гадоў 

Беларусь увогуле амаль не мае ўласнай традыцыі развіцця эканамічнай навукі, бо 99% 

сучасных эканамістаў у якасці працоўнай мовы выкарыстоўваюць рускую мову, многія (больш 

за палову) пазбягаюць называць Рэспубліку Беларусь краінай, а замест гэтага называюць яе 

старой назвай «рэспубліка», якая мае адценак каланіяльнасці і якая зацвердзілася ў савецкі час 

(бо «краінай» тады дазвалялася называць толькі Савецкі саюз). Адным словам, незразумелым, з 

пункту гледжання сѐняшняга дня, застаецца тая логіка, якой прытрымліваліся беларускія 

эканамісты 1920-х гадоў: у чым была розніца і што давала падставу называць Івана Сцебута 

першым беларускім вучонам-аграномам і не ўзгадваць увогуле Міхала Ачапоўскага (першы 

карыстаўся рускай мовай і дзяржавай лічыў Расійскую імперыю, другі – польскай мовай і 

дзяржавай лічыў таксама Расійскую імперыю). Дзіўна гэта таксама і таму, што ў 1920-х гадах 

сярод беларускіх эканамістаў было значна больш валодаючых польскай мовай, чым сярод 

беларускіх эканамістаў 1990-х гадоў (пра гэта, напрыклад, можна меркаваць па колькасці 

спасылак на польскамоўныя працы). Факт застаецца фактам, але, тым не менш, – ні пра аднаго з 

польскамоўных мясцовых эканамістаў мінулага не ўзгадвалі ў сваіх працах як пра беларускіх 

эканамістаў – беларускія эканамісты 1920-х гадоў. 

Можна прывесці яшчэ некалькі характэрных прыкладаў з гісторыі развіцця беларускай 

эканамічнай навукі ў перыяд НЭПу. Напрыклад, прафесар Сцяпан Журык, які працаваў у 1920-

х гадах у Горацкай сельскагаспадарчай акадэміі быў накіраваны ад Беларускага НДІ сельскай і 

лясной гаспадаркі на чатырохмесячную стажыроўку ў Данію для вывучэння замежнага вопыту. 

Ён выдаў некалькі навукова-папулярных брашур аб сваіх уражаннях і аб тым, што трэба 

запазычыць з дацкай гаспадаркі, выдаючы гэта за нешта новае, чаго раней ніхто ў Беларусі не 

ведаў (гэта бачна з тых шматлікіх эмацыянальных зваротаў, якімі перапоўнены гэтыя 



публікацыі) (Журык, 1930; Журык, 1926). А між тым, 60-70 гадоў да яго, з тых жа Горак і з тымі 

ж мэтамі за мяжу выпраўляліся Бернгард Міхельсон (у Бельгію) і Аляксей Бажанаў (у 

Германію). У сваіх справаздачных працах гэтыя два прафесары сярэдзіны ХІХ ст. прыйшлі 

прыблізна да тых жа самых высноў, да якіх прыйшоў і прафесар С. Журык у 1920-х гадах. Гэта, 

і вырошчваць карняплоды для кармлення кароў (галоўная прапанова С. Журыка), і ўводзіць 

сістэму травасеяння, на якім, як яны яшчэ тады адзначалі, засноўваецца поспех 

заходнееўрапейскай сельскай гаспадаркі.  Прычым трэба дадаць, што С. Журык у 1919-1923 гг. 

вучыўся яшчэ ў адноўленым Горацкім земляробчым інстытуце і ўзначальваў там студэнцкі 

моладзевы беларускі нацыянальны рух, а значыць яго нельга абвінаваціць у недахопе 

нацыянальнай свядомасці. Хутчэй за ўсѐ тут справа менавіта ў тым, што ў 1920-я гады амаль 

зусім не вялося даследванне таго, што зрабілі ўжо папярэднікі, а гэта значыць практычна не 

існавала ў той час ў беларускай эканамічнай навуцы такога накірунку як – вывучэнне гісторыі 

мясцовай ці айчынай эканамічнай думкі. Такія прыклады, як с прафесарам Сцяпанам Журыкам, 

у 1920-я гады сустракаюцца шматкрось. Той жа наркам земляробства Зміцер Прышчэпаў пасля 

паездкі ў Данію і Германію склаў падрабязную і вельмі прагрэсіўную праграму пераўтварэнняў 

у сельскай гаспадарцы Беларусі. Але тыя мерапрыемствы, што былі закладзены ў гэту 

праграму, паўтаралі шэраг прапаноў, якія яшчэ ў больш падрабязным выглядзе былі 

выкладзены ў працах беларускіх эканамістаў – сяброў Беларускіх сельскагаспадарчых 

таварыстваў у 1900-1910 гадах, прычым пасля наведвання апошнімі пераважна тых жа самых 

краін – Даніі і Германіі.  

Такім чынам, важна тут яшчэ раз падкрэсліць, што многае з таго, аб чым пісалі ў 1920-х 

гадах – С. Журык, З. Прышчэпаў і іншыя беларускія эканамісты таго часу, было ўжо з большага 

напісана у працах іх папярэднікаў – А. Бажанава, Б. Міхельсона і іншых вучоных, некалькі 

дзесяцігоддзяў да гэтага. Але С. Журык, З. Прышчэпаў і іншыя вучоныя 1920-х гадоў, як 

правіла, не звярталі ўвагі на папярэднія працы і не давалі на іх спасылак, а самі ехалі ў Данію, 

Германію і іншыя краіны, і пры гэтым пасля тых паездак у сваіх працах рабілі практычна тыя ж 

самыя высновы, што і іх папярэднікі. Гэта значыць фактычна паўторна вынаходзілі тое, што 

ўжо было вынайдзена да іх. Пры гэтым гаворка не ідзе пра тое, што не трэба было ехаць і 

вывучаць замежны вопыт, а толькі пра тое, – што калі б яны ведалі высновы сваіх папярэднікаў, 

якія былі зроблены з такіх жа самых паездак, то і іх стажыроўкі маглі б прынесці яшчэ большы 

плѐн. А так, можна сведчыць, што ў 1920-я гады ў перыяд НЭПу была згублена пераемнасць 

паміж пакаленнямі беларускіх вучоных-эканамістаў, як і пераемнасць паміж інстытумі, 

напрыклад Беларускім НДІ сельскай і лясной гаспадаркі (1927-1930) і Горыгорацкім 

земляробчым інстытутам (1836-1863). Па нейкіх прычынах атрымаўся сваеасаблівы разрыў. 



Прычым разрывы падобныя гэтаму неаднаразова ўтвараліся ў ходзе станаўлення і 

эвалюцыі беларускай эканамічнай навукі. Напрыклад, у пачатку 1990-х гадоў, пасля рападу 

Савецкага Саюза і сістэмнага крызісу адміністрацыйна-каманднай эканомікі, адмаўленне 

сучаснымі беларускімі вучонымі-эканамістамі прац беларускіх эканамістаў папярэняга 

савецкага перыяду вельмі нагадвала адмаўленне беларускімі эканамістамі 1920-х гадоў 

(перыяду НЭПу) прац мясцовых эканамістаў дарэвалюцыйнага перыяду. Ці ўзяць, напрыклад, 

перыяд навейшай гісторыі. Здарэнні, падобныя тым, якія прыводзіліся вышэй у дачыненні да 

беларускіх эканамістаў 1920-х гадоў, шматкрось здараюцца і з беларускімі эканамістамі ў 2000-

я гады. У сучаснай беларускай эканамічнай літаратуры нярэдкасцю з’яўляецца выпадак, калі, 

напрыклад, нейкі даследчык друкуе артыкул у навуковым часопісе і нават не зазірне ў 

папярэднія нумары, дзе гэта праблема ці тэма ўжо разглядаліся і часта на больш паглыбленым 

узроўні. Гэта яшчэ раз паказвае на мэтазгоднасць развіцця ў эканамічнай навуцы кожнай краіны 

такога накірунку як – гісторыя айчынай эканамічнай думкі, а таксама на мэтазгоднаць таго, каб 

сучасныя вучоныя-эканамісты пры напісанні сваіх навуковых прац рабілі ў іх агляд таго, што 

было зроблена ў гэтым накірунку іх папярэднікамі. 

Паміж іншым, калі быць аб’ектыўным, то факт адсутнасці ў працах беларускіх 

эканамістаў 1920-х гадоў разгляду прац іх папярэднікаў – можна растлумачыць выпадковым і 

няўдалым збегам розных абставін і акалічнасцей. Напрыклад, Уладзімір Пічэта, узгадваючы 

Віленскі універсітэт не прыгадаў эканамістаў, бо сам быў гісторыкам. Можа быць яшчэ не 

ўзгадвалі, таму шта ў 1920-х гг. развівалася пераважна галіновая навука – эканоміка сельскай 

гаспадаркі (таму эканамісты-аграрнікі не ўзгадвалі палітэканомаў Горыгорацкага земляробчага 

інстытута, напрыклад, Юлія Янсана, а толькі тых, хто распрацоўваў тыя накірункі, якія 

распрацоўвалі яны самі). Так, Гаўрыла Гарэцкі, калі апісваў гісторыю эканамічных 

даследванняў у Беларусі, разгледзіў толькі гісторыю станаўлення даследчых станцый у 

Беларусі, гэта значыць гісторыю толькі свайго накірунку – сельскагаспадарчай эканоміі (але, як 

заўважалася вышэй, Сцяпан Маргелаў не зрабіў і гэтага, бо сам быў – эканаміст-географ). 

Прычым Г. Гарэцкі адзначыў толькі практычныя прыкладныя даследванні і праігнараваў 

тэарэтычныя працы (таго ж Юлія Янасана і Аляксандра Гінцэля аб рэнце, Івана Сцебута, 

Аляксея Бажанава, Бернгарда Міхельсона, Аляксея Людагоўскага – на палітэканамічныя тэмы) 

(Гарэцкі,  1928, с. 6). У іншай сваѐй працы Г. Гарэцкі заўважаў: «Граф Мураўѐў-Душыцель у 

1864 г. разам з агульным прыгнетам беларускай культуры, знішчыў першыя пачаткі 

сельскагаспадарчага доследу і агранамічнай асветы» (Гарэцкі, 1929, с. 5). 

Тут адзінае, што здзіўляе, што ў сваім накірунку – эканамічнай тэорыі – мог асвятліць 

гэтае пытанне (гісторыі эканамічнай думкі Беларусі) амаль адзіны ў 1920-х гг. беларускі 



палітэканом, які жыў у Заходняй Беларусі – Адам Більдзюкевіч, які ў сваім падручніку адзін з 

чатырох раздзелаў прысвяціў «гісторыі эканамічнай навукі». Але і ѐн не разгледзіў гэтае 

пытанне (Більдзюкевіч, 1926). Але і тут гэта можна спісаць на выпадковасць, на яго асабістыя 

перавагі. Застаецца надзея на рукапісныя матэрыялы Вавіля Шкодзя, якія пакуль не знойдзены 

(Шкодзь, 1928). Акрамя таго, добра б было адшукаць даклад прафесара Вячаслава Перахода, які 

ѐн рабіў у 1922 годзе на адным з паседжанняў Беларускага вольна-эканамічнага таварыства пры 

Беларускім дзяржаўным палітыхнічным інстытутце на тэму: «Важнейшыя плыні эканамічнай 

думкі і адбітак іх у рэчаісным жыцці» (Ярошевич, 1922, с. 23). Гэта пры ўмове, што апошні быў 

дзе-небудзь надрукаваны. У любым выпадку, у працах Вячаслава Перахода можна шукаць гэта 

пытанне, бо вядома, што гэты вучоны да таго як пачаў спецыялізавацца на даследванні праблем 

эканомікі лясной гаспадаркі, выдаў шэраг чыста палітэканамічных прац (Переход, 1919). 

У Беларускім дзяржаўным універсітэце ў 1920-я гады палітэканомы, якія там працавалі не 

былі ўласна беларусамі, бо мелі, як правіла, пралетарскую і інтернацыянальную свядомасць 

(заўвага. і нават не яўрэйскую, хоць многія з іх былі яўрэямі. – У.А.), і таму не звярталі ўвагі на 

эканамічную думку, якая развівалася на гэтай тэрыторыі раней (этнаграфічнай тэрыторыі 

Беларусі яны не ведалі і не цікавіліся ѐй, а ў Мінску такіх традыцый не існавала, бо 

інтэлектуальным цэнтрам Беларусі ѐн пачаў станавіцца разам з тым, як яны пачалі ў ім 

працаваць). Так прафесар Ілля Герцык, навуковай спецыялізацыяй якога можна сказаць 

з’яўлялася «гісторыя эканамічных вучэнняў» (прынамсі свае артыкулы ѐн выдаваў у гэтым 

накірунку) ужо тады, калі яшчэ не было такой татальнай устаноўкі з боку ўладаў,  падвергнуў 

крытыцы так званую буржуазную эканамічную думку Захаду. І зразумела, што ў яго працах не 

знайшлося месца ні для аднаго станоўчага моманту ці прыкладу з гісторыі развіцця мясцовай 

эканамічнай думкі, альбо для разгляду сістэмы поглядаў хоць аднаго мясцовага вучонага-

эканаміста. Думкі І. Герцыка, відаць па ўсяму, як і думкі большасці артадаксальных марксістаў-

бальшавікоў, былі звязаны з глабальнымі рухамі і праектамі сусветнага масштабу, дык дзе уж 

тут ім было да нейкай «малой» ва ўсіх сэнсах Беларусі. Бо можна адзначыць, што з моманту 

свайго заснавання і на працягу ўсіх 1920-х гадоў БДУ ў галіне развіцця палітэканоміі з’яўляўся 

рассаднікам «артадаксальнага марксізма-ленінізма» (заўвага. у канцы 1920-х гадоў гэты трэмін 

ужо ужываўся і, як правіла, у станоўчым сэнсе. – У.А.), што, напрыклад, не было характэрна ў 

той час для тых даследчых і навучальных устаноў, якія фарміраваліся і былі па свайму духу 

нацыянальна-беларускімі (Інстытут Беларускай Культуры, Беларускі НДІ сельскай і лясной 

гаспадаркі, Таварыства па вывучэнню Беларусі пры Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў 

Горках). Каб упэўніцца ў гэтым дастаткова зірнуць на назвы прац палітэканомаў БДУ 1920-х 

гадоў, напрыклад, – І. Герцыка, М. Гольмана, І. Герчыкава, С. Вольфсана, С. Каценбогена, Е. 



Рыўліна, Л. Лубны-Герцыка, Ф. Гаўзэ, Н. Краўчанка. Можа быць яшчэ і з гэтай прычыны – 

прафесары-эканамісты, якія не былі марксістамі і траплялі ў БДУ, доўга там не затрымліваліся, 

напрыклад, Мітрафан Доўнар-Запольскі (папрацаваў толькі паўтары гады – у 1925-1926), А. 

Котаў (1925-1926), Яўсей Канчар (1922-1923).  

Праўда, у працах беларускіх эканамістаў, у тым ліку і перыяду НЭПа, прысвечаных іншым 

праблемам, трапляліся час ад часу звесткі пра дзейнасць і працы папярэднікаў. Так Віталь 

Бусько (1954-2006) адзначаў, што «працы М. Доўнар-Запольскага, В. Сямеўскага, У. Пічэты і 

іншых зрабілі ўнѐсак у аналіз развіцця эканамічнай думкі Расіі, у тым ліку і Беларусі ў XVIII-

XIX стст., дзе былі даследваны эканамічныя погляды А. Тызенгаўза, К. Друцкага-Любецкага, Я. 

Храптовіча, М
7
. Ястржэмбскага» (Бусько,  Якимченко, 2006, с. 282). Да гэтага можна дадаць, 

што беларускі эканаміст ХІХ ст., які падпісваўся крыптонімам В.В. і друкаваў свае працы ў 

палітэканамічным часопісе «Эканаміст» у пачатку 1860-х гадоў, падрабязна і крытычна 

аналізаваў працы беларускага польскамоўнага эканаміста-публіцыста І. Корвін-Мілеўскага. Да 

таго ж абвінаваўчыя артыкулы канца 1920-х гадоў па сваѐй сутнасці і зместу з’яўляюцца 

першымі працамі па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, хоць іх з’яўленне было абумоўлена 

не чысталюбівымі памкненнямі саміх аўтараў, а замовай з боку рэпрысійных органаў савецка-

бальшавіцкай дзяржавы. Калі адкінуць відавочныя ідэалагічныя штампы, то некаторыя з гэтых 

прац утрымліваюць даволі змястоўны аналіз галоўных прац беларускіх вучоных-эканамістаў 

перыяду НЭПа. 

Такім чынам, загадкавым з’яўляецца той факт, што беларускія вучоныя-эканамісты 

перыяду НЭПа, сярод якіх былі і такія свядомыя беларускія эканамісты, як А. Смоліч, А. 

Більдзюкевіч, і інш., фактычна ігнаравалі даследванні сваіх папярэднікаў, у тым ліку ў працах 

па гісторыі эканамічных вучэнняў і іншых навуковых працах палітэканамічнага характару. 

Нават савецкія айчынныя вучоныя-эканамісты, якія жылі ў пазнейшыя часы і па сваѐй 

свядомасці былі менш беларускімі (напрыклад, М. Варабей, Е. Казлоўскі, І. Караленка, В. 

Бусько), аналізавалі працы і погляды беларускіх фізіякратаў, прадстаўнікоў беларускай 

класічнай і марксісцкай школ палітэканоміі. Бачым у гэтым сэнс і мы, бо працы па гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі як бы злучаюць розныя перыяды і эпохі ў адну лінію, дазваляюць 

                                                 
7
 Відавочна, што тут апіска і  маецца на ўвазе Ян Ястржэмбскі, беларускі вучоны-эканаміст ХІХ 

ст., які праходзіў па справе петрашэўцаў, і дзейнасць якога сярод іншых петрашэўцаў 

даследваў Васіль Сямеўскі (аб гэтым паведамляецца ў гэтай жа кнізе на С. 73). Яго 

палітэканамічныя працы сярэдзіны ХІХ ст., напісаныя ім падчас пражывання ў ссылцы ў сябе 

на малой Радзіме ў Рэчыцкім павеце, нядаўна былі знойдзены ў архівах Санкт-Пецярбурга 

аўтарам гэтай кнігі. 



пераадольваць узнікаючыя разрывы і прэзентаваць шырокім колам грамадскасці суцэльную 

беларускую эканамічную навуку.  

 

1.2.2. Вывучэнне прац па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі ў 1950-1970-х гг.
8
 

 

У разглядаемы перыяд у беларускай эканамічнай навуцы пачало адбывацца станаўленне 

новага самастойнага напрамку, за якім сѐння замацавалася назва «Гісторыя эканамічнай думкі 

Беларусі». 

Варта праўда звярнуць увагу на тое, што выданне асобных публікацый па гісторыі 

айчыннай эканамічнай думкі было здзейснена яшчэ раней і супала па гадах з перыядам 

кіравання ў Беларусі К. Мазурава (1956-1965), яго спробай праводзіць палітыку беларусізацыі ў 

кантэксце хрушчоўскай лібералізацыі і дэкларацыяй пашырэння правоў саюзных рэспублік. На 

другую палову 1950- х гг . і на 1960-я гады прыйшлося адраджэнне савецкай эканамічнай 

навукі, падобнае таму, якое раней адбывалася ў 1920-я гады, у перыяд НЭПа. Дарэчы, застаецца 

невялікая верагоднасць таго, што ўдасца ўсѐ ж такі адшукаць працы па гісторыі айчыннай 

эканамічнай думкі каго-небудзь з беларускіх аўтараў міжваеннага перыяду (1918-1939); 

напрыклад, гэтыя пытанні маглі быць асветлены ў неадшуканых пакуль рукапісных матэрыялах 

па палітэканоміі Васіля Шкодзя або ў працах іншых аўтараў, якія яшчэ могуць быць адкрытыя. 

Пра тое, што такія працы маглі быць у Беларусі ў 1920-х гадах сведчыць той факт, што такія 

працы былі ў той час ва Ўкраіне, а развіццѐ гэтага накірунку ішло сінхронна ў абедзвюх 

рэспубліках. Прычым, па сцверджанні ўкраінскага эканаміста С. Злупко (1931-2006) , «кожны 

раз даследаванні ў галіне гісторыі нацыянальнай эканамічнай думкі актывізаваліся тады, калі 

мелі месца хоць малыя праявы нацыянальнага адраджэння; ў ХХ стагоддзі так было ў 20-я 

гады, на рубяжы 50-60-х гадоў , а таксама на мяжы 80-90-х гадоў» (Злупко, 1991). Прымаючы 

да ўвагі такую логіку, можна задацца такім пытаннем: калі такія даследаванні паўсталі ў 

Беларусі пры слабых хвалях беларусізацыі ў другой палове 1950- х гадоў (М. Варабей , С. 

Цітовіч) і ў другой палове 1980-х гадоў (В. Бусько ), то чаму іх не было ў Беларусі падчас 

магутнай хвалі беларусізацыі ў 1920- х гадах ? Можа яны сапраўды застаюцца нявыяўленымi? 

Тым больш, што пра існаванне беларускай эканамічнай літаратуры, хоць і беднай да гэтага 

часу, казаў у прадмове да сваѐй кнігі А. Бiльдзюкевiч (1926) . 

 Шанc адшукаць працы па гісторыі беларускай эканамічнай думкі ў 1920-я гады застаецца 

таксама і па той прычыне , што ў той час такіх прац не магло быць шмат, і яны сапраўды маглі 
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 Друкуецца ўпершыню. Матэрыял са справаздачы Інстытута эканомікі НАН Беларусі. Пераклад з рускай мовы – 

Алеся Цітарава, Алесі Вардомскай. 



быць прапушчаны (асабліва, калі яны былі выдадзены ў Заходняй Беларусі, ды яшчэ раптам і на 

польскай мове ), бо нават у 1960-я гады, калі беларуская эканамічная навука была прадстаўлена 

даволі вялікай колькасцю эканамістаў, на гэтай ніве працавалі адзінкі, а дакладней ўсяго два 

эканамісты – Мікалай Варабей (пакуль знойдзена чатыры артыкула) і Сяргей Цітовіч (адна 

манаграфія). Толькі яны адважыліся на правядзенне падобных даследаванняў у гэтым 

абсалютна новым для таго часу навуковым кірунку. Прычым абодва даследавалі эканамічную 

думку Беларусі ХІХ стагоддзя. Дарэчы, нешматлікасць эканамістаў, якія займаюцца 

даследаваннямі па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, назіраецца і ў сучасны перыяд развіцця 

гэтага навуковага накірунку. Гэта значыць, што гэта нешматлікасць становіцца ўжо 

традыцыйнай, і верагодна абумоўлена параўнальна нізкай нацыянальнай самасвядомасцю 

беларускіх эканамістаў, як, зрэшты , і ўсіх прадстаўнікоў беларускай народнасці. 

Так, і ў 1960-я гады дадзены навуковы накірунак у беларускай эканамічнай навуцы пачаў 

развівацца больш не па ўласнай ініцыятыве, а дзякуючы «штуршку» з Масквы. У 1961 годзе 

быў рэалізаваны першы ўсесаюзны навуковы праект: выйшаў зборнік прац па гісторыі 

эканамічнай думкі народаў Савецкага саюза, які утрымліваў і матэрыял аб развіцці эканамічнай 

думкі Беларусі ў канцы XVIII-XIX стагоддзяў (Козловский, 1961). Яго аўтарам па нейкіх 

прычынах стаў прадстаўнік з Гродна – І. Казлоўскі, хоць пры падрыхтоўцы свайго артыкула ѐн 

у асноўным скарыстаўся вынікамі папярэдніх работ М. Вараб'я. У 1972 годзе быў рэалізаваны 

яшчэ адзін маштабны ўсесаюзны даследчы праект: выйшла 4-х томная энцыклапедыя, якая 

была прысвечана навуцы «палітычная эканомія» і ўтрымлівала асобныя артыкулы па гісторыі 

эканамічнай думкі розных еўрапейскіх краін (Козловский, Воробей, Короленко, 1972). У тым 

выданні эканамічная думка Беларусі была пастаўлена на адзін узровень, напрыклад, з 

эканамічнай думкай Бельгіі; гэта быў самы змястоўны і поўны артыкул па гісторыі эканамічнай 

думкі Беларусі ў даследуемы перыяд , які ахопліваў яе мяжы ад вытокаў да сучаснасці (гэты 

артыкул рыхтаваў да друку Іван Караленка, на той момант супрацоўнік Інстытута эканомікі 

Акадэміі навук БССР, а рэдагавалі яго – М. Варабей і І. Казлоўскі) . Нарэшце, у 1973 годзе ў 

Маскве была склікана нарада гісторыкаў-эканамістаў з розных саюзных рэспублік, на якой 

было прынята рашэнне аб складанні генеральнага плана навуковых даследаванняў па 

праблемах гісторыі эканамічнай думкі народаў Савецкага саюза (Орешкин, 1974). З беларускага 

боку ў гэтай нарадзе прымаў удзел В.І. Дрыц. Такім чынам, развіццѐ гэтага напрамку, якое 

пачалося ў другой палове 1950-х гадоў, у даследуемы перыяд атрымала развіццѐ шмат у чым 

дзякуючы афіцыйнаму ўхваленняю, падтрымцы і ініцыятыве з Масквы. 

Тым не менш, навуковай грамадскасці не адразу ўдалося атрымаць дазвол на развіццѐ 

новага навуковага накірунку з боку партыйных кантралюючых органаў рэспублікі. Беларускія 



партыйныя функцыянеры для страхоўкі тэлефанавалі ва Украіну і высвятлялі: ці сапраўды 

Масква дазволiла даследаванне гісторыі эканамічнай думкі асобных народаў Савецкага саюза , 

а не ўсяго савецкага або расійскага народу, і ці няма тут праявы нацыяналізму? Дазвол на 

пастаяннае развіццѐ гэтага кірунку даследаванняў у Беларусі перад органамі дзяржаўнай улады 

(у прыватнасці , перад аддзелам навукі ЦК КПБ) адстойваў Валянцін Іванавіч Дрыц (1934-

2012), які з'яўляўся на той момант загадчыкам аддзела эканамічнай гісторыі Інстытута 

эканомікі Акадэміі навук БССР. Спачатку планавалася , што распрацоўкі ў гэтым напрамку 

ўзначаліць Васіль Гаўрылюк (нар. 1923), які ў 1974 годзе абараніў доктарскую дысертацыю; але 

менавіта ў гэты час ѐн быў запрошаны прадстаўляць Беларусь у міжнародных арганізацыях. 

Тады распрацоўваць гэты напрамак было прапанавана Віталю Мікалаевічу Бусько (1954-2006) , 

які ў 1975 годзе паступіў у аспірантуру. Пакуль жа, па інэрцыі (у 1975 годзе) яшчэ адзін 

артыкул па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі для чарговага выдання Беларускай савецкай 

энцыклапедыі падрыхтавалі ўсе тыя ж М. Варабей і І. Казлоўскі , але гэты артыкул толькі 

паўтараў папярэднія звесткі і быў вельмі кароткім (Казлоўскі, Варабей, 1975). Наогул жа, з таго 

часу пачынаўся перыяд, калі на працягу трыццаці гадоў В. Бусько заставаўся практычна 

адзіным у Беларусі навукоўцам-эканамістам, які спецыялізаваўся толькі на вывучэнні гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі. Аднак першыя яго працы ў гэтым напрамку з’явіліся толькі ў 

другой палове 1980-х гадоў. 

Нягледзячы на нешматлікасць прац, у 1950-1970-я гады быў з большага сфарміраваны 

«шкілет» гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Яе пачатак было прапанавана браць ад XIV 

стагоддзя, калі сфарміравалася беларуская народнасць, або, па іншай версіі, з XVI стагоддзя, ад 

першых выданняў Францішка Скарыны; далей ішлі іншыя прадстаўнікі свецкай эканамічнай 

думкі, пераважна утапісты (Арцемій, Феадосій Касой), фiзiякраты (Яўхім Храптовіч, Антоні 

Тызенгаўз), Беларускае вольнае эканамічнае таварыства, Горагорыцкi земляробчы інстытут 

(сярод іншых адзначаліся таксама і тыя выкладчыкі і выпускнікі, якія ў большай ці меншай 

ступені мелі дачыненне да палітэканоміі, – Багдан Цалiнскi, Аляксандр Гiнцаль, Аляксандр 

Есакоў, Аляксей Бажанаў, Іван Азарэвіч, але самае галоўнае, – Юлій Янсан і Аляксей 

Людагоўскi), дзекабрысты (І. Гарбачэўскі ), рэвалюцыянеры-дэмакраты (Кастусь Каліноўскі), 

афіцэры генштаба Расійскай імперыі, якія займаліся апісаннем гаспадаркі беларускіх губерняў; 

далей ішлі Інстытут эканомікі Беларускай акадэміі навук, Інстытут народнай гаспадаркі; асобна 

згадваліся нават такія постаці, як Аляксандр Уласаў і Мітрафан Доўнар-Запольскі, якія ў 1930-х 

гадах былі залічаны да «нацдэмаў». 

З іншага боку, гісторыя эканамічнай думкі Беларусі, якая развівалася ў  даследуемы 

перыяд, была вытрымана ў ідэалагічных традыцыях таго часу. Так замоўчвалася схаластычная 



эканамічная думка (мабыць, яна лічылася маргінальнай з пункту гледжання савецкага атэізму), 

класічная школа палітэканоміі (уся палітэканомія пасля Адама Сміта і Давіда Рыкарда лічылася 

буржуазнай і непрагрэсіўнай), адпаведна Полацкая езуіцкая акадэмія і Віленскі універсітэт 

(заўвага. Горы-Горацкі земляробчы інстытут лічыўся першай і адзінай вышэйшай навучальнай 

установай у Беларусі ў XIX ст. – У.А.); замоўчваліся перыяд новай эканамічнай палітыкі і 

навукоўцы-эканамісты, якіх у свой час ахрысцілі «нацдэмамі» (Аркадзь Смоліч, Сяргей 

Жданавіч, Ян Кіслякоў, Зміцер Прышчэпаў, і інш.), не згадваўся нават Беларускі дзяржаўны 

універсітэт 1920-х гг. (палітэканомы Ілля Герцык і Міхась Гольман); замоўчваўся факт 

існавання беларускай эканамічнай думкі ў Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд (Інстытут 

народнай гаспадаркі і культуры, Беларускае навуковае грамадства, працы палітэканомаў Адама 

Більдзюкевіча, Васіля Шкодзя, Станіслава Чыжэўскага), а таксама факт наяўнасці прац 

беларускіх даследчыкаў, якія былі напісаны у эміграцыі і ў перыяд акупацыі падчас дзвюх 

сусветных войн; замоўчвалася наявность эканамістаў, якія падтрымлівалі рынкавы шлях 

развіцця народнай гаспадаркі Беларусі (Мікалай Бржескі, Яўсей Канчэр, Радзівон Бонч-

Асмалоўскі). 

Затое ў доследуемы перыяд атрымаў развіццѐ такі накірунак як «гісторыя грамадска-

палітычнай думкі Беларусі», які ледзь было не падмяніў сабой «гісторыю эканамічнай думкі 

Беларусі», і таму ѐсць сэнс спыніцца на гэтай з’яве больш падрабязна. Так, у другой палове 

1950-х гадоў у галоўным часопісе «Камуніст Беларусі», які практычна на працягу ўсяго 

савецкага перыяду задаваў накіраванасць і танальнасць навуковых даследаванняў (па характары 

публікацый у ім можна судзіць аб суровасці таго ці іншага перыяду савецкай эпохі), прайшла 

серыя публікацый, прысвечаная пытанню гісторыі распаўсюджвання марксізму ў Беларусі 

(Лущицкий, 1953; Ефремова, 1954; Казеко, 1955) . У гэты ж час на тую ж тэму ў Акадэміі навук 

БССР быў падрыхтаваны і выдадзены цэлы зборнік прац (Из истории, 1958). У наступныя 

дзесяцігоддзі дадзены накірунак у Беларусі быў прадстаўлены шырокай колькасцю навуковых 

прац (Федорова, 1966; Самбук, 1976). Прычым гэта таксама ініцыявалася і падтрымлівалася з 

боку Масквы, дзе выдаваліся зборнікі, прысвечаныя гісторыі развіцця грамадска-палітычнай 

думкі асобных народаў СССР (Очерки, 1956). У гэтых працах разглядалася ўсѐ тое, што 

папярэднічала марксізму – эканамічныя погляды так званых рэвалюцыянераў-дэмакратаў 

(Лущицкий, 1952), журналістаў-публіцыстаў (Цікоцкі, 1960), а таксама тых дваран-лібералаў і 

памешчыкаў, чые погляды па некаторых пазіцыях супадалі з поглядамі рэвалюцыянераў-

дэмакратаў (па пытаннях адмены прыгоннага права і выкарыстання вольнанаѐмнай працы). Пра 

развіццѐ так званай буржуазнай палітэканоміі на тэрыторыі Беларусі ў іх не гаварылася ні 

слова. Фактычна адмаўлялася ці замоўчвалася існаванне ў Беларусі ўсѐй папярэдняй 



немарксісцкай палітэканоміі. Не згадвалася наогул пра Віленскі універсітэт, пра Полацкую 

акадэмію, пра такіх выдатных навукоўцаў-эканамістаў XIX ст., злучаных сваѐй дзейнасцю з 

Беларуссю, як Геронім Страйноўскі, Валер’ян Страйноўскі, Ян Вашкевіч, Мікалай Бржескі, 

Фѐдар Ястремскі.  

Падобнае адбывалася і ў іншых рэспубліках, напрыклад, у суседняй Літве. У даследуемы 

перыяд літоўскія эканамісты рабілі акцэнт на вывучэнні і аналізе марксісцкіх поглядаў 

камуністычных партыйных дзеячаў 1920-х гадоў: З. Ангарэтіса і В. Міцкявічус-Капсукаса. 

Цяжка ўявіць, каб сѐння па добрай волі які-небудзь літоўскі эканаміст вырашыў уключыць 

погляды гэтых палітычных дзеячаў у гісторыю айчыннай эканамічнай навукі. 

Справа ў тым, што марксізм не быў у поўным сэнсе слова эканамічнай тэорыяй ці 

навукай, а быў, хутчэй, вучэннем. Яго можна, напрыклад, па сваѐй структуры і прызначэнню 

параўнаць з хрысціянскім вучэннем. Гэта, напрыклад, відаць з таго, што тыя, хто звалі сябе 

марксістамі, выступалі супраць, як яны звалі «эканамістаў», якіх яны ставілі ў адным шэрагу з 

меншавікамі, трацкістамі, эсэрамі, буржуазнымі нацыяналістамі і іншымі апартуністамі. З 

гэтага, дарэчы, можна бачыць, што яны лічылі сваѐ вучэнне адзіным дакладным і не трывалі 

іншадумства, г. зн. не дапушчалі магчымасці існавання іншых правільных вучэнняў і тэорый. 

Для марксістаў ці людзей, якія былі вымушаны выступаць пад «маскай» марксізму ў савецкія 

часы, характэрныя такія эпітэты, як, напрыклад, «мэта артыкула – даць марксісцкую ацэнку тым 

тэорыям і дактрынам, якія выкладаліся ў Віленскім універсітэце» (Макарявичюс, 1960), ці такія 

звароты, як «Гурыновіч не дайшоў да правільнага разумення» (Лушчыцкі, 1958). Элементы 

палітэканоміі ў марксізме займаюць далѐка не галоўнае месца і выконваюць толькі 

дапаможную ролю ў абгрунтаванні і ўмацаванні галоўнага ідэалагічнага ядра марксісцкага 

вучэння. Марксісты глядзяць на эканоміку праз ідэалагічна-каштоўнасную прызму 

марксісцкага вучэння, прыкладна таксама, як глядзяць на эканоміку вернікі праз прызму 

рэлігійнага хрысціянскага вучэння. Марксізм – гэта ў большай ступенi вера, чым навука. 

Менавіта таму ѐн ахапіў такую шырокую масу людзей, якія не маглі даць навуковую ацэнку 

марксізму з дапамогай свайго розуму і ведаў, але прынялі на веру прывабныя і зразумелыя 

высновы і лозунгі, якія з яго вынікалі. Шматлікія ж вучоныя, якія былі здольныя кваліфікавана 

ацаніць марксісцкае вучэнне, або заяўлялі пра яго супярэчлівасць і безгрунтоўнасць, або даволі 

стрымана выказваліся пра яго навуковую змястоўнасць і абгрунтаванасць (сярод 

дарэвалюцыйных беларускіх вучоных-эканамістаў, якія, калі так можна казаць, прайшлі 

спакусу марксізмам, былі Мітрафан Доўнар-Запольскі, Аляксей Фартунатаў, Мікалай 

Судзілоўскі, Ян Ястржэмбскі, Аляксандр Багданаў). 



Людзі, якія ўдзельнічалі ў распаўсюджванні марксізму, як правіла, не з’яўляліся 

прафесійнымі эканамістамі, а тым больш назваць сярод іх якога-небудзь буйнага палітэканома 

складана. У асноўнай сваѐй масе гэта былі прапагандысты (у лепшым выпадку, якія скончылі 

універсітэты, у горшым выпадку – працоўныя, якія наогул не мелі вышэйшай адукацыі), 

рэвалюцыянеры (як іх звалі ў савецкай літаратуры – рэвалюцыянеры-дэмакраты), грамадскія і 

палітычныя дзеячы. Таму заканамерна і правамерна, што гісторыю распаўсюджвання марксізму 

ў Беларусі (як і ў іншых былых рэспубліках Савецкага Саюзу) звалі не гісторыяй эканамічнай 

думкі, а гісторыяй грамадска-палітычнай думкі. Гэта значыць грамадска-палітычная думка – 

гэта галоўным чынам не думка навукоўцаў-эканамістаў, а думка грамадскіх і палітычных 

дзеячаў, а таксама простых людзей, прадстаўнікоў простага народа. Паказальным прыкладам 

тут з’яўляецца тое, што ў рамках дадзенага накірунку аналізу эканамічных ідэй якога-небудзь 

селяніна з літаратурнага твора (Беседа, 1956) надавалася большае значэнне, чым вывучэнню 

поглядаў якога-небудзь навукоўца-эканаміста таго ж часу. Для параўнання, сѐння, калі па 

нейкім пытанні тэлебачанне звяртаецца да мінчукоў на вуліцы, то гэта і будзе грамадская думка 

(тое, што думаюць простыя людзі), калі да палітыка – гэта будзе грамадска-палітычная думка 

(бо ў шматлікіх выпадках ѐн з’яўляецца прадстаўніком ад народа і адлюстроўвае яго 

меркаванне), але не эканамічная думка, якая была б у тым выпадку, калі б тэлебачанне па 

дадзеным пытанні звярнулася да адмыслоўца, які глыбока займаецца вывучэннем дадзенага 

пытання, гэта значыць да навукоўца-эканаміста, эксперта ў дадзенай галіне ведаў. Таксама 

важна і тое, што ў савецкі час гісторыя грамадска-палітычнай думкі была абмежавана 

вывучэннем пераважна гісторыі думкі так званых рэвалюцыянераў-дэмакратаў, а ўвесь астатні 

зрэз думкі належыў да, як яе тады звалі, «непрагрэссіўнай» думкі, якая падвяргалася 

зневажальнай крытыцы. Гэта значыць, што гэта была грамадска-палітычная думка, 

абмежаваная пераважна адным зрэзам, і сѐння яна справядліва не ўключаецца ў аб’ект 

вывучэння эканамічнай думкі Беларусі.  

Такім чынам, падводзячы вынік па даследуемым гістарычным перыядзе можна зрабіць 

наступнае заключэнне. Пры любой самай цвѐрдай таталітарнай сістэме, якая перасьледуе 

ўсякае іншадумства, заўсѐды ѐсць месца для подзьвігу, у тым ліку і навуковаму. Прагрэсіўнай 

падзеяй можна лічыць тое, што на мяжы 1950-1960-х гг. з’явіўся новы кірунак даследаванняў у 

беларускай эканамічнай навуцы – «Гісторыя эканамічнай думкі Беларусі». І хай аб’ект 

даследаванняў па вядомых палітычных прычынах быў не поўным і абмежаваным, але ў той час 

быў створаны «шкілет» гэтага навуковага кірунку і былі закладзены яго пэўныя традыцыі – гэта 

ўключэнне ў поле вывучэння дзейнасці Беларускага вольнага эканамічнага таварыства (1817-

1841), Горы-Горыцкага земляробчага інстытута (1838-1864), Беларускіх таварыстваў сельскіх 



гаспадароў (2-я палова XIX ст.), Земскіх органаў самакіравання (пачатак ХХ ст.). Бо можна 

было наогул пачаць з Кастуся Каліноўскага, адзначыць распаўсюджванне марксізму ў Беларусі 

і перайсці да фарміравання марксісцкай палітэканоміі сацыялізму, г. зн. абмежавацца разглядам 

толькі «прагрэсіўнай», як яе звалі ў савецкі час, эканамічнай думкі. Аднак ужо той факт, што 

Мікалай Верабей адважыўся прааналізаваць і так званую «непрагрэсіўную» дваранскую 

эканамічную думку Беларусі, а І. Казлоўскі не пабаяўся працытаваць яго працы на саюзным 

узроўні, можна лічыць своеасаблівым навуковым подзьвігам. Пазней, ва ўмовах машэраўскай 

русіфікацыі і гэта стала немагчымым, паколькі заяўляць пра існаванне нейкай асобнай ад 

рускай – беларускай эканамічнай думкі, нават у аддалѐннай гісторыі, магло быць успрынята як 

праява нацыяналізму. Але на мяжы адлігі 1960-х гадоў, як відаць, яшчэ можна было выдаваць 

падобныя працы і нават на беларускай мове (амаль палова прац выдадзена менавіта на ѐй). І 

тое, што аналітычная каштоўнасць іх дастаткова нізкая па прычыне таго, што яны былі 

вымушаны разглядаць і ацэньваць папярэднюю эканамічную думку з пазіцый вучэння класікаў 

марксізму-ленінізму, гэта ўжо не так важна. Таму што па закладзенай структуры ці традыцыі 

заўсѐды прасцей аднавіць агульную карціну эвалюцыі гэтай думкі, бо маюцца ўжо тыя 

неабходныя «краевугольныя камяні», на якіх можна выбудаваць будынак любога 

архітэктурнага стылю і ўнутранага змястоўнага напаўнення. 

 

1.2.3. Вывучэнне прац па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі ў 1980-я гады
9
 

 

Асобныя даследаванні ў напрамку гісторыі эканамічнай думкі Беларусі былі пачаты ў 

савецкі час яшчэ ў 1950-60-х гадах, але затым былі фактычна перапынены ў 1970-х гадах і 

адноўлены як раз у 1980-я гады. У розныя дзесяцігоддзі ў гэтым напрамку працавала, як 

правіла, невялікая колькасць вучоных-эканамістаў. Так у 1950-60-я гады распрацоўкі ў гэтым 

накірунку пачыналі – Варабей Н.В., Казлоўскі Е.Л., Корнеў П.Я., Цытовіч С.Г., у 1970-х гадах 

працягвалі – Варабей Н.В., Казлоўскі Е.Л., Караленка І.К., а ў 1980-я гады – на гэтай ніве 

выступаў адзін В.М. Бусько. 

Як ужо адзначалася вышэй, нягледзячы на нешматлікасць навуковых прац, менавіта ў 

1950-70-я гады, а не ў 1980-я гады, быў з большага сфарміраваны «шкілет» гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі (Варабей, 1956; Воробей, 1958; Воробей, Корнев, 1960; Цитович, 

1960; Козловский, 1961; Воробей, Корнев, 1965; Казлоўскі, Варабей, 1975; Козловский, 

Воробей, Короленко, 1972). 
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Тым не менш, менавіта беларускі вучоны-эканаміст Віталь Мікалаевіч Бусько (1954-2006) 

у 1980-я гады ўпершыню распрацаваў даследчую праграму па вывучэнню гісторыі беларускай 

эканамічнай думкі і сваімі шматлікімі фундаментальнымі працамі фактычна заклаў агульныя 

метадалагічныя падыходы да яе рэалізацыі. Апошнія заключаюцца ў наступным: вывучаць 

працы і дзейнасць не толькі прафесійных вучоных-эканамістаў, але і іншых мысліўцаў, 

напрыклад, выкладчыкаў, публіцыстаў, грамадскіх і дзяржаўных дзеячоў; не толькі тых, якія 

нарадзіліся, жылі і працавалі ў Беларусі, але і тых вядомых вучоных-эканамістаў, якія былі 

ўраджэнцамі Беларусі, але жылі і працавалі за мяжой (С. Кузнец, Дз. Жураўскі, В. Сямеўскі, А. 

Парвус, І. Гурвіч), альбо, наадварот, якія не былі ўраджэнцамі Беларусі, але тут працавалі і 

стваралі свае працы (Ю. Янсан, І. Сердзюкоў, А. Бажанаў, А. Гінцэль, Б. Цалінскі). Менавіта В. 

Бусько ўвѐў у абарот гісторыі беларускай эканамічнай навукі Віленскі ўніверсітэт і яго 

прафесароў палітэканоміі (Г. Страйноўскі, С. Малеўскі, Я. Зноска, Я. Вашкевіч, М. Ачапоўскі).  

З арганізацыйна-метадалагічнага пункту гледжання Віталь Бусько адстойваў і даказваў 

погляд, што гісторыя эканамічнай думкі Беларусі з’яўляецца самастойным накірункам у 

сучаснай беларускай эканамічнай навуцы. Ён лічыў, што навуковая ідэя (гіпотеза) гэтага 

накірунку заключаецца ў неабходнасці пераадолення стэрэатыпаў недаацэнкі дасягненняў 

айчынай эканамічнай думкі, неабходнасці іх навуковага асмыслення і сістэматызацыі, 

мэтазгоднасці выкарыстання гэтых дасягненняў на сучасным этапе сацыяльна-эканамічных 

пераўтварэнняў у Рэспубліцы Беларусь. 

Калі В. Бусько адстойваў неабходнасць развіцця ў Беларусі такога асобнага навуковага 

накірунку, як «гісторыя эканамічнай думкі Беларусі», то ѐн прыводзіў пераканаўчую 

аргументацыю, якая заключалася ў наступным: «У пошуках выбару аптымальных шляхоў і 

метадаў эфектыўнага эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, у тым ліку пры пераходзе да 

рынку, важна вывучэнне і выкарыстанне гістарычнага вопыту. Гэта дазваляе як паглыбіць 

агульныя ўяўленні аб развіцці эканамічнай навукі, так і пашырыць эксперыментальную базу 

эканамічных даследаванняў, прадэманстраваць альтэрнатыўныя магчымасці практычных 

дзеянняў, убачыць наступствы раней прынятых кіраўніцкіх рашэнняў, пазбегнуць патэнцыйных 

памылак у будучыні. Без вывучэння мінулага эканомікі прагнозы сацыяльна-эканамічнага 

развіцця могуць быць пазбаўлены гістарычнай глебы, пераемнасці і навуковай абгрунтаванасці. 

Варта ўлічваць і неабходнасць пераасэнсавання, адраджэння аб’ектыўнасці ў асвятленні 

гісторыі беларускай навукі, у тым ліку эканамічнай, якая за гады Савецкай улады была істотна 

дэфармавана і скажона. У адрозненне ад большасці былых саюзных рэспублік нават у савецкі 

перыяд у БССР гісторыя эканамічнай думкі як самастойная навуковая дысцыпліна і навуковы 

накірунак не існавала. У выніку адбылася страта прынцыпу гістарызму ў даследаваннях 



беларускіх эканамістаў, а без гістарычнай пераемнасці не можа паўнацэнна развівацца навука. І 

калі практычна па ўсіх грамадскіх навуках (філасофіі, гісторыі, этнаграфіі) і большасці 

натуральных навук даўно ўжо актыўна праводзяцца даследаванні ў накірунку іх гістарычнага 

развіцця, то па гісторыі эканомікі і яе сувязі з развіццѐм эканамічнай навукі, да гэтага часу 

сур’ѐзных і буйных распрацовак не праводзілася. У цэлым наспела неабходнасць фарміравання 

цэласнай карціны развіцця эканамічнай думкі Беларусі, як самастойнай эканамічнай 

дысцыпліны ў суверэннай дзяржаве»
10

. Нягледзячы на тое, што падрыхтоўка дадзенай запіскі 

датуецца 2000-м годам (заўвага. яна рыхтавалася ў якасці абгрунтавання для стварэння сектара 

гісторыі эканамічных вучэнняў у Інстытуце эканомікі НАН Беларусі. – У.А.), але са зместу прац 

гэтага вучонага-эканаміста відаць, што гэтыя ідэі сфармаваліся ў Віталя Бусько яшчэ ў 1980-я 

гады.   

У сваіх фундаментальных працах ў 1980-я гады (заўвага. і пазнейшых працах. – У.А.) 

Віталь Бусько падрабязна даследваў перыяд ад адмены прыгоннага права да пачатку другой 

сусветнай вайны (1861-1939 гг.). Па гэтаму перыяду ѐн выявіў і прааналізаваў погляды больш за 

тысячу беларускіх эканамістаў. Менавіта В. Бусько ўвѐў у гісторыю эканамічнай думкі 

Беларусі – канцэпцыю «Беларусь-Данія» і яе аўтараў-распрацоўшчыкаў (А. Смоліч, Г. Гарэцкі, 

Я. Кіслякоў, Дз. Прышчэпаў, Р. Бонч-Асмалоўскі, С. Скандракоў); эканамічную думку 

Заходняй Беларусі і аўтара першага навучальнага дапаможніка па эканамічнай тэорыі на 

беларускай мове А. Більдзюкевіча; эканамічную думку Беларусі падчас нямецкай і польскай 

акупацыі ў першую сусветную вайну і айчынных мысліўцаў-публіцыстаў, якія крытыкавалі 

эканамічную палітыку бальшавікоў (Д. Бохан, С. Загорскі, А. Хомік, К. Ігнацьеў, К. 

Турчыновіч). Ён прысвяціў асобныя навуковыя і навукова-папулярныя артыкулы многім 

беларускім вучоным-эканамістам (сярод якіх былі – К. Друцкі-Любецкі, А. Бажанаў, Ф. 

Ястрэмскі, А. Тунскі, В. Стукаліч, А. Бонч-Асмалоўскі, А. Бурбіс, А. Смоліч, Я. Кіслякоў, Г. 

Гарэцкі, С. Маргелаў, Р. Бонч-Асмалоўскі, Ф. Валадковіч, Я. Пятровіч, Т. Домбаль, У. Пічэта), 

дзяржаўным і грамадскім дзеячам (У. Ігнатоўскі, Дз. Прышчэпаў, Я. Дыла, С. Карп, Б. 

Тарашкевіч, А. Баліцкі, А. Хацкевіч, А. Чарвякоў, Я. Адамайціс, К. Бенек, М. Карклін, В. 

Мікуліч, Я. Адамовіч, Я. Фельдман, С. Талунціс, А. Вайнштейн, І. Васілевіч), друкаваным 

выданням, якія разглядалі эканамічныя пытанні («Наша Ніва», «Паўднѐва-Заходні край», 

«Гандлѐвы веснік Заходняга краю»), дзяржаўным і даследчым установам, якія праводзілі альбо 

падтрымлівалі эканамічныя даследаванні (земскія гаспадарчыя таварыствы, сельскагаспадарчыя 

таварыствы, савецкія планава-эканамічныя органы, Беларускі дзяржаўны універсітэт, Акадэмія 
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навук Беларусі), асобным праблемам, якія разглядалі беларускія вучоныя-эканамісты ў мінулым 

(аграрнае пытанне, праблемы плана і рынку, праблемы фінансавай і знешнеэканамічнай 

палітыкі, праблемы развіцця знешняга гандлю, банкаўскай сістэмы і грашовага абарачэння, 

стабільнасці нацыянальнай валюты). 

Праўда варта адзначыць, што гісторыя эканамічнай думкі Беларусі, якая развівалася ў 

1980-я гады, была вытрымана ў ідэалагічных традыцыях савецкага часу, менавіта так, як гэта 

мела месца і ў мінулыя дзесяцігоддзі. Гэта добра відаць на прыкладзе асноўнай манаграфіі В. 

Бусько, якая выйшла ў канцы 1980-х гадоў і была прысвечана вывучэнню эканамічнай думкі 

Беларусі перыяду – ад адмены прыгоннага права да рэвалюцыі (Бусько, 1990). Так у гэтай 

манаграфіі фактычна абагульнена ўжо тое, што было зроблена іншымі аўтарамі ў папярэднія 

гады і па мінімуму былі ўведзены новыя персаналіі, праблемы, выданні, на разгляд якіх у 

савецкі таталітарны перыяд (1930-1990) існавала негалосная забарона. Вядома, напрыклад, што 

тэма і план дадзенай манаграфіі, а таксама гістарычны перыяд, які ў ѐй разглядаецца, былі 

запланаваны і ўзгоднены з кіраўніцтвам Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі яшчэ ў 

сярэдзіне 1970-х гадоў (тады за развіццѐ гэтага напрамку ў Інстытуце эканомікі адказваў 

Валянцін Іванавіч Дрыц).  

Зусім іншая справа – навуковыя артыкулы В. Бусько канца 1980-х гадоў, дзе ўплыў 

дадзенай цэнзуры і самацэнзуры ў выбары персаналій, праблем, выданняў, практычна 

незаўважны (Бусько, 1987; Бусько, 1988a; Бусько, 1988b; Бусько, 1989а; Бусько, 1989b; Бусько, 

1989c; Бусько, 1989d). Так В. Бусько ў ліку першых разгледзіў сістэму эканамічных поглядаў 

такіх вядомых грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў і вучоных як Гаўрыла Гарэцкі, Зміцер 

Прышчэпаў, Усевалад Ігнатоўскі; прааналізаваў змест эканамічных публікацый такіх выданняў, 

як «Наша Ніва», «Паўднѐваа-Заходні край», якія яшчэ ў 1980-х гадах асобныя апалагеты 

марксізму-ленінізму адносілі да ліберальна-буржуазных і таму лічылі іх чуждымі савецкаму 

чалавеку. Па гэтых першых публікацыях Віталя Бусько відаць, што ту даследчую праграму, 

якую гэты вучоны-эканаміст рэалізаваў у наступныя 25 гадоў, ѐн склаў менавіта ў 1980-я гады. 

Ужо тады, мабыць, ѐн распрацаваў для сябе перыядызацыю гісторыі эканамічнай думкі 

Беларусі, раставіў гэтыя перыяды па значнасці, выкарыстоўваючы толькі яму вядомыя 

крытэры, і прыступіў да іх даследвання. На жаль яго сіл і адведзенага яму часу хапіла на 

вывучэнне толькі некалькіх перыядаў. Але з плана даследчай праграмы, які захаваўся ў яго 

асабістым архіве (заўвага. гл. вышэй. – У.А.), відаць, што акрамя вывучэння гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі ў перыяд новай эканамічнай палітыкі (1920-я гады), у перыяд эпохі 

станаўлення і развіцця рынкавых адносін (1861-1917 гг.), у перыяд рэвалюцый і грамадзянскай 

вайны (1917-1921 гг.), ў савецкі перыяд (1930-я гады), якія ѐн паспеў даследваць, ім 



планавалася таксама даследаванне наступных перыядаў: эканамічная думка Беларусі ў эпоху 

станаўлення рынкавых адносін (канец XVIII-1860); эканамічная думка Беларусі ў эпоху 

феадалізму (XVII-XVIII стст.), калі Беларусь знаходзілася ў складзе Рэчы Паспалітай; 

эканамічная думка БССР у савецкі перыяд (1930-80 гады XX ст.).  

Такім чынам, у 1980-я гг. у беларускай эканамічнай навуцы працягвалася станаўленне 

новага самастойнага накірунку, за якім сѐння замацавалася назва «Гісторыя эканамічнай думкі 

Беларусі». Пры гэтым практычна адзіным вучоным-эканамістам у рэспубліцы, які 

спецыялізаваўся на вывучэнні гісторыі эканамічнай думкі Беларусі ў 1980-я гады, з’яўляўся 

доктар эканамічных навук, прафесар Віталь Мікалаевіч Бусько. 

 

 

 

 



Даследванні і працы, якія былі запланаваны, але не былі выкананы з-за згортвання 

праграмы даследвання па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі (заўвага. спадзяюся, што 

яны знойдуць сваіх даследчыкаў. – У.А.) 

 

1. Праекты рэформ французскіх фізіякратаў М. Бадо і Дз. Нямура у маѐнтках беларускіх 

магнатаў І.Я. Масальскага і А. Чартарыйскага (аналіз прац М. Бадо Нарысы пра сучасны 

стан Польшчы і прычыны яе бедаў. – Парыж, 1771. Baudeau Nicholas Lettres sur l’etat actuel 

de la Pologne, et sur l’origine de ses malheurs; Эканамічныя погляды грамадзян на Рэч 

Паспалітую. – Парыж, 1771. Baudeau Nicholas Avis èconomiques aux citoyens éclairès de la 

Rèpublique de Pologne). 

2. Аналіз працы Ж.Ж. Русо «Меркаванні аб спосабе кіравання ў Польшчы і аб праекце яго 

змянення» (1772). Вядома, што Ж.Ж. Руссо быў знаѐмы з Антоніем Тызенгаўзам. 

3. Развіццѐ палітэканоміі ў Інстытуце народнай гаспадаркі і культуры (А. Більдзюкевіч, В. 

Шкодзь) 

4. Выкладанне і развіццѐ палітычнай эканоміі ў Віленскім універсітэце (Я. Зноска, Я. 

Вашкевіч, Ст. Будны, М. Хонскі, Я. Скачкоўскі, І. Іваноўскі, М. Ачапоўскі) 

5. Полацкая школа эканамічнай неасхаластыкі. Аналіз зместу прац В. Бучынскага. Галоўная 

праца Бучынскага напісана на латынскай мове. 

6. Гісторыя станаўлення і развіцця ў Беларусі дэмаграфічнай навукі  (канца ХІХ ст. і асабліва 

пра 1920-я г. Б. Смулевіч, С. Слупскі, пасля вайны – А. Ракаў, Л. Шахоцька). З 

прылажэннем выяўленых ў працах беларускіх дэмографаў заканамернасцей да тлумачэння 

прыроды сучаснага дэмаграфічнага крызісу. 

7. Роля прац беларускіх вучоных-эканамістаў ва ўзбуйненні тэрыторыі Беларусі ў 1920-30-х 

гадах (Г. Гарэцкі, А. Смоліч, С. Ждановіч, і інш.) 

8. Важна даць адказы на наступныя пытанні: Калі і пры вырашэнні якіх праблем у 

даследваннях беларускіх эканамістаў сталі выкарыстоўвацца розныя дапаможныя сродкі і 

інструменты аналізу (выкарыстанне статыстычных метадаў, эканоміка-матэматычных 

метадаў, метадаў праграміравання, эканамічнага мадэлявання; спасылкі на вопыт замежных 

краін)? Гэтай тэме можна прысвяціць асобны артыкул. 

 

Артыкулы пра погляды асобных эканамістаў 

 

1. Навуковая спадчына Ю. Янсана як палітэканома 

2. Тэорыя грамадскай гаспадаркі Адама Більдзюкевіча 



3. Эканамічныя працы Аркадзя Смоліча (даць характарыстыку некаторых яго неразгледжаных 

прац) 

4. Экнанамічная спадчына і жыццядзейнасць Сяргея Ждановіча (пра яго яшчэ ніхто не пісаў 

асобна, а ѐн таго варты) 

У 1920-х гг. адным з самых прарынкавых беларускіх эканамістаў з’яўляўся Сяргей 

Ждановіч. Ён без цені сумневу верыў у патэнцыял рынкавай гаспадаркі. Безумоўна гэта 

быў уплыў Ціміразеўскай (Пятроўскай) сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ѐн спачатку 

быў студэнтам, а затым навуковым супрацоўнікам Кан’юнктурнага інстытута ў Маскве, 

які існаваў на базе гэтай акадэміі і які ўзначальваў М. Кандрацьеў. Там і быў С. 

Ждановіч арыштаваны, бо сярод рэпрысаваных беларускіх вучоных-эканамістаў ѐн не 

значыцца.  

5. Эканамічныя погляды Яна Ястржэмбскага 

6. Палітэаканамічная спадчына вучонага-эканаміста Мікалая Бржэскага 

7. Эканамічныя даследванні Ф. Ястрэмскага 

8. Палітэканамічныя погляды Міхала Ачапоўскага 

9. Забыты беларускі вучоны-палітэканом Васіль Шкодзь 

10. Сістэма эканамічных поглядаў Яўхіма Храптовіча 

11. Караль Вырвіч. Разгляд разделу па палітэканоміі ў яго падручніку па геаграфіі 

 

 
50 выдающихся ученых-экономистов, которые родились, работали или жили в Беларуси. 

Научно-популярное издание. 

1. Героним Стройновский. 2. Иоахим Хрептович. 3. Валериан Стройновский. 4. Павел 

Бжестовский. 5. Джереми Бентам. 6. Дюпон де Немур. 7. Николя Бадо. 8. Ян Зноска. 9. Ян 

Вашкевич. 10. Михаил Хонский. 11. Станислав Будный. 12. Михаил Очаповский. 13. Юлий 

Янсон. 14. Алексей Людаговский. 15. Митрофан Довнар-Запольский. 16. Иван Ястржембский. 

17. Дмитрий Журавский. 18. Николай Бржеский. 19. Федор Ястремский. 20. Владимир 

Дмитриев. 21. Саймон Кузнец. 22. Генри Шульц. 23. Сергей Прокопович. 24. Алексей 

Фортунатов. 25. Аркадий Смолич. 26. Иван Кисляков. 27. Дмитрий Прищепов. 28. Адам 

Бильдюкевич. 29. Отто Хауке. 30. Сергей Жданович. 31. Иван Петрович. 32. Родион Бонч-

Осмоловский. 33. Гавриил Горецкий. 34. С. Чижевский. 35. Сергей Малинин. 36. Виталий 

Медведев. 37. Олег Пашкевич. 38. Иван Лемешевский. 39. Леонид Злотников. 40. Владимир 

Фатеев. 41. Василий Комков. 42. Олег Цывинский. 43. Михаил Голосов. 45. Валерий Дашкевич. 

46. Стансилав Богданкевич.  



 

Кандидаты 

1. Андрэй Маджэйскі-Фрыч. 2. Ян Абрамовіч. 6. Яўсей Канчар. 13. А. Кофод. 14. А. Котаў. 15. 

Ф. Марцінкевіч. 16. Анатоль Ціханаў. 18. Уладзімір Усоскі. 20. Николай Огановский 23. Олег 

Высоцкий. 24. С. Карп. К. Друцкий-Любецкий. Воловский. Б. Архангельский. А. Шейнин 

 

 

 

100 выбітных вучоных-эканамістаў, якія нарадзіліся, працавалі альбо жылі ў Беларусі.  

Навукова-папулярнае выданне. 

1. Сымон Будны. 2. Андрэй Волан. 3. Лука Залускі. 4. Адам Алізароўскі. 5. Тодар Білевіч. 6. 

Мацей Сарбеўскі. 7. Андрэй Маджэйскі-Фрыч. 8. Ян Абрамовіч. 9. Яўхім Храптовіч. 10. Мікаля 

Бадо. 11. Дзюпон де ля Нямур. 12. Джэрэмі Бентам. 13. Сымон дэ Сісмандзі. 14. Тадэуш 

Млоцкі. 15. Геронім Страйноўскі. 16. Юзаф Багуслаўскі. 17. Юзаф Ясінскі. 18. Караль Вырвіч. 

19. Валерыян Страйноўскі. 20. Ян Зноска. 21. Ян Вашкевіч. 22. Станіслаў Будны. 23. Міхал 

Хонскі. 24. Міхал Ачапоўскі. 25. Ян Ястржэмбскі. 26. Багдан Цалінскі. 27. Аляксандр Гінцэль.  

28. Юлій Янсан. 29. Аляксей Людагоўскі. 30. Аляксей Бажанаў. 31. Іван Сцебут. 32. Дзмітры 

Жураўскі. 33. Людвік Валоўскі. 34. Мітрафан Даўнар-Запольскі. 35. Мікалай Бржэскі. 36. 

Уладзімір Дзмітрыеў. 37. Сайман Кузнец. 38. Яўсей Канчар. 39. Аляксей Фартунатаў. 40. Фѐдар 

Ястрэмскі. 41. Васіль Сямеўскі. 42. Уладзімір Стукаліч. 43. Аркадзь Смоліч. 44. Гаўрыла 

Гарэцкі. 45. Сяргей Ждановіч. 46. Ян Пятровіч. 47. Радзівон Бонч-Асмалоўскі. 48. Ян Кіслякоў. 

49. Адам Більдзюкевіч. 50. С. Чыжэўскі. 51. Сцяпан Маргелаў. 52. Фѐдар Валадковіч. 53. Тамаш 

Домбаль. 54. А. Кофод. 55. Вячаслаў Пераход. 56. Отта Хаўке. 57. Барыс Бойка. 58. А. Котаў. 

59. Б. Архангельскі. 60. М. Ярашэвіч. 61. Еўдакім Ярашчук. 62. Сяргей Малінін. 63. Віталь 

Мядзведзеў. 64. Андрэй Ракаў. 65. Алег Пашкевіч. 66. Сяргей Пракаповіч. 67. Ф. Марцінкевіч. 

68. Аляксандр Багданаў (сапр. Маліноўскі). 69. Тарасевіч. … 86. Анатоль Ціханаў. 87. Васіль 

Камкоў. 88. Уладзімір Усоскі. 89. Барыс Жэліба. 90. Уладзімір Кулажанка. 91. Яраслаў 

Раманчук. 92 Уладзімір Фацееў. 93. Валер Дашкевіч. 94. Станіслаў Багданкевіч. 95. Макс 

Куняўскі. 96. Віталь Бусько. 97. Іван Лемешэўскі. 98. Генадзь Лыч. 99. Леанід Заіка. 100. Леанід 

Злотнікаў. 

 

100 выбітных рэфарматараў-эканамістаў (тэарэтыкаў і практыкаў), якія нарадзіліся, 

працавалі альбо жылі ў Беларусі. Навукова-папулярнае выданне. 



1. Язэп Яленскі. 2. Сямѐн Зяновіч. 3. Феадосій Касой. 4. Астафей Валовіч. 5. Пѐтр 

Хвальчэўскі. 6. Сцяпан Міхаіл Аскерка. 7. Антон Тызенгаўз. 8. Павал Бжастоўскі. 9. Ігнат Якуб 

Масальскі. 10. Мацей Бутрымовіч. 11. Міхал Казімір Агінскі. 12. Франц Нарвойш. 13. Ф. 

Карпінскі. 14. Кастусь Каліноўскі. 15. Пѐтр Сталыпін. 16. Анатоль Бонч-Асмалоўскі. 17. Людвік 

Наркевіч-Ёдка. 18. Зміцер Прышчэпаў. 19. Сяргей Карп. 20. Антон Баліцкі. 21. Аляксандр 

Гельфанд-Парвус. 22. Эдвард Вайніловіч. 23. К. Друцкі-Любецкі. 24. Раман Скірмунт. 25. 

Мікалай Судзілоўскі. 26. А. Хацкевіч. 27. Энгельгард. 28. Караль Бжастоўскі. 29. Язэп Дыла. 30. 

Карл Чапскі.  

 



Серыя: «Навуковая эканамічная спадчына» (гісторыя эканамічнай навукі Беларусі). 

 
Серыя мае на мэце – перавыданне прац класікаў беларускай эканамічнай навукі. 

Каб вярнуць спадчыну і зрабіць даступным для сучаснікаў вывучэнне прац беларускіх 

вучоных-эканамістаў у папярэднія дзесяцігоддзі і стагоддзі, трэба найперш, перакласці з 

польскай мовы працы беларускіх фізіякратаў і прадстаўнікоў класічнай школы палітэканоміі. 

Важна адмівацца ад таго недарэчнага меркавання, якое замацавалася ў грамадстве з часоў 

Расійскай імперыі, Савецкага Саюзу і сустракаецца да сѐняшняга часу, калі працы 

польскамоўных беларускіх вучоных-эканамістаў не ўключаюцца ў бібліяграфію беларускай 

эканамічнай навукі, а адносяцца да ліку прац польскіх ці літоўскіх эканамістаў. Прычым палякі 

і літоўцы таксама ў большасці выпадкаў ігнаруюць гэтых эканамістаў, не спяшаючыся запісаць 

іх у лік сваіх, разглядаць і даследваць іх працы. Зразумела, што няма ніякага абгрунтавання 

лічыць гэтых эканамістаў не беларускімі. Бо інакш, карыстаючыся такой самай логікай, можна 

сказаць, што 99% сѐняшніх беларускіх эканамістаў насамрэч беларускімі не з’яўляюцца, бо яны 

рускамоўныя эканамісты і пішуць свае даследванні пераважна на рускай мове. Ці тое ж самае 

можна было б сказаць пра сярэдневечных беларускіх вучоных, якія пісалі працы на лацінскай 

мове, і сучасных беларускіх эканамістаў, якія выдаюць час ад часу свае працы на ангельскай 

мове. 

У працах беларускіх фізіякратаў і класікаў мы знойдзем тую беларускую эканамічную 

навуку, якая распрацавала абгрунтаванне для функцыянавання рынкавай эканомікі. Сѐння 

большасць кажа, што такіх прац не было, але гэта бясспрэчная памылка.  

Запрошанымі сябрамі Віленскага універсітэту былі: С. Сісмандзі, Дз. де Нямур, М. Бадо, 

В. Страйноўскі, Я. Храптовіч, П. Бжастоўскі, Ст. Будны, М. Хонскі, Я. Скачкоўскі. Таму цалкам 

слушна акрамя прац прафесараў Віленскага універсітэту – Г. Страйноўскага, Я. Зноскі, Я. 

Вашкевіча, уключыць у бібліяграфію беларускай эканамічнай навуцы працы выпускнікоў 

Віленскага універсітэта, а таксама тых, хто удзельнічаў у праектах Адукацыйнай каміссіі ВКЛ, 

прымаў удзел у працы навуковых салонаў (гурткоў) ці паседжаннях Навуковай рады Віленскага 

універсітэту. Асобна стаяць працы французскіх фізіякратаў пра народную гаспадарку Беларусі, 

якія дагэтуль не вывучаны. Іх тэрмінова мэтазгодна перакласці з французскакй мовы, бо яны 

могуць утрымліваць шмат цікавых звестак аб тагачасным стане эканомікі і навукі. 

Для параўнання ў суседняй Украіне шмат гадоў ужо перавыдаюцца кнігі украінскіх 

эканамістаў мінулага ў рамках  падобнай серыі. Такую серыю мэтазгодна было б заснаваць і ў 

Беларусі. 
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Страйноўскі Геранім Навука прыроднага і палітычнага права, палітычнай эканомікі і права 

народаў. – Вільня: Каралеўскі друк пры Акадэміі, 1785. – Ч. 3. – 66 с. (можна 

ўзяць радзел з рускамоўнага выдання). 

Chreptowicz J. Reprodukcja coroczna krajowa, powst. około roku 1801, wyd. w książce: J. Turgot O 

składaniu się i podzielaniu majątków w społeczności, tłum. S. Kłokocki, Warszawa 
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Chreptowicz J. O prawie natury, pismo oryginalne jednego z współziomków, wyd. S. K. (Kłokocki), 

Warszawa 1814 

Brzostowski X.P. Potwierdzenie ustawy dla wloscian ziemi Pawlowskiey. – Wilno, 1791. 

Baudeau Nicholas Lettres sur l’etat actuel de la Pologne, et sur l’origine de ses malheurs 

Бадо Мікаля Эканамічныя погляды грамадзян на Рэч Паспалітую. – Парыж, 1771. 

Baudeau Nicholas Avis èconomiques aux citoyens éclairès de la Rèpublique de Pologne 

Бадо Мікаля Нарысы пра сучасны стан Польшчы і прычыны яе бед. – Парыж, 

1771.  

Русо Ж.Ж. Меркаванні аб спосабе кіравання ў Польшчы і аб праекце яго змянення. 1772 

Stroynowski Waleryan Ekonomika powszechna Kraiowa narodów. Warszawa. 1816. 

Страйноўскі Валеры Агульная эканомія народаў. – Варшава. 1816 (на польскай и 

рускай мовах) 

Stroynowski Waleryan Duch prawa o bankructwach i dawności ziemskiéy. Łuck. 1808. 

Stroynowski Waleryan O ugodach dziedziców z włościanami. Wilno. 1808. 

Ясінскі Юзэф Антрапалогія пра фізічныя і маральныя ўласцівасці чалавека, 1817. (на польскай 

мове) 

Млоцкі Тадэвуш Пасведчанне з вытокаў натуральнага права. – Вільня, 1799. (на польскай мове) 

 

2. Класічная палітэканомія. Віленскі ўніверсітэт. Т1. Падручнікі. 

 

Znosko J. Nauka Ekonomii politycznej podług układu Adama Smithа. Wilno, 1811. – 314 s. (Аддзел 

калекцый Нацянальнай бібліятэкі Украіны, СХ 12/957). 

Waszkiewicz J. Krótki zbiór ekonomii politycznej, ulożony podlug slawnejszych autorów w tej nauce. 

– Wilno, 1823. (у 5-ці частках, надрукаваны ў ―Віленскім дзѐнніку‖, 115 с.) 



Chonski M. O wplywie systematow podatkowania na stan zamoznasci narodow i ich byt polityczny. – 

Krzemieniec, 1816. 

Oczapowski M. Nauka ekonomii czyli zarządu gospodarstwa. 1856. 

Ачапоўскі Міхаіл. Навука эканоміі альбо кіравання гаспадаркай. 1856.  
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Uwagi nad przyrodzeniem dochodu narodowego przez H. Storcha. Przelozyl na jezyk polski Jan 

Waszkiewicz. Wilno, 1929. 

Waszkiewicz J. Nauka o handlu. Przez Jana Waszkiewicza w cesarskim Wllenskim uniwersytecie, 

ekonomii polityczney, publicznego nadzwyczaynego professora ulozona. – Wilno, 

1830. 

Waszkiewicz J. Historya banków oraz innych celniejszych ustanowien kredytowych pokrótce zebrana. 

– Wilno, 1838. 

Budny S. List Pana Say do Pana Malthusa, Prof. Ekonomii Polityczney w Kollegium Kompanii 

Indyyskiey, w tresci: Ze nie nabywamy plodow, tylko za posrednictwem innych plodow 

// Dziennik Wilenski. 1825. T.3. C. 120-145  

Budny S. Nauka handlu krotko zebrana. – Wilno, 1829.     

Skoczkowski Jozef   Rosprawa o ekonomice polityczney // Dziennik Wilenski. 1821. T. II. C. 141-160 

 

4. Класічная палітэканомія. Горыгорацкі земляробчы інстытут. Т. 1. 

Падручнікі. (450 с.) 

 
Прадмова  

Вытрымкі з кнігі: Бутовский А.И. Опыт о народном богатстве, или О началах политической 

экономии. Соч. Александра Бутовского. Т. 1-3. СПб., тип. 2-го Отд. Собственной 

е.и.в. канцелярии, 1847. 1500 с. (у апрацоўцы У. Акуліча) 

Янсон Ю.Э. Краткий курс политической экономии. Пособие для слушающих лекции по этому 

предмету. СПб.: тип. А. Головачева, 1865. – 320 с. 

Людоговский А. Основы сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного 

счетоводства. СПб. 1875. 75 с. 

 



5. Класічная палітэканомія. Горыгорацкі земляробчы інстытут. Т. 2. 

Манаграфіі і артыкулы. (450 с.) 

 
Целлинский Б. Об основаниях теории кадастра // Журнал Министерсва государственных 

имуществ. 1841. Кн. 1. – С. 135-146 

Целлинский Б. Отчет о сельскохозяйственном съезде 1853 г. // Записки Горыгорецкого 

земледельческого института. Кн. 3. 1854. – С. 113-149 

Гинцель А. Об условиях, имеющих влияние на поземельную ренту // Записки Горыгорецкого 

земледельческого института. Кн. 4. 1855. – С. 25-35 

Родзевич И. О труде земледельческом и труде промышленном // Экономист. СПб. 1862. Т.5. Кн. 

1. – С. 27-30 

Янсон Ю.Э. Значение теории ренты Рикардо в науке политической экономии. Рассуждение на 

степень магистра политэкономии и статистики адъюнкт-проф. Горыгорецкого 

земледельческого ин-та. СПб.: тип. М. Хана, 1864. – 184 с. 

Янсон Ю.Э. Экономическое основание поземельного дохода // Экономист. СПб. Кн.11. 1862. – 

С. 1-26 

Янсон Ю.Э. Пинск и его район. СПб. 1869. – 210 с. 

Янсон Ю.Э. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах. – СПб. 

1877 

 

6. Класічная палітэканомія. Асобныя аўтары. 
 

 Ястржембский И.Л. О литературной собственности // Экономист. СПб. 1859. ТІІ. Кн. 1. С. 1-

26 

Ястржембский И.Л. Политико-экономические соображения // Экономист. СПб. 1859. Т. ІІ. Кн. 

6. – С. 1-48 

Ястржембский И.Л. Письма о кредите // Экономист. СПб. Т. IV. Кн. 1. 1861. – С. 1-74 

Ястржембский И.Л. Политико-экономические соображения о важнейших спорных пунктах 

политической экономии // Экономист. СПб. 1861. Т. IV. №10 (октябрь). – С. 1-72; 

Т. IV. №11 (ноябрь). – С. 1-140. 

Бржеский Н.К. Податная реформа. Французские теории XVIII столетия. Исследование Николая 

Бржеского. СПб., тип. А.М. Вольфа, 1888. – 194 с. 

 Бржеский Н.К. Государственные долги России. Историко-статистическое исследование Н. 

Бржеского. СПб. Тип. А.М. Вольфа, 1884. – 284 с. 



Бржеский Н. Недоимочность и круговая порука сельских обществ: Историко-критический 

обзор действующего законодательства в связи с практикой крестьян податного 

дела. – СПб., 1897. – 427 с. 

Ястремский Ф.Н. Краткий очерк Минской губернии в физико-географическом и статистико-

экономическом отношении. Минск, 1897. 

Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. 1897. 

 

7. Міжваенны перыяд (1918-1939). Палітычная эканомія.  А таксама 

працы, дзе аб’ектам даследвання выступае «гісторыя народнай гаспадаркі 

Беларусі» 

 
Більдзюкевіч А. Асновы грамадзкай гаспадаркі. Вільня. 1926. – 173 с. 

Шкодзь В. Рукапісныя матэрыялы: пытанні па палітэканоміі. Вільня. 1928. 

Можа быць дадаць сюды артыкул Я. Канчара, дзе ѐн дае вызначэнне палітэканоміі і ўрыўкі з 

прац В. Перахода, дзе ѐн таксама касаецца вызначэння аб’екта даследвання 

эканамічнай навуцы. Але гэта нейдзе максімум яшчэ 10 с. 

Переход В.И. Политическая экономия и лесоводство. 1923. 

Гарэцкі Г. Народны прыбытак Беларусі – Мн., 1926 

Довнар-Запольский М. Народное хозяйство Белоруссии 1861-1914 гг. – Менск, 1926. (вытрымкі) 

Смоліч А. Эканамічнае становішча Беларусі перад вайною і рэвалюцыяй // артыкул у зб. 

«Беларусь: нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху», Мн.: 

ЦВК, 1924. – С. 22-77 (вытрымкі) 

Цвікевіч А. «Западно-руссизм»: нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і 

пачатку ХХ в. / Пасьляслоўе А. Ліса. 2-е выд. – Мн.: Навука і тэхніка, 1993. – 352 с. 

 

8. Міжваенны перыяд (1918-1939). Тэорыя арганізацыя беларускай 

сялянскай гаспадаркі (Праграма даследвання сялянскіх гаспадарак). Працы 

беларускай арганізацыйна-вытворчай школы 
 
Прищепов Д. Мероприятия по восстановлению сельского хозяйства Белоруссии / Вперед, №2. – 

С. 52-59 

Прышчэпаў Зьм. Дыфэрэнцыяцыя беларускай вѐскі / Большевик Белоруссии. №11, 1927. – С. 

13-25 

Прышчэпаў Зьм. За калектывізацыю, за ўздым ураджайнасьці / Сельская і лясная гаспадарка, 

Кн. 7. –1928. – С. 12-27 



Прышчэпаў Зьм. Задачы рэканструкцыі сельскай гаспадаркі ў сѐлетнюю пасеўкампанію / 

Савецкае будаўніцтва. 1928. – №3-4 – С. 51-62 

Прышчэпаў З.Ф. Асноўныя моманты водна-меліарацыйнага кодэксу БССР / Сельская і лясная 

гаспадарка. 1927. №3. С. 55-83 

Смоліч А. Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раѐнах Цэнтральнай Беларусі: паводле даных 

бюджэтна-агранамічных дасьледванняў 1923 году. – Менск, 1926.  (вытрымкі) 

Ждановіч С., Ярашчук А. Характэрыстыка сельскай гаспадаркі Беларусі на падставе даных аб 

чыгуначнай і вадзяной перавозцы. Пад рэд. Я. Кісьлякова; Мн. 1926. – 97 с. Без 

табліц прыкладна 40 с. 

Кісьлякоў Я. Пасѐлкі (оптымум тэрыторыі і эфект землеўпарадкаваньня). Мн.: Бел. НДІ 

сельскай і лясной гаспадаркі, 1928. – 256 с. Прыкладна 80 с. 

Кіслякоў Я. Прадмова да кнігі Х. Плятнера ―Рахункавыя запісы ў сялянскіх гаспадарках‖. Мн. 

1927. С. ІІІ-VI 

Ждановіч С. Да пытаньня аб умовах разьвіцьця рынковае сьвінагадоўлі ў Беларусі // Працы Бел. 

НДІ сельскай і лясной гаспадаркі.  Т. ІХ. Вып. 4. – Мн. 1928. – 152 с. Без табліц 77 с. 

Макараў М. Спроба вывучэння эфектыўнасці форм землекарыстання ў БССР. Мн. 1929. – 207 с. 

Макаров М.П. К вопросу о балансе труда в крестьянском хозяйстве БССР // Савецкае 

Будаўніцтва. 1927. №9. С. 33-49 

Камінскі А.Е. Да пытання аб чаканым эфекце землеўпарадкавання ў мовах Беларусі // Працы 

Горыгорацкага Навуковага Таварыства. 1928. Т.V – С. 218-241 

Бойка Б. Будова рыначнай часткі бюджэту сялянскай гаспадаркі // Працы Горэцкага Навуковага 

таварыства. Горкі. 1927. Т2. С. 98-131 

Быкаў Арк. Грашовы баланс сялянскай гаспадаркі Беларусі / Матэрыялы да геаграфіі і 

статыстыкі Беларусі. Пад рэд. А. Смоліча. – Мн.: Ін-т бел. культуры. Аддз. прыроды 

і народнай гаспадаркі. 1928. Т1. 216 с. – С.  171-184 

 
Абвінаваўчыя артыкулы 1929-1930 гг., якія паклалі пачатак разгрому беларускай 

арганізацыйна-вытворчай школы 

 

Пинчук П.И. Кондратьевщина в Белоруссии / Сб. Кондратьещина. М., 1930. С. 124-127 

Пинчук П. Библиография. И. Кисляков – Поселки (оптимум территории и эффект 

землеустройства) // На аграрном фронте. 1929. №7. – С. 138-143 

Пинчук П.  Выступление // Труды первой всесоюзной конференции аграрников-марксистов. Т1. 

М. 1930. 230 с. – С. 175-187 



Арцямкоў Г. Нацыянал-кандрацьеўшчына ў барацьбе за рэстаўрацыю капіталізму ў беларускай 

вѐсцы // Сацыялістычнае будаўніцтва. 1930. №10-12. – С.81-90 

Чудноўскі Д. Метадалогія шкодніцтва // Сацыялістычнае будаўніцтва. 1930. №10-12. – С.53-

72 

Бондар Г. Аграрная палітыка беларускай кандраццеўшчыны // Бальшавік Беларусі. 1930. №8-9. 

– С. 72-83 

Ганчарык М. Беларускі навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі на службе ў 

беларускай кандраццеўшчыны // Бальшавік Беларусі. 1930. №10-12. – С. 70-85 

Рак Р.П. Бібліяграфія. Б.С. Бойка як прадстаўнік кандрацьеўшчыны ў БССР // 

Сацыялістычнае будаўніцтва. 1930. №10-12. – С.173-178 

 

9. Працы па размяшчэнню вытворчых сіл (1922-1990). 
 

Тэорыя штандорту (Г. Гарэцкі, С. Маргелаў, А. Котаў) 

Працы па кааперацыі (С. Чыжэўскі) 

Людоговский, А. Основы сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного 

счетоводства. – СПб., 1875. – 488 с. – с. 1-76 (Ч1: Политическая экономия). 

Вытрымкі. 

Горецкий Г., Малышев М., Рыбников А. Экономическое влияние Москвы на организацию 

сельского хозяйства области. М.-Л. 1927. 125 с. (с предисловеим Н. Кондратьева) 

Маргелаў С. Браварная прамысловасьць і яе штандарт на тэрыторыі сучаснай Беларусі (1884-

1927). Пад рэд. Г. Гарэцкага. – Менск, 1928. 59 с. 

Котов А.А. Проблемы размещения сельского хозяйства и промышленности. 1927. 

Медведев В.Ф. Природные и экономические предпосылки развития промышленности 

Белоруссии / Влияние условий и факторов на эффективность размещения про-

изводства. Мн. 1968.  

Медведев В.Ф., Высоцкий В.С. Экономическая роль мелких предприятий в формировании 

промышленного комплекса (Белорусская ССР). Мн. 1971.  

Методические вопросы внутрирайонного размещения промышленности / Под ред. Л.В. 

Козловской и А.Д. Павловой. Мн. 1972. (вытрымкі) 

Социальные аспекты размещения промышленности / Под ред. Л.В. Козловской. Мн. 1977.  

(вытрымкі) 

Эффективность концентрации промышленных производств / Под ред. Л.В. Козловской и А.Д. 

Павловой. Мн. 1970. (вытрымкі) 



Козловская Л.В. Территориальная концентрация промышленности (экономические и 

социальные аспекты). Мн. 1975.  (вытрымкі) 

Комплексная программа размещения производительных сил Белорусской ССР / Под ред. Я. М. 

Александровича. Мн. 1978. (вытрымкі) 

 

Асобнымі кнігамі: серыя «Навуковая эканамічная спадчына» 

1) Мітрафан Доўнар-Запольскі: эканамічныя працы // 355 с. 

Прадмова (Акуліч). 10 с. 

Артыкулы Сарвірава, Казлова і інш. гомельскіх аўтараў аб эканамічнай дзейнасці і 

эканамічных працах М. Доўнар-Запольскага. 80 с.  

Бондар Г. Пакончыць з рэшткамі нованародніцтва (з поваду кнігі Доўнар-Запольскага 

«Народное хозяйство Белоруссии») // Бальшавік Беларусі, 1930. №6-7. – С. 40-48 

Довнар-Запольский М.В. Что сделано в науке для изучения хозяйственного развития России // 

Вестник знания. – 1910. – №4. – С. 480-487; №6. – С. 648-657 

Довнар-Запольский М.В. Народное хозяйство Белоруссии в 1861-1914 гг. Мн.: Изд-во Госплана 

БССР. 1926. – 239 с. 

 

10 (Акуліч) + 80 (матэрыялы гомельскіх аўтараў з доўнараўскіх чытанняў) + 8 (Бондар) + 255 

(самі працы М. Доўнар-Запольскага) = 355 старонак. 

 

2)  Аркадзь Смоліч: навуковыя працы  // 520 с.   

 

Двайная вокладка (абкладная папяровая вокладка: на пярэдняй – малюнак беларускага 

краявіду; на задняй – кароткія біяграфічныя звесткі і першы фотаздымак; + цвѐрдая класічная 

вокладка без лішніх надпісаў з агульным дызайнам для ўсѐй наступнай серыі без лішніх 

надпісаў) 

Другі фотаздымак 

Прадмова (2-3 с.) 

Крытыка на працы А. Смоліча (агулам 10 с.).   

Бойка Б. Бібліяграфія. А. Смоліч. Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раѐнах Цэнтральнай 

Беларусі // Сельская і лясная гаспадарка. Кн 4. 1928. С. 103-105 

Бібліяграфія. А. Смоліч. Організацыя сялянскай гаспадаркі ў раѐнах Цэнтральнай Беларусі. // 

Бальшавік Беларусі. 1928. №5. С. 68-70 



Смоліч А. Ліст у рэдакцыю // Бальшавік Беларусі. 1928. №8. С. 84-86 

N. Крытыка і бібліяграфія. Яшчэ раз аб тэарэтычнай і метадалагічнай блытаніне А. Смоліча // 

Бальшавік Беларусі. 1928. №8. С. 87-91 

Ліс А. Урывак з працы аб А. Смолічу як эканамісту. (3 с.) 

Бусько В. Эканамічныя погляды А. Смоліча (частка з кнігі «Они были первыми академиками») 

(7 с.) дубляванне на ангельскай мове (7 с.) 

Акуліч У. Арганізацыйная роля А. Смоліча ў станаўленні і развіцці эканамічнай навукі ў 

Беларусі ў 1920-я гады (10 с.) дубляванне на ангельскай мове (10 с.) 

Акуліч У. Аб эканамічных поглядах А. Смоліча яшчэ раз (10 с.) дубляванне на ангельскай 

мове (10 с.) 

 

Галоўныя навуковыя працы: 

Смоліч А. Арганізацыя сялянскай гаспадаркі ў раѐнах Цэнтральнай Беларусі: паводле даных 

бюджэтна-агранамічных дасьледванняў 1923 году – Мн., Інбелкульт, 1926. – 149 с. 

(без дадаткаў – 130 с.) 

Смоліч А. Размяшчэнне насельніцтва па тэрыторыі Беларускай ССР // Матэрыялы да геаграфіі і 

статыстыкі Беларусі.– Мн.: Ін-т бел. культуры. Аддз. прыроды і народнай гаспадаркі. 

1928. Т2. – С.  1-34 (34 с.) 

Смоліч А. Эканамічнае становішча Беларусі перад вайною і рэвалюцыяй (раздел у нататніку 

―Беларусь: нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху‖), Мн., 

1924, С. 22-77 (55 с.) 

Смоліч А. Тыпы геаграфічных краявідаў (Адбітак з Навуковага Зборніку Інстытута Беларускай 

Культуры, выд. 1925 г.). Мн. 1925. – С. 155-165 (10 с.)  

Смоліч А. Сельскагаспадарчыя раѐны БССР у 1927-1928 гг. Папярэдняя схема і метадалагічныя 

ўвагі – Мн., 1929. – 137 с. (без дадаткаў – 102 с.) 

Смоліч А. Нарыс сістэмы паляводства ў Мазырскім Палессі // Зб. артыкулаў ―Нарысы сельскай 

гаспадаркі Мазырскага Палесся‖. Мн. 1929 (80 с.) 

 

Эканамічныя нарысы аб Савецкай і Заходняй Беларусі (агулам 130 с.) 

Новое административно-хозяйственное деление Белорусской ССР Мн., 1924, 35 с. 

(заўвага. На тытуле не пазначана каму належыць аўтарства гэтай кнігі, але зразумела па стылю 

напісання, што яе аўтарам з’яўляецца А. Смоліч; акрамы таго, я ўзяў спасылку на гэту працу ў 

бібліяграфічным даведніку аб Смолічу магілѐўскіх аўтараў Болатава і Радзіеўскага. – У.А.)  



Смолич А. Белорусская Советская Социалистическая Республика и ее округа (Статистико-

экономический очерк) // Сб. из двух статей В. Игнатовского и А. Смолича под 

названием «Белоруссия: территория, население, экономика, важнейшие моменты 

истории. Экономический очерк Советской Белоруссии и ее округов». Мн., 1925, 95 с. – 

С. 51-94 (43 с.) 

Смолич А. Геграфический и топографический очерк Западной Белоруссии // Сб. статей под 

названием «Западная Белоруссия». Мн., 1927, с. 91-125 (34 с.) 

Смолич А. Население Западной Беларуси, его национальный и профессиональный состав // Сб. 

статей под названием «Западная Белоруссия». Мн., 1927, с. 126-169 (43 с.) 

Смоліч А. Сялянства Заходняй Беларусі (Яго сучаснае палажэнне) // Зб. «Заходняя Беларусь». 

Мн. 1925. 68 с. – С. 31-42 (10 с.) 

Прадмовы да кніг, якія ѐн перакладаў і рэдагаваў 

Смоліч А. Прамова да перакладу кнігі А. Чалінцава «Аб рахункавым аналізе сялянскай 

гаспадаркі». Мн. 1924  

Смоліч А. Прадмова да кнігі «Матар’ялы да геаграфіі і статыстыкі Беларусі. Т.1.». Мн. 1928. 

Дадатак. Карты А. Смоліча 

Спіс прац А. Смоліча і прац аб А. Смолічу 

Імянны паказальнік па ўсѐй кнізе  

 

Удакладненне. У сваѐй апошняй працы А. Смоліч як бы нешта прадчуваў, і таму даў 

спасылкі на ўсе свае навуковыя працы, чаго звычайна раней не рабіў. Яго апошняя 

фундаментальная праца (1930) мае няўдалую назву, але яна, па сутнасці, з’яўляецца адной з 

галоўных у яго навуковай дзейнасці як вучонага-эканаміста, і дакладна з’яўляецца 

падсумаваннем усіх папярэдніх напрацовак і вынікаў. 

 



1.4. Бібліяграфія прац па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі 
 

У Беларусі дагэтуль не выдадзены асобны навучальны дапаможнік, не кажучы ўжо пра 

падручнік па «Гісторыі эканамічнай думкі Беларусі». Такія кнігі ўжо ѐсць у суседніх краінах 

(Польшча, Украіна, Расія), а таксама ў прадстаўнікоў сумежных грамадских навук у Беларусі (у 

прыватнасці, такія навучальныя дамажнікі ѐсць па гісторыі філасофскай, этычнай, юрыдычнай, 

сацыялагічнай думкі Беларусі). Будзем спадзявацца, што ў Беларусі знойдуцца і сярод 

эканамістаў выкладчыкі, які падрыхтуюць нарэшце дапаможнікі і падручнікі па «Гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі», а гэты ўказальнік дапаможа ім ў гэтай справе. 

 

1956 

Варабей Н.В. Некаторыя пытанні гісторыі эканамічнай думкі ў Беларусі ў перыяд разлажэння і 

крызісу феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў Расіі (першая палавіна ХІХ ст.) // Весці АН БССР. 

Сер.грам. навук. №4, 1956. – С. 83-93 

1958 

Воробей Н.В. О Белорусском вольном экономическом обществе (из истории экономической 

мысли в Белоруссии в первой половине XIX в.) // Сб. науч. работ Белорусского 

политехнического института. Вып. 68. 1958. – С. 164-179 

1960 

Воробей Н.В., Корнев П.Я. Горы-Горецкий земледельческий институт и развитие 

сельскохозяйственной и экономической мысли в Белоруссии в 40-60 годах XIX века // Тр. 

Белорус. С.-х. акад. – Горки, 1960. – Т.33. – С. 100-143 

Цитович С.Г. Горыгорецкий земледельческий институт – первая в России высшая 

сельскохозяйственная школа (1836-1864). Горки. 1960. – 274 с. 

1961 

Козловский И.Л. К вопросу о развитии экономической мысли в Белоруссии (конец XVIII – 

XIX) / Из истории экономической мысли народов СССР. М.: АН СССР. 1961. – С. 63-74 

1965 

Воробей Н.В., Корнев П.Я. Экономические проблемы в работах преподавателей Горы-

Горецкого земледельческого института (40-60 гг. XIX в.) // Тез. Докл. Науч. конф. По итогам 

научно-исслед. Работы за 1964 г. – Горки, 1965. – С. 3-8 

1972 

Козловский И.Л., Воробей Н.В., Короленко И.К. Белоруссия. Экономическая мысль // 

Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 1. М., 1972. – С. 147-150 



1975 

Казлоўскі Е.Л., Варабей М.В. З гісторыі эканамічнай думкі Беларусі // Беларуская савецкая 

энцыклапедыя. Т. ХІІ. Мн., 1975. – С. 428 

Эканамічныя навукі. Эканоміка прамысловасці. / Беларуская савецкая энцыклапедыя. Т. ХІІ. 

Мн. 1975. С. 430-431 

1987 

Бусько В. Беларускiя сельскагаспадарчыя таварыства // Весцi АН БССР. Сер.грам. навук. 1987. 

№ 1. 

1988 

Бусько В. Эканамiчныя iдэi ў «Нашай Нiве» // Полымя. 1988. № 4. – С.188-192 

Бусько В. Прогрессивная экономическая мысль Белоруссии в начале ХХ в. (по страницам г. 

«Северо-западный край») // Сб.: «Политэкономия». Мн.: Изд-во «Университетское»,  1988. 

Вып.16. – С.159-165 

1989 

Бусько В. Аграрнае пытанне ў эканамiчнай думцы Беларусi ў перыяд рэвалюцыi 1905-1907 гг. 

// Весцi АН БССР. Сер.грам.навук. 1989. № 1. – С. 111-118 

Бусько В. Г. Гарэцкi. Народны прыбытак Беларусi. // Реферат в сб.: «Научно-реферативный 

бюллетень». Мн.: БелНИИНТИ, 1989. № 97. – С.112-118 

Бусько В. Игнатовский В. Белоруссия. // Реферат в сб.: «Научно-реферативный бюллетень». 

Мн.: БелНИИНТИ, 1989. № 97.  – С.125-130 

Бусько В. Прышчэпаў З. Сельская гаспадарка i сялянка // Реферат в сб.: «Научно-реферативный 

бюллетень». Мн.: БелНИИНТИ, 1989. № 97.  – С.136-140 

1990 

Бусько В.Н. Экономическая мысль Белоруссии середины XIX – начала ХХ в.: Очерки / Под 

ред. М.В. Научителя. Мн.: «Наука и техника», 1990. – 144 с.   

1993 

Бусько В. Между рынком и диктатурой. Экономические взгляды А.Г. Червякова // Человек и 

экономика. 1993. № 8. – С. 38-41 

Бусько В. С позиции здравого смысла. И. Петрович – первый академик-экономист АН БССР // 

Человек и экономика. 1993. № 11. – С. 32-33 

Бусько В. Адлюстраванне ў эканамiчнай думцы Беларусi 20-х гадоў поглядаў сацыял-

дэмакратаў на рынак // Веснiк БДУ. Сер. 3. Вып. 3. 1993. – С. 69-71 

Бусько В. Бажанаў А. Біяграфічны нарыс / Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi. Т.1 Мн.: 

«Беларуская энцыклапедыя», 1993. – С. 278-279 



1994 

Бусько В. Обвинен в правом уклоне. // Человек и экономика. 1994. № 5. – С. 45-46 

Пра эканамічныя погляды  дзяржаўнага дзеяча перыяду НЭПа С. Карпа. 

1995 

Бусько В. Застрелился в поезде. // Человек и экономика. 1995. № 3. –  С. 88 

Пра дзейнасць і эканамічныя погляды беларускага дзяржаўнага дзеяча перыяду НЭПа 

Язэпа Адамовіча. 

Бусько В. В годы экономического перелома. // Человек и экономика. 1995. № 6. – С. 38-39 

Пра эканамічныя погляды беларускага дзяржаўнага дзеяча перыяду НЭПа М. Каркліна. 

Бусько В. Забытые пророчества. Экономические взгляды А. Бонч-Осмоловского и 

современность // Человек и экономика. 1995. № 11. – С. 26 

Бусько В.М. Крытыка фашыстскай эканамiчнай палiтыкi i iдэалогii вучонымi Беларусі (1922-

1929 гг.) // Веснiк БДУ. Сер. 3. № 2. 1995. – С.66-69 

Пра погляды беларускіх вучоных 1920-х гг. – В. Нодэля, М. Канапліна, А. Сталевіча, і інш. 

на фашыскую ідэалогію, якая ўкаранялася ў той час у Нямеччыне, Італіі і іншых краінах 

Еўропы. 

1996 

Бусько В. Актуально и поныне. // Человек и экономика. 1996. № 3. – С. 43-44 

Пра эканамічныя погляды Язэпа Адамайціса, беларускага дзяржаўнага дзеяча перыяду 

НЭПа. 

Бусько В.  70 лет спустя. Экономические взгляды А.Смолича и современность // Человек и 

экономика. 1996. № 8. – С.41-42 

Бусько В. Экономика. Экономическая мысль Беларуси в пореформенный период / Очерки 

истории науки и культуры Беларуси. Мн.: «Наука и техника», 1996. – С.48-59 

1997 

Бусько В. Дважды обвиненный. Экономические взгляды К. Бенека. // Человек и экономика. 

1997. № 2. – С. 40-41 

Галубовіч В.І. З гісторыі выкладання эканамічных дысцыплін на Беларусі ў XVIII-XIX стст. // 

Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. №2 (5). 1997. – С. 103-107 

1998 

Бусько В.  Хацелася радзiме памагчы. // Полымя. 1998. № 10. – С. 210-221 

Пра погляды беларускага вучонага-эканаміста перыяду НЭПа Г. Гарэцкага.  



Са скаротамі гэты артыкул быў перадрукаваны ў кнізе: Акадэмік Гаўрыла Гарэцкі: 

Успаміны, арт., дак.; Да 100-годдзя з дня нараджэння / Уклад. Р.Г. Гарэцкі, Р.А. Зінава; 

Пад рэд. Р.Г. Гарэцкага. – Мн.: Тэхналогія, 2000. 420 с. – С. 291-299 

Козлов Д.Г. Вопросы развития рыночных отношений в трудах М.В. Довнар-Запольского // 

Беларусь на пути к рынку: Экономико-правовые проблемы: Сб. науч. тр. / Гомел. центр науч.-

техн. и деловой информ.; Гомел. гос. ун-т им. Ф. Скорины. Гомель, 1998. Вып. 1. – С. 279-283. 

1999 

Бусько В., Якимченко С. Выпускнiк Ягелонскага ўнiверсiтэта // Лiтаратура i мастацтва. 1999, 

19 ноября 

Бусько В. Невядомае аб вядомым // Полымя. 1999. № 10. – С.145-152 

Пра дзейнасць і эканамічныя погляды беларускага дзяржаўнага дзеяча перыяду НЭПа 

Язэпа Дылы. 

Козлов Д.Г. Из истории экономической мысли Беларуси: М.В. Довнар-Запольский / Проблемы 

экономической науки на пороге XXI века: Сб. науч. тр. В 2-х ч. – Гомель, 1999. Ч.2. – С. 270-

275. 

Лившиц В.М., Немыкин В.В., Цыганов А.Р. Горы-Горецкий земледельческий институт 

(1836-1864 гг.). Выдающиеся ученые и профессора. Горки. 1999. – 169 с. 

Мусич Л.Б. Из истории экономической мысли Беларуси XVI-XVIII стст. // Веснік Беларускага 

дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. №5-6 (16-17). 1999. – 102-106 

Пухова Н.П. Экономическая мысль Белоруссии в эпоху феодализма / Проблемы 

экономической науки на пороге XXI века. Сб. науч. тр. В 2-х ч. Гомель, 1999. Ч.2. – С. 261-269 

Гаев А.В. Вопросы организации управления промышленностью Белоруссии в условиях НЭПа / 

Проблемы экономической науки на пороге XXI века. Сб. науч. тр. В 2-х ч. Гомель, 1999. Ч.2. – 

С. 277-281 

Пра погляды беларускіх эканамістаў А. Бонч-Асмалоўскага, А. Каплана, і інш. 

2000 

Бусько В.Н.  Экономическая мысль Беларуси в период НЭПа (20-е годы). Мн.: Право и 

экономика, 2000. – 280 с. 

Бусько В.  Первый председатель правления Белсельбанка // Вестник Ассоциации белорусских 

банков. 2000. № 32. – С. 48-50. 

Пра дзейнасць і погляды Нічыпара Аксючыца, старшыні Белсельбанка. Узгадваюцца 
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ІІ. КАРОТКІ ВЫКЛАД ГІСТОРЫІ ЭКАНАМІЧНАЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ:  

АД ВЫТОКАЎ ДА СУЧАСНАСЦІ 

Як адзначалася вышэй, на сѐняшні дзень,  можна вылучыць шэсць перыядаў развіцця 

гісторыі эканамічнай думкі Беларусі: 1) сярэднявечны, куды ўваходзяць схаласты, 

меркантылісты, утапісты (1517-1750); 2) перыяд Новага часу (1750-1864), куды ўваходзяць 

фізіякраты і класікі; 3) перыяд адсутнасці ўніверсітэтаў і незалежнасці (1864-1918), куды 

уваходзяць у асноўным прадстаўнікі гістарычнай школы палітэканоміі і прамарксісты; 4) 

міжваенны перыяд (1918-1939), які ўключае і перыяд трох акупацый (1917-1921, 1941-1945) і 

перыяд НЭПу (1922-1927), куды ўваходзяць розныя эканамісты – ад прыхільнікаў рынкавай 

гаспадаркі да прыхільнікаў сацыялізму; 5) перыяд артадаксальнага марксізму-ленінізму (1930-

1990), куды фармальна ўваходзяць прыхільнікі вучэння марксізма-ленінізма. 6) перыяд 

незалежнасці (1991-2014), куды ўваходзяць прыхільнікі розных плыняў і школ у сусветнай 

эканамічнай навуцы, розных шляхоў і мадэлей эканамічнага развіцця (у асноўным, неакласікі, 

кейнсіанцы і інстытуцыяналісты). 

Паспрабуем даць сціслы выклад развіцця эканамічнай думкі Беларусі у кожным з 

акрэсліных перыядаў. 

 

1.4.1. Сярэневечны перыяд. Сярэднявечная эканамічная думка ў Беларусі (1517-1750) 
 

1.1. Кантэкст развіцця экнамічнай думкі ў гэты перыяд. 

Што папярэднічала гэтаму перыяду. Як дакладна заўважыў Йозэф Шумпэтэр «Не мае 

сэнсу шукаць эканамічную навуку ў саміх свяшчэнных пісаннях. Не можам мы выбраць нічога 

карыснага для сябе і з прац тых вялікіх людзей, якія закладывалі падмурак хрысціянскай 

традыцыі… Хрысціянская царква ніколі, ні ў якія часы, не ставіла перад сабой мэты 

ажыццявіць якую-небудзь грамадскую рэформу, акрамя рэформы маральных паводзін асобнага 

чалавека. Яна ніколі не абяцала эканамічны рай, ва ўсякім разе ў зямным жыцці. Усходняя 

Рымская імперыя праіснавала на тысячу гадоў болей, чым заходняя. Але гісторыкі і філосафы 

толькі шматкрось закраналі эканамічныя пытанні, і мы можам спакойна пераскочыць праз 500 

гадоў у эпоху святога Фамы Аквінскага (1225-1274)» (Шумпетер, 2004, с. 89). Шумпетэр назваў 

гэты час «вялікім прабелам». 

Вытокі. Пачатак арыстоцелеўскага перыяду (1150-1500). У пачатку XIII ст. італьянцы, 

праз арабаў здолелі пазнаѐміцца з захаваўшыміся працамі Арыстоцеля. Вучэнне Арыстоцеля 



злілося з хрысціянскай думкай, і атрымалася традыцыя, за якой замацавалася назва 

«схаластычнай навукі», і якая дасягнула свайго росквіту ў творах Ф. Аквінскага (1235-1274). 

У Беларусі так званы арыстоцелеўскі пэрыяд пачаўся з пачаткам дзейнасці першых 

мысляроў і асветнікаў.  У XII – першай палове XIII ст. «для старажытнай Беларусі ў пэрыяд 

росквіту Полацкага і Тураўскага княстваў былі характэрныя пэўныя адраджэнскія рысы калі 

сваѐй асьветніцкай дзейнасьцю адзначыліся Ефрасіньня Полацкая і Кірыла Тураўскі» 

(Энцыклапедыя, Т1, С. 61). Сюды трэба яшчэ дадаць росквіт у гэты ж час Смаленскага княства і 

асветніцкую дзейнасьць там Кліма Смаляціча, «кніжніка, якога не бывала на Русі», а таксама 

Аўрамія Смаленскага. У Доўнар-Запольскага сцвярджаецца, што «Смаляціч і яго паслядоўнікі 

дапускалі вольнае тлумачэнне свяшчэннага пісання, абапіраючыся ў сваіх тлумачэннях на 

творы Гамэра, Платона і Арыстоцеля, якія яны чыталі ў арыгінале» (Доўнар-Запольский, 1926, 

с. 49). Хутчэй за ўсѐ гэтыя кнігі патрапілі ў тагачасную Беларусь з Усходняй рымскай імперыі, і 

былі напісаны на старажытнай грэцкай мове, якую ў абавязковым парадку вывучалі святары ў 

той час.  

Далей, на некалькі стагоддзяў (другая палова XIII – XV ст.), па трапнаму выразу 

беларускага гісторыка Конана, наступіў «адносна «глухі» пэрыяд збірання моцы для новага 

творчага ўздыму» (Энцыклапедыя, Т1, С. 61). Праўда ў гэты складаны час станаўлення ВКЛ 

маюцца прыклады асветніцкага жыцця. Па сведчанні У. Саверчанкі: «У 1413 г. вялікі князь 

Вітаўт з пашанаю прымаў у Вільні паплечніка Яна Гуса, магістра Гераніма Пражскага, які цэлы 

год свабодна пашыраў у нашай краіне гуманістычныя ідэі гусітаў. Ускоснае пацверджанне 

знаходзім у А. Дэні: «пражскі выкладчык і прапаведнік Ян Гус, выхаванец Оксфарду, стаў на 

чале пратэстанскага руху пасля падаўлення у канцы XIV ст. ангельскага руху, і быў спалены на 

вогнішчы як ерэтык у 1415 г… падаўленне антыклерыкальнага руху ў Ангельшчыне выклікала 

рост ерэтыка-рэвалюцыйных сект у Нямеччыне, Галандыі і на балтыйскім  узбярэжжы» (Дэні, 

1996, с. 97). Пад балтыйскім узбярэжжам тут можа мецца на ўвазе ВКЛ, тагачасная беларуская 

дзяржава (а можа і дзейнасць нямецкіх ордэнаў). 

Перыяд Адраджэння (1520-1650). У Еўропе працэс Адраджэння распачаўся ў Італіі 

прыкладна з 1300 года. Закладзеныя раней універсітэты (у Балоньі заснаваны ў 1088 г., Падуі – 

1222, Нэапалі – 1224, Гэнуі – 1246) прынеслі пэўны плѐн. Але вызначальным штуршком для 

развіцця палітычнай думкі, з якой потым выйшла палітычная эканомія, з’явілася паўторнае 

адкрыццѐ італьянцамі у пачатку XV ст.  твораў Платона (па версіі А. Дэні ў 1423 г., у ліку 238 

кніг, перавезеных з Грэцыі ў Венецыю), Цыцэрона, Гамера і іншых антычных творцаў. У 

астатніх частках Еўропы – Паўночнай, Заходняй і Ўсходняй, – Адраджэнне пачалося амаль на 

стагоддзе пазней, а дакладней –  у пач. XVI ст. у Галандыі (з дзейнасцю Эразма Ратэрдамскага, і 



толькі ў 2-ой палове XVI ст. у Францыі (з творамі Рабле і Мантэня). «Прычына такога 

храналагічнага змяшчэння палягала ў тым, што гаспадарчае і агульнакультурнае адставанне 

гэтых рэгіѐнаў запаволілі пераход ад сярэнявечча да новых часоў» (Энцыклапедыя, Т1, с. 61). 

Напрыклад, пэршыя ўніверсітэты ў Цэнтральнай і Паўночнай Еўропе былі заснаваны толькі ў 

XIV ст. і яшчэ больш у XV ст. (у Празе – 1348 г., Кракаве – 1364, Вене – 1365, Лейпцыгу – 1409, 

Братыславе – 1467, Капэнгагэне – 1479). 

У беларускай гістарыяграфіі склалася традыцыя адлічваць пачатак Адраджэння з выхаду 

твораў Ф. Скарыны (1517-19 гг., свецкае выданне Бібліі) і М. Гусоўскага (1523, «Песня пра 

зубра»). Заўважым, што Скарына (1485-1541) і Гусоўскі (1470-1533) практычна былі 

аднагодкамі Э. Ратэрдамскага (1467-1536). З іншага боку, заўважна адна супярэчнасць: творы 

Скарыны маюць шмат спасылак на Арыстоцеля, а, напрыклад, А. Дэні сцвярджае, што 

Адраджэнне пачалося з адкрыцця твораў Платона, і як раз з крытычнага пераасмыслення твораў 

Арыстоцеля і Т. Аквінскага «З Адраджэння ў Еўропе… у навуковай галіне Арыстоцель і Т. 

Аквінскі былі не ў модзе; усе схіляліся да ідэй, знойдзеных у Платона і яго вучняў» (Дэні, 1996, 

с. 96). 

Як траплялі творы антычных аўтараў у Вялікае княства Літоўскае. Творы 

Арыстоцеля, Платона, Гамэра і іншых антычных мысляроў траплялі ў ВКЛ рознымі шляхамі. У 

1539 годзе А. Кульва адкрыў лютэрыянскую школу і перадаў ѐй уласную багатую бібліятэку, 

дзе меліся кнігі Платона, Гамера, і інш. (Саверчанка, 1993, с. 15). Асобныя творы антычных 

аўтараў альбо вытрымкі з іх былі даступны беларускім мыслярам напэўна са славянскіх 

перакладаў XI-XIV ст.ст., а таксама заходне-еўрапейскіх выданняў 2-ой паловы XV – XVI ст.ст. 

(Саверчанка, 1993, с. 63). Пра славянскія пераклады, напэўна гэта праўда, бо М. Доўнар-

Запольскі сцвярджае, што К. Смаляціч спасылаўся ўжо на Гамэра, Платона і Арыстоцеля, і 

таксама выказаў меркаванне, што гэта, відаць былі славянскія пераклады кніг, прывезеных з 

Усходняй рымскай імперыі; пра другое таксама праўда, гэта пацвярджае А. Дэні. Кніга 

Цыцэрона «Аб абавязках» у перакладзе Станіслава Кашуцкага выйшла ў ВКЛ у Лоску ў 1575 г. 

і ў Вільне (1583, 1593). У сваѐй працы «Пра свецкую ўладу» (1583) Сымон Будны ўжо 

спасылаецца на яе, а таксама на творы Платона. І. Саверчанка сцвярджае, што ўслед за 

Платонам («Дзяржава»), Арыстоцелем («Палітыка») і Сэнэкам, беларускія мысляры эпохі 

Адраджэння найлепшай формай дзяржаўнага ладу абвяшчалі манархію (Саверчанка, 1993, с. 

63). Гэта рабілі, напрыклад, С. Будны і Т. Білевіч. 

Нікога з мысляроў, якія жылі ў арыстоцелеўскі перыяд, нельга назваць «эканамістамі» ў 

тым сэнсе, які сѐння ўкладаецца ў гэтае слова. Але нас цікавіць тое, як яны падыходзілі да 

вырашэння эканамічных пытанняў. 



Першы прабел (1650-1750). Заняпад гаспадарчага жыцця і навукі. 

1.1. Эканамічная навука ў працах сярэднявечных філосафаў-схаластаў (1540-1820).  

Эканоміка, як складная частка філасофіі, пачала выкладацца яшчэ ў Віленскай акадэміі. У 

часы позняй схаластыкі існавала прадпісанне наконт структуры курса па філасофіі: першы год 

вывучалі – логіку, ці як яе яшчэ называлі рацыянальную філасофію, другі год – фізіку, ці 

натуральную філасофію, і нарэшце ў трэці год – маральную філасофію, якая падзялялася на тры 

часткі: этыка, эканоміка і палітыка. Нягледзячы на прадпісанне, некаторыя выкладчыкі, 

напрыклад, Л. Залускі, А. Алізаровіч, Т. Білевіч, лічылі галоўнай часткай маральную філасофію 

і аддавалі ѐй перавагу. Прадметам «эканомікі» ў той час згодна арыстоцелеўскай традыцыі 

лічыліся дом і сям’я. Але ў сваѐй працы «Агульная філасофія» (1640) Л. Залускі ўжо сцвярджае, 

што дом і сям’я толькі папярэднічаюць такім супольнасцям, як паселішча, цывільнае 

грамадства (civitas) і дзяржава. Пад «палітыкай» жа разумелі навуку кіравання дзяржавай. А. 

Алізаровіч лічыў яе самай важнай часткай філасофіі, бо на яго думку яна служыць уладкаванню 

грамадскага жыцця (Шатон, Сокал С., С. 19). З гэтага ўжо відаць, што беларускія філосафы-

схаласты сярэдзіны XVI ст., як і ў цэлым у той час у Еўропе, паступова падыходзілі ўжо да 

асэнсавання наяўнасці асобнай навукі, за якой пазней замацуецца назва ―палітычная эканомія‖. 

Білевіч Тодар у сваім галоўным творы, які па сутнасці ўяўляе сабой добра зробленую 

кампіляцыю курса «філасофіі», чытанай у той час у Віленскай акадэміі, ―імкнуўся найбольш 

адэкватна перадаць арыстоцелеўскае разуменне этычных праблем, часта звяртаючыся да самаго 

тэкста «Нікамахавай этыкі». У Палітычнай праблематыцы адчуваецца ўплыў ідэй Эразма 

Ратэрдамскага, Ж. Бадэна, Меланхота, Юста Ліпсія. Гэта тычыцца ў першую чаргу тэорыі 

«асветніцкага абсалютызму» (Шатон В.К. Памятнікі…). Трактат Білевіча «Рацыянальная, 

натуральная і маральная філасофія» (у 3-х частках, 1675) галоўным чынам прысвечаны 

маральнай філасофіі, а менавіта эканамічнай і палітычнай этыцы. 

Алізаровіч А. у сваім трактаце «Аб палітычнай агульнасці людзей» (1651) «засяродзіў 

сваю ўвагу на формах грамадскага жыцця, пачынаючы разгляд з элементарнай агульнасці сям’і, 

закончыўшы дзяржавай, найлепшай формай якой ѐн лічыў манархію. Прагрэсіўным для таго 

часу можна лічыць яго выказванне наконт прадастаўлення роўных грамадзянскіх праў усім 

людзям, у тым ліку сялянам (ѐн выступаў супраць прыпісвання іх да зямлі). Ён таксама 

сцвярджаў, што развіццѐ рамѐстваў будзе садзейнічаць паляпшэнню дабрабыту дзяржавы, 

спасылаючыся пры гэтым на «Утопію» Т. Мора (заўвага аўтара. А. Дэні сцвярджае, што Т. 

Мор, у сваю чаргу, напісаў «Утопію», знаходзячыся пад уплывам Платона). Для пацвярджэння 

ісцінасці ўласных меркаванняў ѐн цытаваў сучасных яму палітычных мысляроў. Асобым 

аўтарытэтам у яго карыстаўся Жан Бадэн‖ (заўвага аўтара. А. Дэні, у сваю чаргу, сцвярджае, 



што пад уплывам Ж. Бадэна знаходзіўся мэркантыліст А. дэ Манкрэцьен). (Шатон В.К. 

Памятнікі…). Адной з галоўных кніг Жана Бадэна (1530-1596) з’яўляецца: Les six livres de la 

Republique («Шэсць кніг аб Рэспубліцы», 1576). На думку Шумпэтэра гэта кніга з’яўляецца 

трактатам па «палітычнай навуцы», напісанай ў духе «Палітыкі» Арыстоцеля (Шумпэтэр, С. 

208-209).  

Поглядаў Ф. Аквінскага прытрымліваўся Якуб Альшэўскі, які рабіў каментары да ягоных 

галоўных твораў. 

 

Свецкі накірунак эканамічнай думкі щ перяыд сярэдневечча (1520-1750) 

1.2.1. Рэфарматары (1520-1650) 

Гэты перыяд распачынаецца ў Беларусі з выхаду твораў Францішка Скарыны і Васіля 

Цяпінскага. 

Будны С. быў «прыхільнікам законнасці і паўсюднага панавання права ў грамадстве. Ён 

сфармуліраваў і абгрунтаваў у сваіх трактатах прынцып адпаведнасці юрыдычных норм 

вучэнню Езуса Хрыста і новазапаветнай хрысціянскай этыцы» (Саверчанка, 1993, с. 63). 

Нездарма, С. Будны называе сваю навуку хрысціянскай (Саверчанка, 1993, с. 173). С. Будны 

шматкрось цытаваў – Арыстоцеля, Гамэра, Платона, Дэмасфена, Сэнэку, Тэрэнцыя, Цыцэрона, 

Катона, Гарацыя, Ціта Лівія, Сафокла, Гэрадота, Лукрэцыя, Кара, Тацыта, Вэргілія, Авадзія, 

Ювэнала, Лукіяна, Плутарха і інш. (Саверчанка, 1993, с. 63).  

Мысліцель А. Маджэйскі-Фрыч напісаў твор «Аб ўдасканаленьні Рэчы Паспалітай» 

(1577, Лоск, прадмова С. Буднага). 

Волан А. знаходзіўся пад уплывам працы Цыцэрона «Аб абавязках». Лічыцца, што 

Цыцэрон у І ст. да н.э. распрацаваў канцэпцыю натуральнага права. Волан А. лічыў, што 

«шляхцічу не да твару займацца земляробствам, рамѐствамі, засвойваць «навуку нявольнікаў». 

Той жа, хто выявіць схільнасць да іх мусіць згубіць шляхецтва» (Саверчанка, 1993, с. 67). 

Магчыма, калі не памыляюся, гэта думка запазычана Воланам у Арыстоцеля. Гуманістычную 

накіраванасць маюць працы Волана: «Пра палітычную або грамадзянскую свабоду» (Кракаў, 

1572), «Пра шчаслівае жыццѐ, або Найвышэйшае чалавечае дабро» (Вільня, 1596), «Пра 

дзяржаўнага мужа і яго асабістыя дабрачыннасці» (Гданьск, 1608). 

Валовіч А. Сутнасць аграрнай рэформы «устава на валокі» (1557) палягала ў тым, каб 

ператварыць панскія маѐнткі ў фабрыкі па вытворчасці збожжа. У беларускай гістарыяграфіі 

склалася ўстойлівая думка, што як раз ад гэтай рэформы бярэ пачатак запрыгонванне сялян. 

Прыкладна тое самае сцвярджае Я. Шумпэтэр, калі кажа, што у Паўночнай і Заходняй Еўропе, 

тыя ж самыя «арганізацыйныя змены парушылі старыя адносіны паміж землеўласнікамі і 



сялянамі» (Шумпэтэр, С. 190). Па звестках сучаснага даследчыка В. Бусько ў французскай 

эканамічнай думцы адзначаюцца працы па праблемам арганізацыі грашовага абарачэння літвіна 

Астафея Валовіча (1520-1587).  

1.2.2. Меркантылісты  

 Эпоха меркантылізму (1500-1776) ў гісторыі эканамічнай думкі супадае з часамі 

існавання Вялікага княства Літоўскага, калі беларусы мелі ўласную дзяржаўнасць. У гэтыя часы 

гаспадарка і навука ў Беларусі развіваліся ў кантэксце станаўлення еўрапейскай, альбо, як яе 

яшчэ называюць заходняй цывілізацыі. Больш таго, на пачатак эпохі меркантылізму (XVІ-XVIII 

вв.) прыходзіцца росквіт ВКЛ. 

Тут можна прыгадаць Яна Абрамовіча (?-1602) аўтара твора «Погляды літвіна на танную 

куплю і даражэйшы продаж збожжа» (1595, на польскай мове), дзе аўтар выступае асветным 

тлумачальнікам і абаронцам вольнага гандлю (Асветнікі, 2001, с. 6). 

1.2.3. Беларускія утапісты ў сярэдневечны перыяд. 

Адным са складнікаў свецкага накірунку  ў Беларусі, як і ў Еўропе ў цэлым, былі ідэі і 

працы ўтапістаў.  

Адным з першых утапістаў у ВКЛ быў Феадосій Касой (ажыццяўляў сваю дзейнасць у 

сярэдзіне XVI ст.). Яго сучаснікі казалі «Як Магамет разбэсціў сваім вучэннем усход, Лютэр – 

Захад, так Феадосій – Літву». Ён выступаў супраць феадальных парадкаў, прыгону, саслоўеў, 

інстытуту царквы; царкву і дзяржаву уяўляў як адзіны механізм, дзе царква – гэта рычаг, які 

прыводзіць у дзеянне сістэму прыгнѐту» (Асветнікі, 2001, с. 217). Былі ў тагачаснай Беларусі і 

іншыя мысліўцы, працаваўшыя ў рэчышчы традыцыі, якая сѐння атаясамліваецца з Т. Морам і 

Т. Кампанелай, г.зн. з сярэдневечнымі утапістамі. Павел з Візны (сярэдзіна XVI ст.) гаварыў 

пра вялікія падаткі, што вымушаныя плаціць сяляне, звяртаў увагу на адсутнасць абгрунтавання 

для існавання саслоўеў і прыгону. Пѐтр з Ганѐндза (?-1573) адзін з самых адукаваных людзей 

свайго часу, былы выкладчык Падуанскага універсітэту, пра дзейнасць якога ведаў нават Ж. 

Кальвін, адмаўляў царкоўна-ідэялагічную і філасофскую схаластычную традыцыю; лічыў 

асноўнымі аўтарытэтамі чалавечы розум і свяшчэннае пісанне; выступаў супраць прыватнай 

уласнасці, сацыяльнай няроўнасці, свецкай улады, феадальнага права, пакарання сьмерцю, 

войнаў. Міхал Гіціх (?-1654) у трактаце «Аб задавальненні Хрыста» (1612), які быў 

перавыдадзены нават пасля яго смерці ў 1677 г. у Амстэрдаме, выказываў думкі аб сіле 

чалавечага розуму і законах прыроды.  

Адным з самых уплывовых утапістаў на прыканцы XVIII  ст. быў у Беларусі Язэп Яленскі 

(1756-1813). Я. Яленскі з’яўляецца аўтарам некалькіх твораў, найбольш значны з якіх мае назву 

«Благавешчанне» (напісаны на рускай мове з беларусізмамі і паланізмамі ў Салавецкім 



кляштары). У гэтым творы была выкладзена радыкальная праграма перабудовы грамадства: 

адмена прыватнай уласнасці, саслоўеў, стварэння агульнанароднай дзяржавы і ўраду, 

абшчыннага вядзення гаспадаркі, усеагульнай абавязковай працы і адукацыі, справядлівага 

падзелу матэрыяльных багаццяў. На думку Я. Яленскага, органы дзяржаўнага кіравання, суды і 

рада старэйшын павінны былі выбірацца агульнанародным галасаваннем. Перавага павінна 

была аддавацца мудрым і дабрадзейным людзям, нягледзячы на іх матэрыяльнае становішча. 

На погляд Я. Яленскага, трэба было ўвесці ў дзеянне простыя і ясныя законы. Колькасць якіх 

мусіла быць строга абмежаваная, каб кожны грамадзянін мог іх лѐгка памятаць і разумець. 

Смяротнае пакаранне прапанавалася адмяніць, а парушальнікаў законаў выганяць з грамадства. 

Я. Яленскі выказываў меркаванне, што народ з’яўляецца творцам усяго багацця і матэрыяльных 

каштоўнасцей «Вашай працай дамы і палацы будаваныя, гарады і крэпасці ўмацаваны, ваша 

сіла ворага з айчыны выцесніла, перамогу атрымала, вашай працай усе сытапузы кормяцца». 

Галоўнай пружынай грамадства павінна была, на думку Я. Яленскага, стаць мараль. Ён 

падзяляў асветніцка-дэмакратысныя ідэалы: сцвярджаў важнасць палітычнага ладу, вялікую 

ролю асветы, немагчымасць росту грамдскай вытворчасці і дабрабыту народа без ягонага 

духоўнага удасканалення. Наконт падзелу хрысціянства на каталікоў і праваслаўных, лічыў, 

што яго наўмысна і свядома зрабіла духавентсва, што яно падбухторвае адзін блізкі народ  

супраць другога і дбае толькі пра свае карысныя інтарэсы. 

Ідэі ўтапічнага сацыялізму знайшлі знайшлі таксама адлюстраваньне ў працы ўраджэнца 

Віцебшчыны Сямѐна Зяновіча «Сапраўднае тлумачэнне правоў чалавека» (пасля 1795). Як 

прыхільнік тэорыі натуральнага права С. Зяновіч выступаў з крытыкай існуючага 

несправядлівага грамадсства, асуджаў сацыяльную няроўнасць, прыгнечанне аднаго чалавека 

другім, самадзяржаўе як форму дзяржаўнага кіравання. 

Як прынята думаць, сацыял-утапістам з’яўляецца Павел Бжастоўскі (1739-1827). Але 

хутчэй за ўсѐ гэта не так, бо ѐн быў ганаровым сябрам Віленскага ўнівэрсітэту, аўтарам 

шматлікіх кніг, якія карысталіся павагай сярод прадстаўнікоў мясцовай навуковай 

грамадскасці. Павел Бжастоўскі пайшоў далей за тэаратэчныя разважанні, і пачаў на практыцы 

ажыццяўляць свае ідэалы. Скасаваў у сваім маѐнтку прыгоннае права, дараваў сялянам 

асабістую вольнасць і перадаў ўсю зямлю сялянскай абшчыне, якая атрымала назву Паўлаўскай 

рэспублікі. Рэспубліка мела свой сцяг, герб, войска, грошы і нават прэзідэнта, якім сяляне 

абралі на выбарах самаго П. Бжастоўскага. Пазней у гонар гаспадара маѐнтак Мерач (цяпер на 

тэрыторыі Літвы) быў перайменаваны ў Паўлава, у гонар гаспадара. Паўла Бжастоўскага па 

ўчыненным пераўтварэнням ў Беларусі можна параўнаць не з Робертам Оўэанам, які рабіў гэта 



ў Ангельшчыне і Злучаных Штатах Амерыкі, а хутчэй з Франсуа Кенэ, які на пачатку сваѐй 

навуковай кар’еры рабіў пераўтварэнні ў сваім маѐнтку ў Францыі. 

1.2.4. Беларуская эканамічная думка ў эміграцыі (1650-1770).  

Пэўнай вядомасці ў Прусіі дасягнулі праекты па ўдасканаленні гаспадаркі беларуса 

Сцяпана Міхаіла Аскеркі (1712-1780) – падрабязней чытайце ў § 2.1.  

Эпоха меркантылізму ў свеце. Еўропа і Паўночная Амэрыка не ва ўсе часы былі самымі 

багатымі рэгіѐнамі ў свеце. Утварэнне міжнароднай сістэмы з дамінаваннем Захаду бярэ 

пачатак з 1500 года
11

. Да гэтага часу Еўропа традыцыйна мела адмоўнае сальда ў 

замежнагандлѐвых стасунках з усходнімі краінамі. Жаданне набываць замежныя тавары 

падштурхоўвала землеўладальнікаў пераводзіць сялян на грашовыя разлікі, што спрыяла 

актывізацыі замежнага гандлю. У дадатак да караванаў, якія праходзілі праз пустыні, з’явіліся 

шматлікія марскія флатыліі, што дазволіла значна павялічыць аб’ѐмы таваразвароту. 

Сяродземнае мора стала галоўным шляхам замежнагандлѐвых дачыненняў паміж Грэцыяй, 

Італіяй, Францыяй, Іспаніяй, а таксама гэтых дзяржаў з Візантыяй, Чарнамор’ем, краінамі 

Ўсходу. У выніку ў XVI – першай палове XVII стст. самым развітымі рэгіѐнамі Еўропы былі 

сучасная поўнач Італіі (Гэнуя, Фларэнцыя, Вэнэцыя, Рым), а таксама поўдзень Францыі 

(Манака, Марсэль, Тулуза, Манпелье).  

Чаму так сталася, што капіталістычная гаспадарка не паўстала раней, напрыклад, ў часы 

Старажытнай Грэцыі, Рыму, Эгіпта, Кітая, Індыі? Там мелі месца асобныя дасягненні ў 

архітэктуры, літаратуры, мастацтве, але не ўдалося сфарміраваць эфектыўныя сістэмы 

гаспадаркі. Напрыклад, кнігадрукаванне вынайшлі ў Кітае ў VIII веке, друкаваныя машыны з 

рухаючыміся літарамі – у ХІ, але гэтыя тэхналогіі дасягнулі Еўропы са значным спазненнем, – 

толькі ў XV стагоддзі. Папера з’явілася ў Кітае ў ІІ стагоддзі, але дайшла да Іспаніі толькі ў ХІІ, 

а да Паўночнай Еўропы – у ХІІІ веке. Порах быў вынайдзены ў Кітае ў ІХ веке, а дайшоў да 

Еўропы толькі ў XIV стагоддзі. Першыя папяровыя грошы з’явіліся ў Кітае ў XII стагоддзі, а ў 

Еўропе толькі ў XVII-XVIII стст. Дык чаму паўстанне заходняй цывілізацыі (якая дала тыя 

самыя ўзровень і стандарты жыцця, ад якіх мы часам бываем ў захапленні, калі набываем 

заходнееўрапейскія краіны) адбылося менавіта з Грэцыі і Італіі, альбо, як лічуць іншыя 

даследчыкі, з Вялікай Брытаніі? У любым выпадку, чаму менавіта еўрапейцы раней за іншых 

пачалі прыстасоўваць да рэальнага жыцця лепшыя сусветныя тэхналагічныя вынаходніцтвы?  

Як ужо адбылося не пэршы раз у гісторыі сусветнай гаспадаркі, менавіта замежны 

гандаль паслужыў тым вырашальным штуршком, які зламаў існаваўшы ў сярэднявеччы 
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архаічны гаспадарчы лад, рэгламентаваны з розных бакоў духавенствам і дзяржавай
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. Цяжка 

высветліць хто болей на каго ўплывае – развіццѐ гаспадаркі на стан навукі, альбо стан навукі на 

развіццѐ гаспадаркі, але менавіта італьянскія ўніверсітэты раней за іншых у Еўропе сталі даваць 

светскую адукацыю і часткова пазбавіліся ад уплыву царквы. На гістарычную сцэну выйшлі 

новыя сацыяльныя групы з уласнымі інтарэсамі і грамадскімі ідэаламі – гандляры, 

растаўшчыкі, банкіры, прамыслоўцы. Навука пачала аддзяляцца ад дзяржавы. З’явіўся 

сацыяльны заказ на разнастайныя эсэ, памфлеты, раманы не толькі з боку царквы і дзяржавы, а 

таксама і з боку новых сацыяльных груп. Арыстоцелеўскі перыяд, калі асмысленне праблем 

развіцця народнай гаспадаркі лічылася часткай сацыяльнай, альбо маральнай філасофіі, пачаў 

паступова пераходзіць у эпоху меркантылізма, якую можна параўнаць з «фабрыкай думкі», калі 

распачаўся шырокі працэс абмеркавання арганізацыі эканамічнага жыцця грамадства. 

ВКЛ у сістэме замежнага гандлю. З другой паловы XVII ст. больш дынамічна ў 

эканамічным плане пачынае развівацца рэгіѐн паўночнай Еўропы – паўночная Нямеччына, 

паўночная Францыя, сучасныя Бельгія (у той час Фландрыя) і Нідэрланды, Вялікая Брытанія, 

ВКЛ. У гэтым рэгіѐне гандляры і рамеснікі яшчэ ў XIV-XV больш актыўна пачалі ўтвараць 

ганлѐва-прамысловыя саюзы. Буйнейшым з іх быў Ганзайскі саюз (1358), які аб’ядноўваў каля 

100 гарадоў паўночнай Еўропы, сярод якіх важнейшымі былі Ганза, Брэмен, Гамбург, Брюгге, 

Бэрн, Гданьск, Амстэрдам, Лондан, у тым ліку і некалькі гарадоў Вялікага княства Літоўскага – 

Вільня, Полацак, Гародня. Гандлѐвы шлях праз Паўночнае і Балтыйскае мора, а таксама басейн 

іх рэкаў (у тым ліку праз Нѐман і Дзвіну), па інтэнсіўнасці і значнасці таваразвароту яшчэ ў XIV 

ст. дагнаў левантыйскі шлях праз Сяродземнае мора. Ганзайскі саюз спрыяў адмене 

перашкодаў для развіцця гандлю і рамеслініцтва, якія чынілі ўлады асобных краінаў і піраты.  

Калі ў сяродземным рэгіѐне галоўным аб’ектам гандлю былі тавары раскошы, востра, 

зерне, тканіны, золата, срэбра, зброя, то ў паўночным гандлі – тавары шырокага спажывання – 

рыба, соль, пушніна, воўна, сукно, лѐн, пенька, воск, смала, лес, хлеб. Ужо ў тыя часы 

фараміраваўся падзел працы, які захаваўся амаль дагэтуль, калі беларускія землі галоўным 

чынам пастаўлялі сыравіну, а набывалі ўжо гатовыя да спажывання тавары. 

Трэба адзначыць, што Полацкае княства яшчэ ў Х стагоддзі паўстала на гандлѐвых шляхах 

«з варагаў у грэкі», мела выхад ў Балтыйскае мора (усѐ панізоўе Дзвіны падпарадкоўвалася 

Полацаку), затым немцы адсунулі нашых продкаў і занялі панізоўі Нѐмана і Дзвіны. Войска 

ВКЛ разбіла войска Лівонскага ордэна пад Грунвальдам у 1410 годзе, але не здолела выгнаць 

немцаў з узбярэжжа Балтыйскага мора. Іначай, на думку некаторых гісторыкаў, ВКЛ змагло б 
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адыграць для Еўропы тую ролю, якую адыгралі ў яе гісторыі такія краіны, як Нямеччына, 

Францыя, Брытанія, Данія, Швецыя, Расія. З іншага боку, пэўны час Вялікае княства Літоўскае 

(1253-1795) мела выхад да Балтыйскага мора, калі Жамайція (сучасная Літва), а таксама Лівонія 

(сучасныя Латвія і Эстонія) уваходзілі ў склад ВКЛ. 

Станаўленне капіталістычных адносін у сярэдневечным Вялікім княстве Літоўскім 

адбывалася амаль адначасова з краінамі Паўночнай Еўропы. У XVI стагоддзі, якое гісторыкі 

называюць залатым векам ВКЛ, за ўсю гісторыю дачыненняў з Захадам адставанне 

эканамічнага развіцця беларускіх зямель было мінімальным, на думку гісторыкаў – 10-15 гадоў. 

Як толькі нешта прагрэсіўнае з’яўлялася ў заходніх краінах, праз гэты час яно было даступным 

тут. У развіцці навукі Беларусь паслядоўна прайшла ўсе перыяды – Адраджэнне, Рэфармацыю, 

Асветніцтва, што сѐння дае падставу лічыць нашу краіну часткай заходняй цывілізацыі і 

Еўропы, з той толькі агаворкай, што сучасная Беларусь пасля пэўнага блукання вяртаецца туды 

і займае сваѐ пачэснае месца сярод еўрапейскіх народаў. 

Станаўленне эканамічнай думкі ў сярэднявечнай беларускай дзяржаве адбывалася ў той 

жа традыцыі, што і ў іншых еўрапейскіх краінах. Сярод прадстаўнікоў новага саслоўя было 

модным напісанне розных раманаў, памфлетаў, эсэ. Адбываўся адбор ідэй, думак, і нараджаліся 

першыя трактаты, напісаныя мыслярамі, што прафесійна ставіліся да займання навуковай 

дзейнасцю. У час анэксіі ВКЛ у склад Расійскай імперыі распаўсюджаны быў выраз: «У Літве 

на дзве вярсты па адной бібліятэке, а ў Масковіі на кожную вярсту – па пьянаму мужыку». 

Уплыў Контррэфармацыі на развіццѐ эканамічнай думкі. Рэакцыяй на станаўленне 

свецкай думкі з боку прыхільнікаў захавання жорсткай улады царквы стала заснаванне ў 1534 г. 

ордэна Езуса Хрыста. Яго чальцы – езуіты, ставілі на мэце змагацца з рознымі праявамі 

адступніцтва, пад якім яны разумелі кожную спробу вольнага тлумачэння Бібліі і адхілення ад 

склаўшыхся дагэтуль агульнапрынятых норм. Езуіты стварылі адзіную сістэму еўрапейскай 

адукацыі, куды ўваходзілі установы розных узроўняў (ад калегіумаў да ўнівэрсітэтаў), 

паўсюдна ў якасці працоўнай мовы навучання ўвялі латынскую мову, што дазволіла выраўняць 

рэгіянальны ўзровень адукацыі і дасягнуць даволі высокага сярэднееўрапейскага стандарта ў 

галіне ведаў. Яшчэ і цяпер досвед створанай калісці езуітамі агульнаеўрапейскай сістэмы 

адукацыі (1534-1773) прыводзіцца ў якасці прыклада як трэба арганізоўваць справу (напрыклад, 

у межах Еўрапейскага саюза, альбо асобнай нейкай краіны). Кожны раз калі ў нейкай краіне 

адчыняўся новы ўніверсітэт сюды пераносіўся агульнаеўрапейскі стандарт адукацыі таго часу. 

Праўда істотным недахопам, які с цягам часу перакрыў усе станоўчыя моманты, было 

прыняццѐ езуітамі ў якасці артадоксіі схаластычнай традыцыі і непрыманне з іх боку 

іншадумства, без чаго развіццѐ навук немагчыма сабе ўявіць. У 1542 г. у Рыме была створана 



інквізіцыя, якая разгарнула ў каталіцкіх краінах барацьбу з рэлігійным іншадумствам і 

рэфармацыйнымі плынямі, а ў 1559 г. –  надрукаваны першы «Індэкс забароненых кніг».  

Пачаўся працяглы перыяд супрацьстаяння, ахвярамі якога сталі шмат мысліўцаў, спаленых на 

вогнішчы. 

Контррэфармацыя ў Беларусі. Першыя трынаццаць езуітаў з’явіліся ў Вільне  ў 1569 

годзе. Узначальваў групу Пѐтр Скарга (1536-1612), які стаў  праз дзесяць гадоў першым 

рэктарам Віленскай езуіцкай акадэміі. Такім чынам, у 1579 годзе быў адкрыты першы 

ўніверсітэт ў Вялікім княстве Літоўскім. Але супярэчнасць той падзеі заключалася ў тым, што 

паставіўшы на мэце стварыць у ВКЛ сістэму адукацыі еўрапейскага ўзроўню, езуіты адначасова 

абвесцілі навуковыя веды грахоўнымі. Ужо ў 1581 г. ў Вільне яны ўпершыню палілі кнігі 

апанентаў. Сто гадоў спатрэбілася дзеля таго, каб на вогнішчы разам з кнігамі сталі паліць і іх 

аўтараў. Першай такой ахвяраў за сваѐ вальнадумства стаў філосаф Казімір Ляшчынскі (1636-

1689), якога пасля ахрысцілі беларускім Джардана Бруна. К таму часу ў тагачаснай Беларусі 

быў адладжаны і заканадаўча замацаваны механізм барацьбы з іншадумствам. Спачатку ў 1647 

г. сейм прыняў рашэнне зачыніць усе навучальныя ўстановы апанентаў, затым у 1658 ѐн 

прыгаварыў іх да выгнання з краіны, у 1668 сэйм прыраўняў да злачынства, якое цягнула за 

сабой выгнанне з краіны, адступніцтва ад каталіцтва ўжо любога чалавека, і нарэшце ў 1674 ѐн 

вынес рашэнне за адступніцтва ад каталіцтва караць смерцю. У адрозненні ад цяперашніх 

пратэстанцкіх краін Еўропы, такіх як Ангельшчына, Нямеччына, Швецыя, дзе перамагла 

Рэфармацыя і дзе ў свой час былі заснаваныя свецкія ўніверсітэты, у Беларусі перамогу 

«святкавалі» езуіты. У перыяд 1650-1770 гады тут было забаронена ўсякае іншадумства, і таму 

гэты перыяд ў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі вельмі бедны на свецкія творы. 

Характэрным прыкладам з’яўляецца лѐс Сцяпана Міхаіла Аскеркі (1712-1780), дарадцы па 

эканамічным пытанням прускага караля Фрыдрыха ІІ, які ў выніку з’ехаў з ВКЛ, але пакуль 

прылюдна не адрокся ад пратэстанскай веры, то смяротнае пакаранне пагражала ўжо яго 

бацьке. Толькі з 1773 г., калі ордэн езуітаў быў скасаваны па ўсѐй Еўропе, на падмурку 

Віленскай акадэміі, была заснавана Вышэйшая школа ВКЛ, і пачаў адбывацца пераход  на 

свецкія навучальныя праграмы. 

1.4.2. Перыяд Новага часу (1750-1864) 
 

Сучасныя гісторыкі эканамічнай думкі разыходзяцца ў поглядах, хто з’яўляецца 

папярэднікамі эканамічнай навукі. Напрыклад, Марк Блауг ліча, што такім падмуркам 

з’яўляецца фізіякратыя і мэркантылісцкая літаратура, пераважна ангельскіх аўтараў XVII-

першай паловы XVIII ст.ст., а Йозэф Шумпэтэр ліча, што асновы смітаўскага аналізу 



запазычаны ім у схаластаў і філосафаў натуральнага права XIII-XVIII ст.ст. Наконт асобаў, М. 

Блауг да папярэднікаў эканамічнай навукі залічвае – Кантыльѐна, Кенэ і Цюрго, а Й. Шумпэтэр 

кажа, што акрамя А. Сміта ў канцы XVIII ст. найбольш выбітнымі эканамістамі былі Цюрго і 

Бекарыя. 

Беларуская школа фізіякратаў. 

Ёсць падставы казаць пра існаванне беларускай школы фізіякратаў, бо існавалі цэнтры і 

прызнаныя ў свеце папулярызатары гэтай сістэмы. Такія ж школы існавалі ў Нямеччыне, 

Швецыі, Расіі, Аўстрыі, і былі яны вынікам распаўсюду па Еўропе поглядаў французскай 

школы фізіякратаў. 

У Рэчы Паспалітай такімі цэнтрамі былі Таварыства сяброў навукі, заснаванае Яўхімам 

Храптовічам у 1800 г. у Варшаве, дзе актыўны ўдзел прымаў Г. Страйноўскі, а таксама Віленскі 

гурток фізіякратаў, які быў створаны на ўзор парыжскага і дзейнічаў пры Галоўнай школе ВКЛ, 

асабліва дзякуючы высілкам Ігната Якуба Масальскага. У гэтым гуртку прымалі ўдзел 

французскі фізіякрат Мікаля Бадо, магчыма браты Геранім і Валеры Страйноўскія, Сымон 

Малеўскі, і іншыя вучоныя-эканамісты. Усталяванню адносін з французскімі фізіякратамі 

спрыялі таксама наступныя падзеі: ліквідаванне у Рэчы Паспалітай Ордэна езуітаў і стварэнне 

Адукацыйнай камісіі, першага ў Цэнтральнай Еўропе міністэрства адукацыі, на рахунак якога 

былі перададзен маѐмасць і сродкі ордэна (1773). 

Сучасны даследчык І. Бабкоў сцвярджае, што «у выніку адукацыйных рэформ, 

праведзеных Адукацыйнай камісіяй, адзінай філасоўскай школай стала фізіякратыя» (Бабкоў, 

2002, с. 37). «Асветнікі ВКЛ часцяком наведвалі салоны фізіякратаў, а самі фізіякраты адразу 

разгледзілі ў Рэчы Паспалітай патэнцыйнае поле прыкладання і спраўджвання сваіх тэорый» 

(Бабкоў, 2002, С. 38). Першы старшыня Адукацыйнай камісіі І.Я. Масальскі, які быў чальцом 

парыжскага гуртка фізіякратаў, запрасіў у краіну ўплывовага прадстаўніка французкага 

фізіякрата Мікалая Бадо (1730-1792), які адыграў прыкметную ролю ў дзейнасці Адукацыйнай 

камісіі
 
(Асветнікі, 2001, с. 285). «Сябры Адукацыйнай камісіі падтрымлівалі непасрэдныя 

кантакты з французскімі асветнікамі» (Асветнікі, 2001, с. 218), у прыватнасці з Дзідро, Руссо. 

Ідэі фізіякратаў карысталіся вялікім даверам у шматлікіх важных асоб таго часу, у дзяржаўных 

людзей і нават каралей (у прыватнасці, у караля Швецыі Густава ІІІ, у аўстрыйскага імператара 

Язэпа ІІ, у расійскай імператрыцы Кацярыны ІІ) (Жыд Ш., Рыст Ш). Да тэорыі фізіякратаў 

прыхільна ставіўся і апошні кароль Рэчы Паспалітай Станіслаў Аўгуст Панятоўскі (правіў у 

перыяд 1764-1795); ѐн «здзейсніў шэраг падарожжаў па Францыі і Ангельшчыне, і знаходзіўся 

пад моцным уплывам асветнай культуры Еўропы» (Асветнікі, Маслыка, 2001, с. 318).  



Фізіякраты лічылі сябе вынаходнікамі новай навукі, яны называлі сябе эканамістамі, і 

былі першымі, хто ўвѐў у шырокі ўжытак назву новай прафэсіі. Паняцце ж «фізіякратыя» 

упершыню ўвѐў ва ўжытак Мікаля Бадо (Бабкоў І., 2002, с. 37) ў сваѐй працы «Апісанне 

натуральных законаў» (1767), а зацвердзіў Дюпон де Нямур, які ў 1768 г. выдаў кнігу пад 

назвай «Фізіякратыя, альбо Прыродная канстытуцыя найбольш выгаднага кіравання людскім 

родам» (Базылевіч В., С. 188; у яго ў сваю чаргу спасылка на А. Маршала). Потым гэта назва 

распаўсюдзілася на ўсю школу.  

Я. Храптовіч у 1769-72 гг. наведаў Нямеччыну, Францыю, Ангельшчыну, Нідэрланды, 

Аўстрыю, дзе знаѐміўся з ідэямі асветніцтва, фізіякратыі, а таксама з прагрэсіўнымі метадамі 

вядзення сельскай гаспадаркі (Энцыклапедыя, Спірыдонаў, с. 81). Кіраўнік парыжскага гуртка 

фізіякратаў, французскі эканаміст Віктар Мірабо (1715-1789) казаў пра Я. Храптовіча: «Я не 

ведаю лепшага эканаміста-практыка, як па моцы розуму, так і па дабрыні сардэчнай» (Бусько, 

2003b, с. 84). (Заўвага: у Бусько сцвярджаецца, што пра Храптовіча гэта казаў «знакаміты 

французскі вучоны О. Мірабо старэйшы», але старэйшым называлі як раз Віктара Мірабо, каб 

адрозьніць яго ад сына, дзеяча Французскай рэвалюцыі. – У.А.). 

Яўхім Храптовіч (1729-1812) сапраўды быў відным 

фізіякратам. У заснаваным ім «Таварыстве сяброў навукі», ѐн 

з’яўляўся тэарэтыкам і папулярызатарам эканамічных ідэй 

фізіякратаў. Зрабіў пераклад кнігі А.Ж. Цюрго (1727-1781) 

«Роздум аб стварэнні і размеркаванні багацця». У дадатак да 

зробленага перакладу Я. Храптовіч напісаў сваю прадмову, 

якую выдаў асобнай кнігай пад назвай «Аб штогадовым 

дзяржаўным узнаўленні». Галоўная ж праца Я. Храптовіча «Аб 

натуральным праве» была выдадзена  пасля яго смерці ў 1814 

годзе. У гэтых працах Я. Храптовіч зарэкамендаваў сябе як 

выдатны папулярызатар ідэй фізіякратыі. У духе філасофіі дэізма ѐн сцвярджаў, што 

гаспадарка, чалавек і грамадства ѐсць частка прыроды, і яны залежаць ад натуральнага парадку 

рэчаў. Патрэбы і карысць чалавека ў жыцці, на яго думку, павінны цалкам адпавядаць гэтаму 

парадку. Разважаючы на падставе тэорыі фізіякратаў, ѐн абгрунтаваў, што павелічэнне 

прадукцыйнасці гаспадаркі магчыма толькі ў тым выпадку, калі працаўнікі будуць зацікаўлены 

ў выніку сваѐй працы. З гэтага Храптовіч даводзіў аб шкоднасці паншчыны. Быў прыхільнікам 

ідэі аб асабістай вольнасці і адукацыі ўсіх саслоўяў, якую Я. Храптовіч добра засвоіў у 

асветнікаў таго часу, якія лічылі, што ад сацыяльных бед выратуе распаўсюджанне ведаў, 

навукі, асветы. 



 

 

 

Яшчэ адзін французскі фізыякрат Дзюпон де Нямур быў абраны ганаровым замежным 

сябрам навуковай рады Віленскага ўніверсітэту. 

У 1773 г. у Варшаве Караль Вырвіч выдаў падручнік пад назвай «Усеагульная геаграфія», 

у якім быў вялікі самастойны раздзел «Аб палітыцы». У гэтым раздзеле асвятляліся асновы 

прыродазнаўчага права, права народаў, цывільнага і царкоўнага права, апісаны дзяржаўны лад 

еўрапейскіх дзяржаў, іх рэлігіі і секты і інш. Усѐ гэта дазволіла выкарыстоўваць кнігу як 

падручнік па палітычнай эканоміі. Важнае месца ў яго працах займалі пытанні ролі гаспадаркі ў 

жыцці грамадства, а таксама развіцця народнай гаспадаркі. Вялікае значэнне ѐн надаваў 

гандлю, у якім бачыў галоўную крыніцу багацця краіны. На яго погляд сродкам пашырэння 

гандлю з’яўляецца развіццѐ прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Асуджаў вываз сыравіны за 

мяжу краіны і выступаў за стварэнне ўласных мануфактур па яе перапрацоўцы. Падкрэсліваў, 

што вывучэнне гісторыі дазваляе атрымаць веды, неабходныя для накіраванай змены ў 

дзяржаве існуючага ладу. 

Францішак Папроцкі (1723-1805) – аўтар падручніка па геаграфіі з назвай «Еўропа – 

найлепшая частка свету» (1754, 1765), выдаў дзве кнігі «Хатнія навіны аб Вялікім княстве 

 
 

 

 

Храптовіч Яўхім (1729-1812) нарадзіўся ў маѐнтку 

Ясянец Наваградскага павета (цяпер в. Ясянец Баранавіцкага 

раѐна). Вучыўся ў Нясвіжскім калегіуме, Віленскай акадэміі, у 

Брунсбергу. У 1769-72  гг. наведаў Францыю, Ангельшчыну, 

Нідэрланды, Швейцарыю, Нямеччыну і Чэхію, дзе 

пазнаѐміўся з ідэямі асветніцтва, фізіякратыі, а таксама з 

прагрэсіўнымі метадамі вядзення сельскай гаспадаркі. Аўтар 

ідэі, адзін са стваральнікаў і актыўных удзельнікаў 

Адукацыйнай камісіі; адначасова куратар Галоўнай школы 

ВКЛ (1773-1794). Адзін з нешматлікіх вучоных-практыкаў, 

які на падставе тэорыі фізіякратыі правѐў удалыя аграрныя 

рэформы (ва ўласных маѐнтках). Ганаровы сябр Віленскага 

ўніверсітэту. Падтрымаў рэформы чатырохгадовага сойму 

(1788-1792) і прыняцце Канстытуцыі 3 траўня 1791 года. 

Апошні канцлер ВКЛ (1793, адмовіўся). Пасля знікнення ВКЛ 

засяродзіўся на навуковай дзейнасці. Памѐр у Варшаве. 

 

 

Яўхім Храптовіч 



Літоўскім» (1763) і «Хатнія навіны аб Польскім Каралеўстве» (1771), якія ўяўляюць сабой 

кароткія энцыклапедычныя даведнікі гаспадарчым стане абедзвух краін.  

Прыхільнікамі ідэй Асветніцтва, у тым ліку ідэі натуральнага права і дагаварнога 

паходжання дзяржавы, з’яўляліся Юзаф Багуслаўскі (1754-1819), Юзаф Ясінскі (?-1833), 

Ануфрый Маркевіч (1750-1807),  і інш. А. Маркевіч па сутнасці прадказаў некаторыя ідэі 

Дарвіна, а Ю. Ясінскі – адзін з першых ў Беларусі выклаў антрапалогію, як вучэнне пра 

чалавека з выкарыстаннем анатоміі, фізіялогіі, медыцыны і філасофіі. Галоўнай працай Ю. 

Ясінскага была «Антрапалогія пра фізічныя і маральныя ўласцівасці чалавека» (1817) 

(Асветнікі, 2001, с. 488). 

 Перыяд жыцця і творчасці ў Беларусі ангельскага эканаміста 

Джэрэмі Бентама. На тэрыторыі Беларусі ў Крычыве ў перыяд з 

другой паловы студзеня 1786 г. і да лістапада 1787 г. (г.зн. амаль два 

гады) жыў і працаваў вядомы ў свеце ангельскі эканаміст, сацыѐлаг, 

юрыст, філосаф, адзін з буйнейшых тэарэтыкаў палітычнага 

лібералізму Джэрэмі Бентам (Jeremy Bentham, гады жыцця – 1748-

1832). У Крычаве ѐн жыў у палацы князя Рыгора Пацѐмкіна разам са 

сваім братам Самуэлем Бентамам (1757-1831), які з’яўляўся кіраўніком 

маѐнтку Пацѐмкіна ў перыяд 1784-1787 гады. Самуэлю Бентаму было даручана  «перасадзіць 

брытанскую цывілізацыю ў Беларусь», ѐн кіраваў маѐнткам, дзе існавала судаверф, а таксама  

некалькі мануфактур, у тым ліку – канатная і парусная, і іншыя майстэрні.  У маѐнтку будавалі 

караблі для Дняпроўскай флатыліі, якая прыняла ўдзел у руска-турэцкай вайне (1787-1791 гг.) 

Такім чынам, Джэрэмі Бентам прыехаў пагасціць да 

брата (на здымку злева – палац князя Пацѐмкіна ў Крычаве, у 

якім жыў Дж.Бентам). Амаль увесь час знаходжання ў Беларусі 

ѐн не пакідаў межаў маѐнтку (Крычаўскага староства). Тут ѐн 

напісаў свае вядомыя лісты Адаму Сміту, якія потым былі 

выдадзены асобнай кнігай «Defence of Usury» (Аб абароне 

ліхвярства, 1787). Даследчыкі сцвярджаюць, што сам Адам Сміт надаў гэтым лістам вялікай 

увагі, калі перавыдаваў сваѐ «Багацце народаў». Тым не менш, у Англіі аргументы Бентама на 

карысць выгад ад ліхвярства мелі вялікі ўплыў, абмежаванні на ліхвярства ў некалькі этапаў 

былі паменшаны і цалкам адменены ў 1854 годзе.   

Таксама ў Крычаве Джэрэмі Бентам напісаў сваю вядомую кнігу «Panopticon» (1787, 

1791). Слова «panoptikon» у перакладзе з грэчаскай мовы азначае «цалкам бачны, увесь 

праглядаемы». Джэмэры Бентам марыў стварыць альтернатыўную хрысціянскай сацыяльную 



сістэму, якая б аўтаматычна рабіла людзей дабрадзейнымі. Галоўную канструктыўную ідэю ѐн 

запазычыў  Для яе напісання ѐн скарыстаўся думкай свайго брата Самуэля. Галоўны прынцып 

функцыянавання такой сістэмы ѐн запазычыў у свайго брата (па іншай версіі, прыдумаў сам, 

узяўшыся дапамагчы брату). Справа ў тым,  што ў той час перад яго братам Самуэлем стаяла 

канкрэтная прыкладная задача –  спраектаваць фабрычны будынак, у якім мусілі працаваць 

прыгонныя працаўнікі такім чынам, каб можна было абыйсціся мінімільнай колькасцю 

надзіральнікаў. У выніку брат Самуэль спраектаваў будынак у форме кальца, у цэнтры 

знаходзілася памяшканне для надзіральнікаў з шырокімі вокнамі, з якіх праглядаліся ўсе цэхі. 

Галоўная ідэя заключаецца ў тым, што не абавязкова пастаянна наглядаць за працаўнікамі, каб 

тыя добра працавалі; дастаткова будзе, калі працаўнікі будуць ведаць, што за імі ў любы час 

могуць назіраць, але калі канкрэтна за імі назіраюць яны не ведаюць. У кнізе «Panopticon» 

(1787, 1791) Джэрэмі Бентам папулярна выклаў гэту ідэю на прыкладзе турмы. З таго часу, 

падобная мадэль турмы стала называцца Паноптікум. Калі транспаліраваць гэты прыклад на 

грамадства, то ў якасці надзіральніка выступае свецкая ўлада (у адрыве ад духавенства і норм 

хрысціанскага вучэння, на што асабліва звяртаў увагу Дж. Бентам). Такім чынам, калі 

працягнуць далей, то гэта значыць, што улада не абавязкова павінна пастаянна нізараць за 

кожным грамадзянінам, куды важней, каб грамадзянін ведаў, што у любы час улада можа на яго 

паглядзець і праверыць, ці адпавядаюць паводзіны гэтага чалавека прынятым нормам. 

Сустракаецца шмат крытыкаў твору «Panopticon», многія разумеюць яго змест у прамым сэнсе, 

як быццам Дж. Бентама хвалявала пытанне ўдасканалення будынку турмы і назірання за 

асуджанымі, у той час, як у сапраўднасці ў гэтым творы знайшла ўвасабленне «ідэя стварэння 

грандыѐзнага механізма па аўтаматычнай выпрацоўцы дабрадзейнасці».  

Ад’езд Дж. Бентама з Крычава хутчэй за ўсѐ быў звязаны з тым, што яго брат Самуэль па 

загаду князя Пацѐмкіна быў вымушаны ўдзельнічаць у турэцка-рускай вайне ў складзе 

Дняпроўскай флатыліі. Самуэль быў караблебудаўніком, інжэнерам, механікам, і абавязаны 

быў суправаждаць караблі, якія сам пабудаваў. Пасля заканчэння вайны ў 1791 г. ѐн таксама 

вярнуўся у Лондан.  

Прыезд жа Дж. Бентама ў Крычаў хутчэй за ўсѐ быў звязаны з завяршэннем будаўніцтва 

палацу князя Пацѐмкіна, якое пачалося яшчэ ў 1778 г. і скончылася ў 1787 годзе. Улічваючы, 

што 19 студзеня 1787 г. гэты палац наведала імператрыца Кацярына ІІ, гэта значыць, што ѐн 

фактычна да прыезду Дж. Бентама быў ужо пабудаваны. Такім чынам, дабудоўваўся гэты палац 

як раз у той час, калі кіраўніком маѐнтку быў Самуэль Бентам (1784-1787 гг.). Наяўнасць 

шыкоўнага палацу і выдатных ўмоў для працы былі відаць галоўным аргументам у Самуэля, 

каб угаварыць брата прыехаць пажыць і папрацаваць у Беларусі. 



 Выкладанне палітэканоміі ў беларускіх універсітэтах.   

Палітычная эканомія з’явілася ў Вільне ў 1782 годзе са з’яўленнем там Гераніма 

Страйноўскага. Прыехаў ѐн з Варшавы, дзе апошнія чатыры гады ужо выкладаў гэтую навуку ў 

мясцовым калегіуме; яна складала адну з чатырох частак чытанага ім курсу «Навука 

прыроднага і палітычнага права, палітычнай эканоміі і права народаў». У 1785 годзе з такой жа 

назвай быў надрукаваны падручнік Г. Страйноўскага, і ѐн пачаў чытаць гэты курс у Віленскім 

універсітэце. Гэта быў першы падручнік, выдадзены на нацыянальнай мове
13

. Кніга Г. 

Страйноўскага фактычна была адгалоскам тэорыі фізіякратаў, якая была папулярна ў тыя часы 

ў Еўропе, і з’яўляецца хутчэй с’ведчаннем распаўсюду фізіякратыі ў Беларусі. Пры яе напісанні 

Г. Страйноўскі карыстаўся наступнымі крыніцамі – працамі фізіякратаў і французскіх 

эканамістаў (Bielinski, 1900, Т.3, с. 49). 

 

 

 

Калі ў 1787 годзе Страйноўскі выязжаў на два гады ў Італію (Фларэнцыя, Рым, Нэапаль), 

каб паправіць здароўе, яго падмяняў віцэ-прафэсар Сымон Малеўскі. Потым па нейкіх 

прычынах на 14 гадоў палітэканомія знікла з навучальных планаў, і аднавілася толькі ў 1803 
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 Да сярэдзіны XVIII ст. выкладанне ішло пераважна на латыні. З сярэдзіны XVIII ст. пачаў адбывацца паступовы 

пераход на нацыянальныя мовы, г.зн. на беларускіх землях, як цяпер на рускай мове, то ў той час – на польскай 

мове. 

 
 

 

 

Геранім Страйноўскі (1752-1816) нарадзіўся ў вѐсцы 

Ходачкава, непадалѐку ад г. Крэмянец (Валынь, Украіна). Усяго за 

выкладніцкую кар’еру палітэканомію чытаў шэсць гадоў. Аўтар 

першага падручніка па палітэканоміі, які меў пяць выданняў (1785, 

1791, двойчы ў 1805, 1809). Быў абраны замежным сябрам Акадэміі 

навук Фларэнцыі (1787), Варшаўскага таварыства сяброў навук, 

Пецярбургскага эканамічнага таварыства. Рэктар Віленскага 

ўніверсітэту (1799-1806). Выступаў за свецкі характар адукацыі. 

Быў знаѐмы з італьянскім эканамістам Чэсем Бэкарыя (Cesare 

Beccaria, 1738-1794), сустракаўся з Папай Рымскім. У Вільне ў 

касцѐле святога Яна ў 1827 годзе яму ўстаноўлены помнік 

(умацаваны ў сцяне, непадалѐку ад капліцы Божага цела, насупраць 

помніка Адаму Міцкевічу).  

Геранім 

Страйноўскі 



годзе. Па рэкамендацыі Бекарыя, якога потым Й. Шумпэтэр назаве італьянскім Адамам Смітам 

(Шумпэтэр, 2004, с. 229), Г. Страйноўскі стаў замежным сябрам Акадэміі навук Фларэнцыі.  

У 1803 г. палітэканомію ізноў пачаў выкладаць С. Малеўскі. Для адноўленай дысцыпліны 

ніяк не маглі знайсці адпаведную назву: першы год яна называлася «грамадская эканомія і 

права народаў», затым ―натуральнае права, эканомія», і нарэшце «права народаў і эканомія». У 

любым выпадку, як сведчаць даследчыкі (J. Bielinski), гэты курс быў прысвечаны пераважна 

палітэканоміі. Малеўскі пашырыў межы ўсѐ яшчэ новай для Вільні навукі, і таксама па яго 

ініцыятыве з 1805 г. палітычная эканомія чыталася асобна. Ён быў добрым адміністратарам, 

займаў розныя пасады – сакратара, дэкана, і нарэшце рэктара (1816-1822), але не пакінуў пасля 

сябе навуковых прац. Увесь час ѐн выкладаў па падручніку Г. Страйноўскага. 

Канчаткова «палітычная эканомія» была вылучана ў асобную дысцыпліну, з менавіта 

такой назвай, у 1810 годзе, калі яе пачаў чытаць Ян Зноска. Палітэканомія стала ягонай адзінай 

спецыялізацыяй; дзеля гэтага два папярэднія гады па накіраванні рэктара ўніверсітэту Яна 

Снядэцкага ѐн знаходзіўся ў Парыжы, дзе ўдасканаліваў свае веды. Дарэчы Ян Снядэцкі быў 

адносна абазнаным у эканамічнай навуцы; аднойчы яму даводзілася чытаць палітычную  

эканомію (было гэта ў Кракаўскім калегіуме ў 1776 годзе), і хоць пад ѐй тады разумелася 

навуковая сістэма Ф. Кенэ, але той сціплы выклад быў першым ў тагачаснай Польшчы. У 1811 

годзе выйшаў з друку падрыхтаваны Янам Зноска кароткі выклад кнігі «Багацце народаў» А. 

Сміта, які з таго часу стаў галоўным падручнікам для выкладання. Зноска чытаў палітэканомію 

на працягу 12 гадоў. У 1825 годзе яго месца заняў Ян Вашкевіч, які быў апошнім прафесарам 

палітычнай эканоміі ў Віленскім універсітэце.  

Як эканаміст Я. Вашкевіч зацвердзіў сябе арыгінальнымі і змястоўнымі працамі. 

Найбольшую ўвагу заслугоўвае яго праца «Гісторыя палітычнай эканоміі», якая была 

падрыхтавана да друку ў 1836 годзе (Bielinski, 1900, T.3., с. 354.). Першая праца Вашкевіча 

«Кароткі збор палітычнай эканоміі, укладзены паводле знакамітых аўтараў у гэтай навуцы» 

была надрукавана ў часопісе «Віленскі дзѐннік» (1823, Т2 і Т3, у 5 частках, агулам 115 с.). 

Іншыя яго працы: Навука аб гандлі (1830), Гісторыя банкаў і іншых крэдытных устаноў (1838). 

Ён таксама падрыхтаваў да друку і сцісла ўлажыў падручнік «Навука эканоміі» для жанчын. 

Ян Вашкевіч (1797-1859) нарадзіўся ў Вільне. Скончыў Віленскі ўніверсітэт (1820). 

Выкладаў у Віленскай гімназіі. У 1824 г. стаў ад’юнктам палітэканоміі, а пазней публічным 

прафесарам. Выкладаў палітэканомію 6 гадоў. Пасля закрыцця ўніверсітэту працаваў 

загадчыкам гаспадарчага аддзелу ў заснаванай на яго рэштках Медыцынскай акадэміі (кафедра 

палітэканоміі, якую ўзначальваў Я. Вашкевіч, была пераведзена ў Кіеўскі ўніверсітэт, які быў 

адкрыты ў 1834 г.). З 1835 г. быў цэнзарам кніг. У 1844 годзе адважыўся заняць вакантнае 



месца загадчыка кафедры палітэканоміі і статыстыкі ў Кіеўскім універсітэце, але па 

фармальным прычынам яму было адмоўлена (у Кіеве ўжо была знойдзена кандыдатура ў асобе 

І. Вернадскага, якога за год дагэтуль адправілі за мяжу атрымліваць адпаведную кваліфікацыю). 

Затым быў дырэктарам Віленскага равінскага вучылішча. Пахаваны ў Вільне. 

Станаўленне і эвалюцыя класічнай палітэканоміі ў Беларусі.  

Як ужо адзначалася, на думку Й. Шумпэтэра – ў другой палове XVIII ст. самымі 

выбітнымі эканамістамі былі Цюрго, Бекарыя і А. Сміт. Можна канстатаваць, што прадстаўнікі 

мясцовай эканамічнай навукі ў Вільні мелі з імі ў гэты час цесныя сувязі. Так, Г. Страйноўскі 

быў сябрам Бэкарыя, і па яго рэкамендацыі быў абраны сябрам Акадэміі навук Фларэнцыі; Я. 

Храптовіч зрабіў пераклад галоўнай працы Цюрго і напісаў да яе каментар, а Я. Зноска, Я. 

Вашкевіч і М. Хонскі былі добрымі папулярызатарамі тэорыі А. Сміта. 

Набыццѐ палітэканоміяй статуса самастойнай навукі. З 1776 года і практычна да 

выхаду ў свет працы Давіда Рыкарда (1772-1823) ў 1817 годзе развіццѐ эканамічнай навукі 

засяроджвалася вакол абмеркавання «Багацця народаў» А. Сміта. У краінах, якія патрапілі пад 

уплыў ангельскай палітычнай эканоміі, з’явіліся эканамісты, якія папулярызавалі тэарыю А. 

Сміта, напрыклад, у Францыі гэта быў Жан Батыст Сэй (1767-1832), а ў Беларусі такую ж ролю 

выконваў Ян Зноска (1772-1833). У еўрапейскіх універсітэтах пачалі адчыняцца кафедры 

палітычнай эканоміі, як сведчаньне канчатковага прызнання за ѐй з боку навуковай 

грамадскасці статуса самастойнай навукі.  

Адкрыццѐ кафедры палітэканоміі ў Віленскім універсітэце. У 1808 годзе ў Віленскім 

універсітэце было вырашана адкрыць кафедру палітычнай эканоміі. З мэтай вывучэння 

асаблівасцей палітэканоміі таго часу і  атрымання досведу ў справе адкрыцця такіх кафедр у 

еўрапейскіх універсітэтах за мяжу быў накіраваны Ян Зноска (1772-1833), выхаванец галоўнай 

школы ВКЛ, які быў родам з Гарадзеншчыны. У 1810 годзе кафедра была адчынена. 

Кансультацыі па яе стварэнню даваў французскі эканаміст Сымонд дэ Сісмандзі, які быў 

абраны замежным сябрам рады Віленскага ўніверсітэту.  

Для параўнання: У Оксфардскім унівэрсітэце кафедра палітычнай эканоміі была адкрыта ў 

1825 г. (Шумпэтэр, 2004, с. 203). Увогуле Шумпэтэр адзначае, што ў XVIII ст. у Ангельшчыне і 

Шатландыі спецыяльныя эканамічныя кафедры не з’явіліся, а пэршыя з іх былі створаны ва 

ўніверсітэтах Галле (1727), Упсалы (1740) і Неапаля (1754, называлася кафедра эканоміі і 

камэрцыі) (Шумпэтэр, 2004, с. 203). На думку Шумпэтэра: пачатак выкладання эканамічнай 

навукі трэба весці ад схаластаў і філосафаў натуральнага права, якія чыталі яе ў складзе курса 

права і маральнай філасофіі (Шумпэтэр, 2004, с. 202). 



З усяго гэтага відаць, што ў той час Віленскі універсітэт ішоў «нагу у нагу» з часам, а 

момантамі нават апярэджваў тагачасныя знакамітыя універсітэты. Віленскі ўніверсітэт быў 

вядомы ў Еўропе і меў пэўны аўтарытэт. Нездарма, рускі паэт А. Паляжаеў (1804-1838), які сам 

быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэту, ставіў Віленскі ўніверсітэт побач з Оксфардскім 

універсітэтам; у прыватнасці ѐн пісаў, – «О радзіма сапраўдных студэнтаў – Гѐтынген, Вільня, 

Оксфард!». 

Працы Я. Зноска. Пасля вяртання з Парыжу Я. Зноска выдаў падручнік па палітэканоміі з 

назвай «Навука палітычнай эканоміі паводле ўкладу А. Сміта» (Вільня, 1811), які заставаўся 

базавым на працягу больш чым дзесяці гадоў. У прадмове ѐн зацвердзіў сваѐ прыхільнае 

стаўленне да раней закладзенай універсітэтскай традыцыі ў выкладанні палітэканоміі: «даўно 

ўжо маем выклад навукі так званых эканамістаў, у працы «Навука прыроднага і палітычнага 

права, палітычнай эканомікі і права народаў» Гераніма Страйноўскага, з уласцівым аўтару 

ясным і дакладным стылем напісання» (Znoska, 1811, p.3). Пазней, калі Зноска быў дэканам,  па 

яго ініцыятыве першаму палітэканому Г. Страйноўскаму быў устаноўлены помнік.  

У прадмове да свайго падручніка Я. Зноска таксама зазначаў, што мэтай яго працы было 

зрабіць сціслы выклад тэорыі А. Сміта. Ён адзначае, што А. Сміт шмат паездзіў па 

Ангельшчыне, Еўропе, сустракаўся з Ф. Кэнэ і А. Цюрго, і яго праца «Багацце народаў», 

выдадзеная  ў 1776 годзе, «надала, можна мовіць, цалкам новы выгляд навуке палітычнай 

эканоміі». 

Пазней у навуковым часопісе «Віленскі дзѐннік» былі надрукаваны тэзісы даклада Я. 

Зноскі на тэму «Даследванне палітычнай эканоміі, яе гісторыі і сістэмы» (1816). 

«У сваіх працах Я. Зноска аддаваў перавагу ліберальным поглядам А. Сміта, у 

прыватнасці адстойваў ідэі свабоднай канкурэнцыі, індывідуальнага прадпрымальніцтва і 

ініцыятывы. Аднак па некаторых пытаннях, напрыклад пошуку крыніц нацыянальнага багацця, 

не пагадажаўся з поглядамі А. Сміта, даючы ўласныя тлумачэнні» (Асветнікі, 2001). Зноска 

з’яўляўся загадчыкам кафедры палітэканоміі з 1810 па 1824 (першыя паўгады, пакуль ѐн 

рыхтаваў сваю першую працу, абавязкі загадчыка выконваў С. Малеўскі), а ў 1827 годдзе быў 

абраны дэканам факультэта (па іншай інфармацыі, Й. Бялінскага, у 1824 г. быў адпраўлены на 

пенсію). 

Выкладанне палітэканоміі ў Полацкай езуіцкай акадэміі. Полацкая акадэмія набыла 

статус універсітэта ў 1812 г. і была заснавана на базе калегіума, які быў адкрыты езуітамі яшчэ 

ў 1581 г. «Полацкі калегіум належыў да гэтак званых поўных і розніўся ад універсітэту толькі 

тым, што не меў ягонае аўтаноміі ды права прысуджаць навуковыя ступені» (Арлоў, Сагановіч, 

1999, с. 124). На філасоўскім факультэце Полацкай акадэміі вывучалі палітэканомію. 



Выкладанне вялося па падручніках еўрапейскіх універсітэтаў, а таксама па ўласных, якія 

выдаваліся ў акадэмічнай Полацкай друкарні. Справаздачы аб семінарах змяшчаліся ў 

навуковым часопісе акадэміі «Полацкім штомесячніку» (1818-1820). У 1820 г. акадэмія была 

зачынена ў сувязі са скасаваннем ордэна езуітаў у Расійскай імперыі. Колкасць студэнтаў 

дасягала 700 чалавек, частка з іх была пераведзена ў Пецярбургскі ўніверсітэт. Па меркаванні В. 

Шалькевіча «Нягледзячы на шырокую і глыбока прадуманую навучальную праграму, акадэмія 

не адпавядала тагачаснаму навуковаму ўзроўню з-за моцнага клерыкальнага ўплыву…Вучоныя 

Віленскага ўніверсітэту, якія падзялялі ідэі Асветніцтва, крытыкавалі Полацкую акадэмію як 

гняздо «абскурантызму» (на гэта дарэчы звяртае ўвагу і Й. Бялінскі). З іншага боку, ―на момант 

закрыцця ў Полацкай акадэміі працавала 39 выкладчыкаў, у тым ліку вучоныя з Італіі, Францыі, 

Нямеччыны, Аўстрыі, Швейцарыі, Польшчы‖ (Энцыклапедыя, Т5, с. 531). Сучасны беларускі 

гісторык У. Арлоў таксама сцвярджае, што «Полацкі калегіум (заўвага аўт. але гэта можна 

аднесці і да акадэміі) зазнаў у апошняй чвэрці XVIII стагоддзя росквіт, бо Ордэн езуітаў, 

забаронены папам Кліментам XIV (1773), захаваўся з дазволу Кацярыны ІІ толькі ў Беларусі 

(заўвага аўт. у частцы, далучанай у 1772 г.), і Полацк зрабіўся ордэнскай сталіцай. Сярод 

езуітаў, што з’яджаліся сюды з усяго свету, было шмат выдатных навукоўцаў, пэдагогаў, 

мастакоў і літаратараў» (Арлоў, Сагановіч, 1999, с. 125). На думку беларускага філосафа В. 

Шалькевіча «Можна казаць аб існаванні асобнай школы полацкай нэасхаластыкі, якая на 

працягу 40 гадоў захоўвала філасоўскія традыцыі езуітаў» (Шалькевіч, 1992, с. 78). 

«У сярэдзіне XVIII ст. у Беларусі  існавалі яшчэ восем езуіцкіх калегіумаў, якія можна 

лічыць вышэйшымі навучальнымі установамі гуманітарнага тыпу» (Арлоў, Сагановіч, 1999, с. 

124). 

Полацкая школа неасхаластыкі
14

. Гісторыкі мяркуюць, што можна казаць пра існаванне 

Полацкай школы неасхаластыкі, якая сфарміравалася на базе Полацкай езуіцкай акадэміі (а 

яшчэ раней – езуіцкага калегіума) у перыяд 1772-1820 гг. Лідэрам гэтай школы ў палітэканоміі 

можна лічыць Вінцэнта Бучынскага (1789-1853). Пачынаючы з 1819 г., ѐн выкладаў такія 

дысцыпліны, як «Натуральнае права народаў», «Палітычная эканомія» (ekonomię polityczną), 

«Палітычная гісторыя», «Статыстыка». 

Полацкая езуіцкая акадэмія набыла статус універсітэта ў 1812 годзе і была заснавана на 

базе калегіума, адкрытага езуітамі яшчэ ў 1581 годзе. Полацкі калегіум адрозніваўся ад 

універсітэта толькі тым, што не меў яго аўтаноміі, а таксама права прысвойваць навуковыя 
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ступені. На факультэце вольных філасофскіх, натуральных і гуманітарных навук Полацкай 

акадэміі выкладалася палітычная эканомія і статыстыка. Выкладанне праводзілася па 

падручніках еўрапейскіх універсітэтаў, а таксама па ўласных, якія выдаваліся ў мясцовай 

друкарні.  

Тым не менш, беларускі філосаф В. Шалькевіч сцвярджае, што: «Нягледзячы на шырокую 

і глыбока прадуманую вучэбную праграму, акадэмiя не адказвала навуковаму ўзроўню таго 

часу з-за моцнага клерыкальнага ўплыву ... Навукоўцы Віленскага ўніверсітэта, якія падзялялі 

ідэі Асветніцтва, крытыкавалі Полацкую акадэмію як гняздо «абскурантызму» (Шалькевіч, 

1992). На гэта ж, дарэчы, звяртаў увагу і польскі даследчык канца XIX стагоддзя Ёзэф Бялінскі.  

З іншага боку, на момант закрыцця ў Полацкай акадэміі працавалі 39 выкладчыкаў, у тым 

ліку навукоўцы з Італіі, Францыі, Германіі, Аўстрыі, Швейцарыі, Польшчы. Гісторык У. Арлоў 

таксама сцвярджае, што «Высокі ўзлѐт Полацкі калегіум зазнаў у апошняй чвэрці ХVІІІ 

стагоддзя, калі забаронены папам Кліментам ХІV Ордэн езуітаў захаваўся з дазволу Кацярыны 

ІІ толькі ў Беларусі, а Полацк зрабіўся ордэнскай сталіцай. Сярод езуітаў, што з’язджаліся сюды 

з усяго свету, было шмат выдатных навукоўцаў, педагогаў, мастакоў і літаратараў» (Арлоў, 

Сагановіч, 1999, с. 125).  

Філосаф В. Шалькевіч лічыць, што: «Можна казаць пра існаванне асобнай школы 

полацкай неасхаластыкі, якая на працягу 40 гадоў захоўвала філасофскія традыцыі езуітаў» 

(Шалькевіч, 1992, с. 78). У апошнія гады існавання Полацкай акадэміі палітычную эканомію 

тут выкладаў Вінцэнт Бучынскі (1789-1853).  

Пасля выгнання езуітаў з Полацку Вінцэнт Бучынскі выкладаў ў якасці прафесара у ва 

Украіне, Польшчы, Аўстрыі і Бельгіі, а менавіта ў гарадах – Цярнопаль (1821-1834 гг.), Новы-

Сонч (1834-1835), у каледжы Інсбурка, ва ўніверсітэтах Граца (1835-1837) і Лінца (1837-1848). 

У 1848 г. ѐн адправіўся ў Бельгію і выкладаў там філасофію ва ўніверсітэтах Намюра (сталіцы 

Валоніі) і Лувена. Там ѐн і памѐр 23 сакавіка 1853 года (па іншых звестках – памѐр ў 

Цярнопалі).  

У 1842-1844 гг. у Вене была выдадзена яго фундаментальная праца «Філасофскія 

разважанні» (на лацінскай мове ў 3-х тамах, кожны з якіх прысвечаны адпаведна такім навукам, 

як – логіка, метафізіка, этыка). Назва кнігі не павінна ўводзіць у зман сваѐй назвай. Справа ў 

тым, што езуіты да апошняга прытрымліваліся той структуры выкладання навук, якая 

ўсталявалася яшчэ з XVI ст. У адпаведнасці з гэтай структурай «эканоміка» з’яўлялася адной з 

3-х частак дысцыпліны «маральная філасофія» (двумя другімі былі – «палітыка» і «этыка»). 

Таму падручнік В. Бучынскага чакае яшчэ свайго даследчыка. Асабліва мае цікавасць трэці том, 

у якім могуць быць раздзелы, прысвечаныя палітычнай эканоміі. Вядома таксама, што ў якасці 



ілюстрацыйнага матэрыялу В. Бучынскі выкарыстоўваў прыклады з гісторыі Вялікага княства 

Літоўскага. Нарэшце важна дадаць, што Вінцэнт Бучынскі нарадзіўся ў Беларусі. У 1805-07 

вучыўся ў Полацкім езуіцкім калегіуме, дзе атрымаў ступень магістра філасофіі i доктара 

тэалогіі. Да таго, як выкладаць палітэканомію і статыстыку працаваў выкладчыкам рыторыкі i 

паэтыкі ў школах Мсціслаўля і Віцебска пры Полацкай акадэміі. Таму творчая спадчына і 

жыццядзейнасць В. Бучынскага сапраўды варта асобнага даследвання. 

Выкладанне палітэканоміі ў Горыгорацкім земляробчым інстытуце. 

У сярэдзіне ХІХ ст., пасля закрыцця царскімі ўладамі Полацкай акадэміі (1820) і 

Віленскага ўніверсітэту (1832), у Беларусі заставаўся адзіны фундаментальны цэнтр развіцця 

эканамічнай навукі – Горыгорацкі земляробчы інстытут (сѐння Беларуская горацкая 

сельскагаспадарчая акадэмія). У Горы-Горках студэнтам давалі адносна добрую адукацыю, у 

тым ліку і эканамічную. Інстытут фактычна меў статус універсітэта. Палітычная эканомія 

выкладалася ў Горы-Горках ў перыяд 1842-1864 гг. За ўвесь час гэту навуку выкладалі тры 

выкладчыкі – Іван Азарэвіч, Аляксандр Гінцэль і Юлій Янсан, усе выпускнікі Кіеўскага 

ўніверсітэту.  

І. Азарэвіч выкладаў па падручніку рускага эканаміста А. Бутоўскага «Опыт о народном 

богатстве, или О началах политической экономии» (3 т., СПб., 1847),  які з’яўляўся першым 

падручнікам па палітэканоміі на рускай мове. А. Гінцэль выкладаў па уласнаму канспекту 

лекцый. Ю. Янсан таксама выкладаў па уласнаму канспекту лекцый, які потым адзін з яго 

вучняў надрукаваў у Пецярбургу (Курс палітычнай эканоміі, 1865). Уласныя падручнікі з 

асобнымі разделамі па палітэканоміі мелі таксама выкладыкі Горыгорацкага земляробчага 

інстытута – Міхал Ачапоўскі (Навука аб эканоміі і кіраванні гаспадаркай, 1856), Аляксей 

Людагоўскі (Асновы сельскагаспадарчай эканоміі і сельскагаспадарчага рахункаводства, 1875). 

Ю. Янсан знаходзіўся пераважна пад уплывам Д. Рыкарда, Ф. Басціа, Дж.Ст. Міля; А. 

Людагоўскі – Дж.Ст. Міля, В. Рошэра, І. Цюнена.  

Неўзабаве ў 1864 г. расійскія улады зачынілі і Горыгорацкі земляробчы інстытут. На 

пэўны час Беларусь засталася без вышэйшай эканамічнай адукацыі. 

 

1.3.3. Перыяд адсутнасці універсітэтаў (1864-1921) 
 

Аб’ектыўная ацэнка развіцця беларускай эканамічнай думкі, асабліва ў гэтым перыядзе, 

немагчыма без разумення гістарычнага падтэксту. Страта дзяржаўнасці прывяла да таго, што 

беларускі край ад самага пачатку стаў разменнай манетай у гульні знешніх геапалітычных сіл. 

Калі расійскаму царскаму ўраду трэба было заручыцца сімпатыямі мясцовай эліты, то ѐн 

прадпрымаў дзеянні ў патрэбным накірунку (Шалькевіч В., С. 75). Напрыклад, у пачатку ХІХ 



ст., ва ўмовах усѐ большага супрацьстаяння Расіі і Францыі, Аляксандар І дазволіў на падмурку 

Галоўнай Віленскай школы (так з 1796 г. стала называцца Вышэйшая школа ВКЛ) стварыць 

Віленскі імператарскі ўніверсітэт, а ў 1812 г., калі ўжо была відавочна непазбежнасць 

сутыкнення з Напалеонам Банапартам, дазволіў таксама падвысіць статус і Полацкага езуіцкага 

калегіума, ператварыўшы яго ў Полацкую езуіцкую акадэмію (Шалькевіч В., С. 75). 

Крывадушнасьць і кан’юнктурнасць у дачыненні да беларускіх зямель праяўлялася і раней: 

напрыклад, Кацярына ІІ, далучыўшы ў 1772 г. тую частку ВКЛ, якая мела ўнутраную назву 

«Белая Русь» пад шырмай абароны праваслаўных, не дазволіла тут аб’явясціць рашэнне аб 

скасаванні ордэна езуітаў, бо выкарыстоўвала яго, як клерыкальны  інстытут для барацьбы з 

асветніцкімі ідэямі. У выніку гэта частка далучанай тэрыторыі стала на 40 гадоў адзіным 

месцам у свеце, дзе захоўваўся ордэн езуітаў, інстытут, які быў створаны пры падтрымцы Папы 

Рымскага. Але калі  патрэба ў існаванні ордэна знікла, то вясной 1820 года, згодна царскаму 

загаду, прафесары і частка студэнтаў Полацкай езуіцкай акадэміі, у ліку іншых езуіты, былі пад 

канвоем паліцыі высланы ў Аўстрыю (Шалькевіч В., С. 78). Астатняя частка студэнтаў 

(агульная іх колькасьць на момант закрыцця ўстановы дасягала 700 чалавек) была пераведзена 

ў Пецярбургскі ўніверсітэт. 

З-за ўдзелу значнай колькасці прафесароў і студэнтаў у антырасійскіх паўстаннях 1830-31 

гг. і 1863-64 гг. былі адпаведна зачынены ў 1831 г. Віленскі ўніверсітэт і ў 1864 г. Горы-Горацкі 

земляробчы інстытут. Працэс развіцця галоўнай вышэйшай навучальнай установы края – 

Віленскага ўніверсітэту (год заснавання 1579) – быў перапынены 1 траўня 1832 годзе па загаду 

Мікалая I. На момант закрыцця ў Віленскім універсітэце навучаўся 1831 чалавек, з якіх 80% 

складалі выхадцы з беларускіх зямель. Значэнне Віленскага універсітэту для развіцця 

навуковай думкі Беларусі, у тым ліку і эканамічнай, было надзвычай важным, але трымаць пад 

бокам такі цэнтр па выхаванню нацыянальна-свядомай моладзі царскае самаўладдзе было не 

ўстане. Адначасова быў выдадзены царскі загад аб заснаванні праз нейкі час Вышэйшага ліцэя 

ў Воршы, які мог бы замяніць зачынены Віленскі ўніверсітэт. Аднак фінансавыя цяжкасці і 

палітычныя матывы прывялі да таго, што пачатая ў Воршы праца была спынена. Авансаваныя 

грошы царскі ўрад перавѐў на завяршэнне арганізацыі ўніверсітэта ў Кіеве, які павінен быў 

замяніць ліцэі адпаведна ў Воршы і Кіеве, і на думку стваральнікаў «стаць цэнтрам навучальнай 

сістэмы ўсіх заходніх губэрній для канчатковай адукацыі маладых людзей, падрыхтаваных да 

гэтага ў гімназіях Кіеўскай і Беларускай акруг». У 1834 годзе Кіеўскі ўніверсітэт быў адкрыты. 

Сюды разам з некаторымі іншымі перавялі кафедру палітычнай эканоміі былога Віленскага 

універсітэту. 



З гэтага шэрагу прыкладаў, можа падацца, што выключэннем з’яўляецца адкрыццѐ ў 1848 

годзе расійскімі ўладамі Горы-Горацкага земляробчага інстытута, першай ў царскай Расіі  

вышэйшай сельскагаспадарчай навучальнай установы. Але адчынены ѐн быў на самым 

ускрайку Беларусі, і Расія, якая прывыкла абразаць землі ў суседніх народаў, відаць была 

ўпэўнена, што ў выпадку чаго, гэтыя землі застануцца за ѐй; пазней, фактычна так і здарылася: 

калі ў 1924 г. адбывалася ўзбуйненне БССР, то Расійская Федэрацыя настойвала на захаванні 

Горацкага раѐна ў складзе Расіі з прычыны існавання тут навучальнай утановы (апошні факт 

апісаны Г. Гарэцкім). 

Хваля нацыянальнага адраджэння на прыканцы XIX – пач. ХХ ст. няўмольна дыктавала і 

патрабаванні грамадскасці аб адкрыцці ў Беларусі ўніверсітэту. Звароты да царскіх улад, каб 

тыя дазволілі адчыніць універсітэт у адным з гарадоў Беларусі: Віцебску, Магілѐве ці Мінску, 

упарта паўтараліся з шчыльнай перыядычнасцю – у 1901, 1903, 1906, 1911, 1914 гадах. За 

вырашэнне гэтага пытання перад царскім урадам замаўлялі Віцебская губернская зямельная 

ўправа, Мінская гарадская дума, Мінскае гарадское земства, але той кожны раз знаходзіў 

фармальныя падставы каб адмовіць. Напрыклад, на апошні запыт у 1916 годзе адказ быў такі: 

«Віцебск і Магілѐў не з’яўляюцца цэнтрам Паўночна-Заходняга краю, а Мінск знаходзіцца 

паблізу ад лініі фронту» (Адамовіч Т., С. 21). 

Такім чынам, на працягу больш чым паўстагоддзя на беларускіх землях не было ніводнага  

ўніверсітэту, а значыць не існавала цэнтру развіцця эканамічнай навукі. У працах беларускіх 

эканамістаў гэтых пакаленняў гаспадарка беларускага краю не даследвлася з нацыянальных 

пазіцый, як гаспадарка асобнай краіны. У лепшым выпадку яна даследвалася як гаспадарка 

правінцыяльных беларускіх губерніяй у складзе Расійскай імперыі, у горшым – не даследвалася 

зусім. За гэты час была перапынена традыцыя айчынай эканамічнай навукі, якая знаходзілася 

пад уплывам спраўдзіўшай сябе пазней класічнай палітычнай эканоміі. Пасля ўваходжання ў 

склад Расійскай імперыі і закрыцця галоўнага ўніверсітэту беларускі край стаў настолькі 

пакінутым, што акрамя этнаграфічных доследаў ва ўсіх астатніх галінах ведаў Беларусь не 

ўпісала пра сябе ніводнай старонкі. Ананімны цэнзар кнігі Я. Вашкевіча ў 1836 годзе зазначаў, 

што «навука палітэканомія ў краі знаходзіцца ў такім заняпадзе, што шкада нават той 

нешматлікай сельскай гаспадаркі і прамысловасці, што ў ім развіваюцца» (Бялінскі Й.). У гэты 

час выхадцы з Беларусі вымушаны былі працягваць адукацыю за мяжой, ва ўніверсітэтах 

Пецярбурга, Масквы, Кіева, Харкава, Варшавы, Прагі, і шмат дзе яшчэ. 

Толькі пасля абвяшчэньня БНР у 1918 г., створаным міністэрствам асветы на чале з 

Аркадзем Смолічам, пачалася праца па стварэнню беларускага ўніверсітэту. Былі два праекты, 

якія распрацавалі адпаведна Яўхім Карскі і Мітрафан Доўнар-Запольскі. Праекты не былі 



рэалізаваны з прычыны змянення палітычнай сітуацыі. Але праца была працягнута ўрадам 

БССР, ў 1919 годзе была прынята яго пастанова аб стварэнні беларускага ўніверсітэту, які 

адкрыўся ў 1921 годзе (сучасны БДУ). У 1933 г. быў заснаваны Інстытут народнай гаспадаркі 

(наргас), сѐняшні Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт (БДЭУ). 

Чаму ж Расія, якая дазволіла адчыніць універсітэты ў Каўнасе, Тарту, Харкаве, Кіеве, так і 

не дазволіла беларусам займець уласны ўніверсітэт? Магчыма, прычынай усяму была палітыка 

русіфікацыі, накіраваная адначасова супраць усяго польскага і ліцвінска-беларускага. Бо 

ліцвіны на прасторах расійскай імперыі славіліся сваѐй нацыянальнай свядомасцю, і стварэнне  

нават расійскамоўнага ўніверсітэту ў Беларусі не гарантавала таго, што ѐн не стаў бы цэнтрам 

па выхаванню мясцовай нацыянальна-арыентаванай эліты. Увогуле ж, беларуская эканамічная 

думка з часоў існавання ВКЛ і да моманту закрыцця Віленскага ўніверсітэту, знаходзілася ў 

кантэксце еўрапейскай, альбо як яе яшчэ называюць, заходняй цывілізацыі. 

Выпрабаванне  марксісцкай і гістарычнай палітэканоміямі. 

У другой палове ХІХ і пачатку ХХ стагоддзя навуковая грамадскасць Расійскай імперыі 

прайшла выпрабаванне, спачатку марксісцкай, а затым гістарычнай палітэканоміяй.  

Увасабленнем той эпохі, сярод беларускіх эканамістаў, з’яўляецца Мітрафан Доўнар-

Запольскі (1867-1934), які аддаваў перавагу даследчай праграме, разгорнутай прадстаўнікамі 

новай нямецкай гістарычнай школы на чале з Густавам Шмолерам, а апошнім словам у 

эканамічнай навуцы лічыў тэорыю Вернэра Зомбарта (ягоны ранні твор «Сучасны капіталізм», 

1902). М. Доўнар-Запольскі не вызначаў істотнай розніцы паміж навукоўцамі-гісторыкамі і 

навукоўцамі-эканамістамі. Ён лічыў, што «заслуговываюць увагі тыя навукоўцы, якія па 

спецыяльнасці з’яўляюцца гісторыкамі і эканамістамі, бо яны разглядаюць пытанні на падставе 

сапраўдных ведаў і гістарычна-эканамічнага метада». Адпаведна, М. Доўнар-Запольскі не 

вызначаў розніцы паміж эканамічнай гісторыяй і палітэканоміяй; ѐн выкарыстоўваў як 

сінонімы славазлучэнні «тэорыя гаспадарчага развіцця» і «гісторыя гаспадарчага развіцця», 

разумеючы пад гэтым, што на падставе вывучэння гісторыі эканамічнага развіцця можна 

вывесці ўніверсальную тэорыю з агульнымі эканамічнымі законамі. Адкрыццѐ гэтых законаў, 

Доўнар-Запольскі лічыў прадметам палітэканоміі, а патрэбна гэта было, на яго думку, каб 

зразумець якія ўмовы выводзяць гаспадарку краіны на больш высокую стадыю развіцця. 

З беларускіх навукоўцаў удалае выпрабаванне марксізмам прайшлі М. Доўнар-Запольскі, 

Ян Ястржэмбскі, Мікалай Судзілоўскі, Аляксей Фартунатаў. Напрыклад, М. Доўнар-Запольскі, 

хоць і называў К. Маркса выдатным мысляром, але ягоную тэарэтычную схему лічыў занадта 

шырокай і павярхоўнай.  



Безумоўна на некалькі пакаленняў беларусікх эканамістаў другой паловы ХІХ ст. аказала 

ўплыў тая акалічнасць, што на тэрыторыі Беларусі не было ніводнага універсітэту. У выніку не 

магло сфарміравацца патрэбнага атачэння, навуковога асяродку з прастаўнікоў беларускай 

зямлі, каб праз прызму тых сацыяльна-эканамічных праблем, з якімі сутыкнуўся беларускі 

край, прапусціць тыя тэорыі, які на той час прапанавала сусветная эканамічная навука. Калі 

Дзмітрый Жураўскі яшчэ мог навучацца ў Віленскім універсітэце, то эканамісты наступных 

пакаленняў, якія нараджаліся ў Беларусі былі пазбаўлены такой магчымасці, і вымушаны былі 

атрымліваць вышэйшую адукацыю за межамі роднага краю. Да іх можна аднесці Яна 

Ястржэмбскага (1814-1883), Мікалая Судзілоўскага (1850-1930), Мікалая Бржэскага (1860-

1910), Мітрафана Доўнар-Запольскага (1867-1934), Аркадзя Смоліча (1891-1938), і інш. 

Ян Ястржэмбскі (1814-1883) нарадзіўся ў Мінскай губерніі. Скончыў Харкаўскі 

універсітэт (1841). Затым выкладаў палітэканомію і статыстыку ў вышэйшых навучальных 

установах Пецярбурга. З 1848 года удзельнік гуртка петрашэўцаў – згуртавання маладых 

дэмакратаў, якія выступалі за перабудову самаўладнай і прыгоньніцкай Расіі. У сваіх працах па 

палітэканоміі падзяляў шмат палажэнняў тэорыі французскага эканаміста Ж.Б. Сэя, напрыклад, 

падтрымліваў яго трохфактарную мадэль эканамічнага росту, сутнасць якой палягае ў тым, што 

крыніцамі багацця і вартасці з’яўляюцца зямля, праца і капітал. Я. Ястржэмбскі выступаў за 

вольны гандаль, падтрымліваючы тэорыю абсалютных і адносных пераваг адпаведна А. Сміта і 

Д. Рыкарда. 

Я. Ястржэмбскі даследаваў праблемы развіцця капіталістычнага ладу эканомікі і яго 

вельмі хвалявала праблема беднасці асобных сацыяльных груп грамадства, такая з’ява, як 

станаўленне пралетарыяту. Каб знайсці пэўныя адказы на гэтыя пытанні Я. Ястржэмбскі 

вывучаў працы французскіх і ангельскіх сацыял-утапістаў. Ён быў праціўнікам вырашэння 

праблем капіталізму шляхам скасавання прыватнай уласнасці, крытыкаваў за гэта П. Прудона 

(1809-1865), а сам лічыў, што вырашэнне праблемы роста сацыяльнай напружанасці, якое нясе 

прамысловае развіццѐ, трэба шукаць у задавальненні інтарэсаў розных класаў і ўсталяванні 

кампрамісу паміж імі. Гэтымі думкамі яго прываблівалі працы французскага утапіста Ш. Фур’е, 

які таксама прыватную ўласнасць пакідаў у недатыкальнасці. І. Ястржэмбскі крытыкаваў 

тэорыю народанасельніцтва Т. Мальтуса; лічыў, што сродкі прапанаваныя гэтым ангельскім 

эканамістам для вырашэння праблемы збяднення пэўных слаѐў насельніцтва, з’яўляюцца 

непрымальнымі з-за іх бесчалавечнасці. Увогуле эканамічныя погляды І. Ястржэмбскага не 

выходзілі за межы задач капіталістычнага развіцця Расіі, галоўны чыннік росту народнага 

дабрабыту ѐн бачыў у развіцці прамысловасці і вольнага гандлю. 



За сваю палітычную  дзейнасць супраць самадзяржаўнага ладу царскай Расіі ў 1848 быў 

арыштаваны і зняволены ў Петрапалаўскую крэпасць. У 1850 годзе асуджаны на смяротную 

кару, але паводле канфарміцыі ў дзень казні на Сямѐнаўскім пляцы Пецярбурга пакаранне было 

заменена на 6 гадоў катаргі з высылкай у Табольскую губернію. У 1857 годзе яму дазволілі 

вярнуцца на Бацькаўшчыну, але яшчэ ажно да 1872 года ѐн знаходзіўся пад наглядам паліцыі. 

Аляксандр Багданаў (сапр. Маліноўскі) (1873-1828) нарадзіўся ў г. Саколка 

Гарадзенскай губерніі (цяпер г. Сакулка у Польшчы). Прытрымліваўся марксісцкіх і сацыял-

дэмакратычных поглядаў. Выдаў кнігу «Кароткі курс эканамічнай навукі» (1897), якую высока 

ацаніў У. Ленін, але больш стрымана Г. Пляханаў.  Некаторы час працаваў разам з У. Леніным 

у эміграцыі (1907-1911). Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі не прыняў многіх радыкальных 

поглядаў бальшавікоў. У прыватнасці выступіў супраць палітыкі «ваеннага камунізму» (гэты 

выраз упершыню ўжыў менавіта ѐн). У 1920-я гады выступіў з ідэямі распрацоўкі тэорыі 

організацыйнай навукі «тэкталогіі», тэорыі сістэм, якія папярэднічалі з'яўленню эканамічнай 

кібернэтыкі. У 1926 г. заснаваў і ўзначаліў першы ў свеце Інстытут пералівання крыві, а 

неўзабаве загінуў, выкарыстоўваючы сябе для правядзення вопытаў.  

Мікалай Судзілоўскі (1850-1930) – нарадзіўся ў Магілѐве, дзяцінства правѐў у 

бацькаўскім маѐнтку ў вѐсцы Фастава на Мсціслаўшчыне. Скончыў Магілѐўскую гімназію, 

паступіў у Кіеўскі ўніверсітэт, спачатку на юрыдычны факультэт, потым перавѐўся на 

медыцынскі. Удзельнік грамадзкіх рухаў Беларусі, Расіі, Швейцарыі, Ангельшчыны, Францыі, 

Румыніі, Баўгарыі, ЗША, Японіі, Кітая. 

Судзілоўскі быў прыхільнікам актыўнага ўмяшальніцтва «інтэлектуальнай эліты» ў 

стыхійны працэс чалавечай гісторыі з мэтай яе дэмакратызацыі. Ён лічыў, што «адзіным 

рашэннем» задачы дэмакратызацыі Расіі «з’яўляецца толькі свядомая замена гэтага ладу 

іншым». Прасякнуты ідэямі народнікаў, заснаваў ў Кіеўскім універсітэце народніцкі гурток. Як 

і шмат хто з яго пакалення, захапіўся максісцкай тэорыяй. Спачатку думаў нават, што 

«навуковы сацыялізм з’яўляецца анѐлам-збавіцелем, здольным адрадзіць чалавецтва да новага 

жыцця». Маркса характарызаваў як «Дарвіна сацыялогіі», таму што ѐн выкарыстаў тэорыю 

эвалюцыі ў галіне грамадскіх з’яў. Аднак пры больш дэталѐвым знаѐмстве з тэарэтычным і 

практычным марксізмам выявіў там некаторыя супярэчнасці. У 1874 годзе, калі яму пагражаў 

арышт, выдаўшы сябе за немца, эміграваў. І ў тым жа годзе наведаў Лондан, дзе сам сустрэўся з 

Ф. Энгельсам і К. Марксам.  Пасля гэтай сустрэчы Судзілоўскі ўжо не лічыў марксісцкую 

тэорыю панацэяй ад усіх хвароб. У марксісцкай дактрыне ѐн бачыў толькі адно з многіх 

сацыялістычных вучэнняў, эфектыўнае з пунтку гледжання канструявання шляхоў і сродкаў 

рэвалюцыйнага пераўтварэння грамадскіх парадкаў. Лічыў, што гэта вучэнне трэба злучыць з 



іншымі тэорыямі. У чыстым выглядзе марксізм прыдатны хіба што ў Нямеччыне ці іншых 

развітых краінах Еўропы і Амерыкі. У расійскіх умовах яго выкарыстанне магчыма толькі ў 

перапрацаваным выглядзе. 

Удумваючыся ў спецыфіку расійскай гісторыі, М. Судзілоўскі задаваў сабе пытанне: ці не 

знішчылі   стагоддзі   рабства   і   азіятычны лад здольнасць рускіх да сістэматычнай 

гістарычнай творчасці? Аналіз гісторыка-культурных асаблівасцей расійскай рэчаіснасці, 

здавалася, падштурхоўваў М. Судзілоўскага да думкі, што рускія засвойвалі пераважна розум 

«драхлеючага» Усходу, і гэта з’яўляецца адной з прычын іх гістарычных няўдач, дзіўнай 

паглыбленасці ў псіхічную спячку. Руская душа зрабілася полем саперніцтва 2-х пачаткаў – 

усходняга і заходняга, кансерватыўнага і актыўна-творчага. У кнізе «Думкі ўголас» гэта яго 

меркаванне прымае форму пакутлівага роздуму. Разладжанасць і неўпарадкаванасць расійскага 

жыцця, абыякавасць да будучыні, няўстойлівасць, нястрыманасць, імпульсіўнасць, нечаканыя 

выхадкі і нічым нематываваныя ўчынкі, недахоп паслядоўнасці і кардынаванасці, 

абломаўшчына і карамазаўшчына рускай душы, па назіраннях М. Судзілоўскага, «народжаны 

шасцівекавым мангольскім ігам, потым нямецкім прыгнѐтам і прыгнѐтам рускіх цароў і 

князѐў». 

Замест ідэі сацыялістычнай рэвалюцыі М. Судзілоўскі прапануе лозунг стварэння 

«Злучаных Штатаў Еўропы», разглядаючы яго як найпершы пастулат трывалага міру, як умову 

далейшых эканамічных і сацыяльных пераўтварэнняў. Судзілоўскі заклікаў вучыцца 

дэмакратыі ў Захада, дзе яна стала не голькі аб’ектыўным фактарам, але і свядомым 

перакананнем мас. 

Судзілоўскі адчуваў уздзеянне розных плыняў у расійскім палітычным руху, але сам не 

належаў ні да адной партыі. Ён змагаўся за тое, каб адкінуць вузкапартыйныя рамкі, аб’яднаць 

усе здаровыя сілы Расіі ў барацьбе супраць самадзяржаўя. Ён атрымліваў карэспандэнцыі ад 

эсэраў, меншавікоў, бальшавікоў, бундаўцаў, польскіх сацыялістаў, цікавіўся публікацыямі і 

выданнямі народніцкага, сацыял-дэмакратычнага і буржуазна-ліберальнага кірунку. 

Заклікаючы да звяржэння царызму, Судзілоўскі падкрэсліваў, што гэта не самамэта, бо для 

лепшага жыцця неабходна заваѐўваць эканамічную свабоду, дамагацца карэнных змен у 

эканамічнай галіне. У артыкуле «Браць прыклад ці ствараць» М. Судзілоўскі пісаў: «Мы 

пераконваемся, што свабода, рэспубліка і дэмакратыя не магчымы без свабоды, рэспублікі і 

дэмакратыі эканамічнай». Буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў яго трактоўцы – гэта 

асаблівая, самабытная рэвалюцыя як у нацыяльным, так і сацыяльна-эканамічным плане, якая 

павінна прывесці не толькі да змены саслоўяў, што стаяць на чале ўлады, але і да радыкальнай 

мадэрнізацыі адносін у сферы прамысловай і сельскай гаспадаркі. У працы «На палітычныя 



тэмы» ѐн разглядаў зямлю як прадукт грамадства, валодаць якім павінен народ. Абшчыннае 

землекарыстанне, на яго думку, зробіцца выгадным толькі тады, калі будзе падмацавана правам 

уласнасці. Ён лічыў, што вытворчыя і іншыя сельскагаспадарчыя асацыяцыі тыпу фермерскіх 

аб’яднанняў вядуць да падзелу працы, даюць магчымасць замяніць ручную працу машыннай, 

павышаюць яе эфектыўнасць. 

На думку М. Судзілоўскага, – у гістарычнай сітуацыі, калі дзве вялікія культурныя хвалі 

злучыліся, «як не быць буры, этнаграфічнаму, эканамічнаму і палітычнаму канфлікту па ўсѐй 

лініі сутыкнення». Каб пазбегнуць катастрофы, патрэбны вялікай трываласці амартызатар. 

Паводле М. Судзілоўскага, «ролю такога амартызатара здольна адыграць амерыканская 

цывілізацыя, якая, натхнѐная заходнім геніем, заклікае ўсходнія грамадствы сваѐ жыццѐ і сваю 

гісторыю ствараць, прытрымліваючыся прынцыпаў дэмакратыі і свабоды асобы». 

Судзілоўскі заклікаў, што «калі грамадства хоча захаваць здольнасць да гістарычнай 

творчасці і прагрэсу, яму трэба арыентаваць псіхічную канстытуцыю сваіх членаў на нормы 

паводзінаў у межах дэмакратыі і свабоднага выбару, вучыць іх ствараць каштоўнасці жыцця 

так, як гэта ўмее рабіць Захад. Для гэтага грамадства павінна імкнуцца ўкараняць дэмакратыю 

замест усходняй дэспатыі і аўтарытарызму, развіваць самадастатковую свабодную асобу замест 

абязлічаных шрубак таталітарнай дзяржавы, нарэшце, замацоўваць веру ў чалавека, яго 

маральную і асабістую годнасць замест веры ў стыхію і абсурд існавання». 

Лютаўскія падзеі 1917 у Расіі выклікалі ў М. Судзілоўскага радасць. Ён быў шчаслівы, 

што дажыў да падзення Расійскай Бастыліі, да часу, які паклаў канец манархічнаму кіраванню, 

падвѐў рысу пад старым светам, барацьбе супраць якога ѐн прысвяціў больш за 40 гадоў жыцця. 

Цяпер можна было вярнуцца на Бацькаўшчыну. Але кастрычніцкі пераварот перакрэсліў усе 

яго надзеі і быў успрыняты ім як «зігзаг гісторыі», адхіленне ад прыроднага руху эвалюцыйнага 

працэсу. 6.8.1918 Судзілоўскі выступіў у расійскай газеце «Навіны жыцця» з артыкулам 

«Адкрытыя словы», у якім характарызаваў бальшавікоў як начотчыкаў Маркса.  Паводле яго 

меркавання,  пасля звяржэння царызму левыя партыі ўчынілі бойку за ўладу, а краіна ў выніку 

пакацілася ў бездань, «стары эканамічны, сацыяльны, палітычны лад» разваліўся, а беспарадак і 

анархія перараслі ў грамадзянскую вайну. Упѐршыся вачыма ў «сусветную пралетарскую 

рэвалюцыю, страціўшы веру ў сябе... мы спусташаем сваю краіну, забіваем сваіх братоў і 

сясцѐр». Паступова яго крытыцызм у адносінах да савецкай улады аслабеў, з’явіліся 

прымірэнчыя настроі. Ён вагаўся і разважаў, што, магчыма, для Расіі «плавільны кацѐл 

бальшавізму з’яўляецца адзіным лекам». У канцы жыцця ѐн нават думаў пра вяртанне на 

радзіму, перапісваўся з сябрамі і родзічамі ў Маскве і Беларусі, але мара яго не збылася. 



У Жэневе завяршыў медыцынскую адукацыю, абараніў доктарскую дысертацыю «Пра 

антысептычны метад лячэння ў хірургіі». Як і Ф. Энгельс ведаў 12 замежных моў, – 

ангельскую, нямецкую, французскую, рускую, беларускую, украінскую, румынскую, 

баўгарскую, японскую, кітайскую, гавайскую, і інш. мовы. Аўтар публіцыстычных твораў 

высока ацэненых М. Горкім, У. Караленка. Жыццѐвы шлях М. Судзілоўскага: 1850-1861 – 

Мсціслаўскі павет; 1861-1870 – Магілѐў; 1871-1874 – Кіеў; 1874-1875 – Лондан; 1875-1880 – 

Румынія; 1880-1881 – Кастанцінопаль (Стамбул); 1881-1882 – Парыж; 1882-1885 – Балгарыя; 

1885-1890 – Сан-Францыска, ЗША; 1902-1904 – Гаваі; 1902-1904 – Японія; 1904-1905 – Гаваі; 

1905-1912 – Японія; 1912-1915 – Філіпіны; 1921-1930 – Кітай. 

Мітрафан Доўнар-Запольскі (1867-1934) нарадзіўся ў г. Рэчыца. 

Скончыў Кіеўскі ўніверсітэт. Там жа абараніў магістерскую і 

доктарскую дысертацыі. У розныя гады выкладаў у Кіеўскім 

універсітэце, Харкаўскім універсітэце, Беларускім дзяржаўным 

універсітэце. На працягу дзесяці гадоў працаваў першым рэктарам 

Кіеўскага камерцыйнага інстытута, на падмурку якога быў створаны 

сѐняшні Кіеўскі нацыянальны эканамічны універсітэт (КНЭУ). Пры 

стварэнні КНЭУ група ўкраінскіх эканамістаў выступіла з хадатайніцтвам аб прысваенні гэтай 

навучальнай установе імя М. Доўнар-Запольскага (заўвага. не было задаволена). Галоўным 

накірункам навуковай дзейнасці абраў эканамічную гісторыю, паколькі лічыў, што адраджаць 

беларускі край неабходна з вывучэння гісторыі развіцця эканомікі. Знаходзіўся пад уплывам 

ідэй нямецкай гістарычнай школы, што было характэрнай з'явай у навуковым эканамічным 

асяродку Расійскай імперыі ў апошняй трэці ХІХ ст. Падчас І сусветнай вайны пры 

непасрэдным удзеле М. Доўнар-Запольскага бібліятэка Яўхіма Храптовіча была перавезена ў 

Кіеў. Сѐння яна захоўваецца ў архіве бібліятэкі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту імя 

Тараса Шаўчэнка
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. У 1918 г. заснаваў Беларускую гандлѐвую палату ў Кіеве, каб знайсці 

сродкі для дзяржаўнага бюджэту БНР. Галоўныя эканамічныя працы М. Доўнар-Запольскага, 

гэта нарыс «Што зроблена ў навуцы для вывучэння гаспадарчага развіцця Расіі» (1910), а 

таксама манаграфія «Народная гаспадарка Беларусі ў 1861-1914 гг.» (1926). Сѐння гэтыя працы 

М. Доўнар-Запольскага аднеслі б да накірунку «Эканамічная гісторыя», але ў той час такім 
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чынам выглядалі палітэканамічныя працы, якія знаходзіліся ў рэчышчы гістарычнай школы 

палітэканоміі. 

Фѐдар Ястрэмскі (1858-1919), беларскі эканаміст, 

статыстык. Нарадзіўся ў с. Нова-Бурлацкае Харкаўскай 

губерніі (Украіна). Скончыў Харкаўскі ўніверсітэт. З мая 

1894 г. да снежня 1912  жыў у Мінску. Працаваў старшынѐй 

Мінскай казѐннай палаты, прымаў удзел у працы Мінскай 

гарадской думы, Мінскага таварыства сельскіх гаспадароў. У 

1901-1902 і 1911-1912 гг. часова выконваў абавязкі 

губернатара г. Мінска. Вызначаныя ім стаўкі 

сельскагаспадарчага падатку і зямельнай рэнты па асобным 

раѐнам Мінскай губерніі доўга яшчэ захоўваліся і пры 

савецкай уладзе. Многія з высноў, зробленых Ф. Ястрэмскім, не страцілі актуальнасці і сѐння, а 

многія з узнятых ім 100 гадоў таму пытанняў з'яўляюцца прадметам дыскусій і ў сучаснай 

эканамічнай навуцы. Гэта пытанні аб метадах ацэнкі маѐмасці, аб уплыве замежнага капіталу на 

развіццѐ нацыянальнай эканомікі, ролі спецыялізацыі і знешняга гандлю. Аб навуковай 

значнасці вынікаў даследванняў Ф. Ястрэмскага можна меркаваць па прызнанню яго ўнѐска ў 

распрацоўку праблем ацэнкі зямлі і райанавання беларускімі вучонымі-эканамістамі перыяду 

НЭПа. Так, асобныя беларускія эканамісты 1920-х гадоў (Сцяпан Маргелаў, і інш.) лічылі, што 

«да рэвалюцыі ў Беларусі эканамічная навука не развівалася… за выключэннем навуковых 

эканамічных даследванняў Фѐдара Мікалаевіча Ястрэмскага».  

Меў больш 10-ці эканамічных і статыстычных манаграфій. Зрабіў значны ўнѐсак у ацэнку 

маѐмасці, у вызначэнне эканамічнага стану і райанаванне Мінскай губерніі, арганізацыю 

сельскай гаспадаркі, гарадской эканомікі, ацэнку знешнеэканамічных сувязей Міншчыны. 

Сваімі эканамічнымі даследваннямі шмат зрабіў для абгрунтавання неабходнасці і выгаднасці 

прыцягнення ў беларускую эканоміку замежных інвестыцый.  Стаў адным з тых у Беларусі, хто 

закладваў асновы фарміравання ва ўмовах развіцця рынкавых адносін у канцы ХІХ – пач. ХХ 

ст. новых накірункаў эканамічных даследванняў: па падаткам, фінансам, мясцовым бюджэтам, 

знешняму гандлю, транспарту і яго інфраструктуры, ацэнцы маѐмасці. 

Унѐсак выхадцаў з Беларусі ў развіццѐ замежнай эканамічнай навукі 

Таленавітыя людзі нараджаліся на беларускай зямлі заўсѐды, і ХІХ стагоддзе не стала 

выключэннем. Па наканаванню лѐсу яны рабілі ўнѐсак у развіццѐ замежнай эканамічнай навукі, 

працавалі на карысць іншых краін. Значная колькасць ураджэнцаў беларускага краю назаўсѐды 



губляла сувязь з Бацькаўшчынай, не атаясамлівала сябе з нейкай асобнай народнасцю, яшчэ і з 

прычыны, спачатку паланізацыі, а потым русіфікацыі, якія мелі месца ў Беларусі ў ХІХ 

стагоддзі. Ацаніць памер інтэлектуальнага донарства Беларусі дазваляе факт, які прыводзіў на 

пачатку 1920-х г. Гаўрыла Гарэцкі з даведніка «Навука Расіі», – «у адным толькі Пецярбурзе 

з’яўляліся ўраджэнцамі Беларусі некалькі акадэмікаў, дырэктар Інстытута эканамічных 

даследванняў, 55 прафесараў, 51 дацэнт, а ўсяго з улікам навуковых супрацоўнікаў, асістэнтаў, і 

г.д. – 176 чалавек»
16

. 

Але, як гэта звычайна бывае, сапраўдныя навукоўцы з’яўляюцца яшчэ і шырока 

адукаванымі, а таму свядомымі людзьмі; таму шмат хто з таго пакалення навукоўцаў, не 

парываў культурнай і духоўнай сувязі, і думкамі заўсѐды заставаўся на Бацькаўшчыне. У 

складаны для сябе момант шукалі тут прытулку  Мікалай Бржэскі і Ян Ястржэмбскі, звярталі на 

яе ўвагу ў сваіх працах Мікалай Судзілоўскі, Мітрафан Доўнар-Запольскі, 

ў патрэбны момант вярнуліся, каб працаваць тут і вызначаць твар 

эканамічнай навукі, – Аркадзь Смоліч, Гаўрыла Гарэцкі, Сяргей Ждановіч, 

Аляксандар Цвікевіч. 

Дзмітрый Жураўскі (1810-1856) нарадзіўся ў Магілѐўскай губерніі. 

Скончыў Пецярбургскі універсітэт (1829). У 1831-1839 гг. працаваў у 

каміссі М. Сперанскага. У 1840 г. падарожнічаў па Аўстрыі і Францыі. У 

1841-42 гг. працаваў у Варшаве ў камісіі фінансаў і казначэйства Царства Польскага. З 1845 г. 

знаходзіўся на статыстычнай працы ў Кіеве, некаторы час працаваў вучоным сакратаром 

статыстычнага аддзела ў Кіеўскім універсітэце. Там цесна супрацоўнічаў з вядомымі 

украінскімі эканамістамі – І. Вернадскім і М. Бунге.  

Дз. Жураўскі з’яўляецца адным з заснавальнікаў статыстычнага (эмпірычнага) накірунку 

ў эканамічнай навуцы Расійскай імперыі. Яго самая вядомая навуковая праца «Пра крыніцы і 

ўжыванне статыстычных дадзеных» выйшла ў 1846 годзе. Дз. Жураўскі імкнуўся даць 

эмпірычнае тлумачэнне эканамічных з’яў і працэсаў праз распрацоўку неабходных эканамічных 

паказчыкаў  і назапашванне статыстычнай інфармацыі. Пазней дадзенае метадалагічная 

традыцыя атрымала развіццѐ ў сусветнай эканамічнай навуцы ў працах Уэслі Мітчэла і 

Саймана Кузняца (хоць ў той час яна праглядалася і ў працах прадстаўнікоў гістарычнай 

палітэканамічнай школы). У прыватнасці на аснове асабіста распрацаванай схемы 

статыстычных паказчыкаў, якая прыдатная для статыстычнага апісання гаспадаркі ўсѐй краіны, 

Дз. Жураўскі паспрабаваў даць колькасную ацэнку страт эканомікі Расійскай імперыі ад 
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захавання прыгоннага права. Па меркаванню яго сучаснікаў, ва ўмовах рэакцыйнага рэжыму 

Мікалая I, гэта  «была смелая пазіцыя, якая толькі выпадкова не выклікала значных наступстваў 

для аўтара». У 1852 годзе Дз. Жураўскі ў 3-х тамах выдаў другую сваю фундаментальную 

працу «Статыстычнае апісанне Кіеўскай губерні». Пра гэтыя працы М. Чарнышэўскі, які сам 

меў значныя работы па палітэканоміі, сказаў наступнае: «для гонару рускай навуковай 

літаратуры з ім неабходна назнаѐміць замежных вучоных»; у далейшым, ѐн садзейнічаў 

выданню пакінутых пасля смерці нявыдадзеных прац Дз. Жураўскага, выкарыстаў яго асобныя 

дадзеныя ў сваіх працах і назваў Дз. Жураўскага «вялікім рускім эканамістам»
 17

. 

Мікалай Бржэскі (1860-1910) нарадзіўся ў Мінску. Скончыў мясцовую гімназію. Затым 

вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце, які скончыў ў 1886 годзе. Яшчэ студэнтам 4-га курса 

атрымаў залаты медаль за конкурсную працу «Дзяржаўныя даўгі Расіі...». Пасля заканчэння 

універсітэту працаваў у Міністэрстве фінансаў, з 1891 года рэферэнтам у канцэлярыі 

Дзяржаўнага савета. У 1893 годзе стаў членам тарыфнага і гандлѐва-прамысловага камітэта 

Міністэрства фінансаў і адначасова намесьнікам дэпартамента падаткаў. Пагаршэнне здароўя і 

тое, што ѐн хоць і быў праваслаўнага веравызнання, але паводзіў сябе ў сваім пецярбургскім 

доме як літоўскі шляхціц, перашкодзіла таленавітаму эканамісту ў яго росце па службе.
18

   

Не парываў сувязей с Бацькаўшчынай. Выбаршчыкі ад мінскай губерніі жадалі выбраць 

яго сваім дэпутатам у першую Дзяржаўную думу Расіі, але М. Бржэскі саступіў сваѐ месца 

больш вядомым і папулярны кандыдатам. У 1909 годзе М. Бржэскі ахвяраваў сваю бібліятэку, 

каля трох тысяч тамоў эканамічнай літаратуры, Віленскаму таварыству сяброў навук, якое 

аддзячыла яму наданнем тытула сябра-прарэктара таварыства. Асноўныя працы М. Бржэскага, 

гэта «Падаткавая рэформа: французскія тэорыі ХVІІІ ст.» (1887), «Кругавая парука сельскіх 

суполак...»
19

 (1897). Менавіта за апошнюю працу, прысвечаную правому статусу сельскіх 

суполак у 1987 годзе яму прысуджана ступень доктара фінансавага права. Быў рэдактарам 

юбілейнага выдання «Стагоддзе Міністэрства фінансаў», у якім змясціў гістарычны агляд 

заканадаўства аб падатках. Аўтар тэорыі ўскосных падаткаў. Пахаваны ў Вільне ў 1910 годзе. 

Уладзімір Дзмітрыеў (1868-1913) нарадзіўся ў маѐнтку Рай Смаленскай губерніі. Па 

этнічнаму паходжанню быў беларусам. Скончыў Маскоўскі ўніверсітэт. Лічыў, што расійская 

эканамічная навука ў 2-й палове ХІХ ст. адгарадзілася сцяной ад новаўвядзенняў Захаду, і на 
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працягу 20-ці гадоў не заўважала маржыналісцкага накірунка, – самай буйной па сваім памерам 

і ўплыву плыні эканамічнай думкі. Яго галоўная праца «Эканамічныя нарысы» складалася з 3-х 

частак, выдадзеных першапачаткова асобнымі кнігамі: «Тэорыя каштоўнасці Д. Рыкарда» 

(1898), «Тэорыя канкурэнцыі О. Курно» (1902) і «Тэорыя гранічнай карыснасці» (1904). У 1904 

г. усе тры раней апублікаваныя эканамічныя нарысы былі выдадзены асобнай кнігай пад назвай 

«Эканамічныя нарысы. Серыя 1-я: Вопыт арганічнага сінтэзу тэорыі каштоўнасці і тэорыі 

гранічнай карыснасці» (на рускай мове).  У. Дзмітрыеў маркаваў падрыхтаваць яшчэ адну серы 

юз трох нарысаў: па тэрыі рэнты, парамысловых крызісаў і грашовага абарачэння. У сваіх 

працах У. Дзмітрыеў спрабаваў спалучыць новыя тэорыі таго часу – тэорыю эканамічнай 

раўнавагі, гранічнай карыснасці, гранічнай вытворчасці са спадчынай класічнай школы 

палітэканоміі (у гэтым сэнсе, ѐн ставіў задачы падобныя тым, што і заснавальнік неакласічнай 

плыні Альфрэд Маршалл). 

Тэорыю працоўных выдаткаў Д. Рыкарда Дзмітрыеў злучыў з паняццем гранічнай 

карыснасці, што дазволіла яму ў канечным выніку звязасць заработную плату і прыбытак, 

стварыць уласную тэорыю коштаў, якія ўстанаўліваюцца роўнымі выдаткам вытворчасці. 

Дзмітрыеў адным з першых прапанаваў тэхналагічныя каэфіцыенты і прапанаваў метад 

вылічэння поўных выдаткаў працы.  Яго ідэі аказалі ўплыў на лаўрэата Нобелеўскай прэміі 

Васілія Леонцьева, а таксама на іншых еўрапейскіх і амерыканскіх эканамістаў.  

Акрамя гэтага, ѐн з'яўляецца аўтарам кнігі «Крытычныя даследванні аб спажыванні 

алкаголя ў Расіі» (1911, на рускай мове), рэдактарам і выдаўцом якой быў яго сябр, вядомы 

расійскі эканаміст П. Струве. 

У 1968 г. яго нарысы былі перакладзены на французскую мову (1968) і ангельскую мову 

(1974), і высветлілася, што У. Дзмітрыеў, выкарыстоўваючы матэматычныя метады, 

падцвердзіў многія палажэнні тэорыі Д. Рыкарда, якія раней былі падвергнуты крытыцы. Як раз 

у гэты час у Еўропе адрадзілася неарыкардзіанская школа эканамічнай думкі, узначальваемая 

П. Сраффай  (1898-1983), які высока ацаніў труды У. Дзмітрыева і адзначыў значнасць яго 

ўнѐска ў сусветную эканамічную навуку. У выніку, У. Дзмітрыеў апынуўся бадай адзіным 

эканамістам XIX ст. з Расійскай імперыі, які трапіў у вядомы даведнік «Who’s Who in 

Economics» (1770-1986), падрыхтаваны да выдання вядомым нідэрландскім гісторыкам 

сусветнай эканамічнай думкі Маркам Блаугам. Шкада, што гэты поспех і сусветнае прызнанне 

не паспелі прыйсці да У. Дзмітрыева яшчэ пры жыцці. Апошнія гады жыцця ѐн цяжка хварэў, 

доўгі час быў прыкаваны да ложка, але ўпарта працягваў займацца навукай. 

Марксісты ў Беларусі. Адным з першых марксістаў у Беларусі быў Сяргей Мяржынскі 

(1870-1901), які нарадзіўся ў Мінску. Закончыў мінскую гімназію, а затым вучыўся ў Кіеўскім 



універсітэце. Там быў адным з заснавальнікаў марксісткай студэнцкай арганізацыі, вѐў сярод 

студэнства рэвалюцыйную прапаганду, уступіў у Кіеўскі «Саюз барацьбы за вызваленне 

рабочага класу», выступаў супраць народніцтва, і як не супярэчліва гучыць, змагаўся з 

«эканамістамі». 

Адным з пашыраных відаў дыскусіі з народнікамі было абмеркаванне рэфератаў, з якімі 

найчасцей выступаў С. Мяржынскі, як прызнаны тэарэтык. Ён актыўна прапагандаваў навінкі 

марксістскай літаратуры і матэрыялы практычнай дзейнасці падпольных арганізацый. Не 

давучыўшыся адзін год з-за хваробы (туберкулѐз) ў 1895 годзе вярнуўся ў Мінск. Адразу пасля 

вяртання С. Мяржынскі ўзначаліў адзін з гурткоў чыгуначных працаўнікоў, пазней уваўшоў у 

кіруючы склад Мінскай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, актыўна прапагандаваў творы К. 

Маркса і Ф. Энгельса. 

З 1895 года працаваў у кантрольнай палаце, а затым ў сектары кантролю на Лібава-

Роменскай чыгунцы разам з П. Румянцавым, на кватэры якога ў 1897 годзе прайшоў І з’езд 

РСДРП. У гэтым жа годзе С. Мяржынскі пазнаѐміўся з украінскай паэтэсай Лесяй Украінкай, з 

якой ѐн падтрымліваў сяброўскія адносіны да канца жыцця і аказаў на яе  творчасць і 

светапогляд значны ўплыў. Два месяцы яна правяла ля ложка паміраючага сября і ў дзень яго 

смерці напісала сваю паэму «Апантаная». Іменем С. Мяржынскага ў Мінску названы вуліца і 

завулак. 

Яфім Гальперын (1855-?) – рэвалюцыянер-народнік. Нарадзіўся ў Мінску. Разам з І. і Я. 

Гурвічамі выдаў у Мінску брашуру «Праграмныя пытанні». Разам з Анатолем Бонч-

Асмалоўскім, К. Брэшка-Брашкоўскай, і інш. удзельнічаў у стварэнні Працоўнай партыі 

палітычнага вызвалення Расіі. (Асьветнікі.., с. 105-106). 

Увогуле марксізм не быў распаўсюджаны сярод навуковай беларускай эліты. Калі ў Расіі 

адбыўся бальшавіцкі пераварот, то сярод беларусаў не было камуністаў з дарэвалюцыйным 

стажам. Бальшыня беларусаў стала чальцамі партыі ўжо пасля 1920 года. Менавіта таму Крэмль 

не давяраў беларускай камуністычнай арганізацыі, і першыя сакратары камуністычнай партыі 

былі прысланы ў Беларусь і беларусамі па нацыянальнасці не былі (рускі Багуцкі, латыш 

Вільгельм Кнорын, рускі Асадкін, рускі Аляксандар Крыніцкі, нібыта аўстрыец Ян Гамарнік,  

эстонец Гей).
20

 

 

1.3.4. Міжваенны перыяд (1918-1941)  
 

 

Беларуская эканамічная школа 1920-х гг. (1918-1939) 
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Тэорыя грамадскай гаспадаркі (А. Більдзюкевіч, І. Герцык, В. Шкодзь) 

 

Да беларускага варыянту назвы «палітычная эканомія». У антычных навукоўцаў, а 

потым у філосафаў-схаластаў словам «Палітыка» называлася навука кіравання дзяржавай.  

Прадметам яе з’яўляецца дзяржава, якую мы называем таксама цывільным грамадствам (на рус. 

языке – гражданским обществом, Шатон, С. 99) (civitas) з-за грамадзян якія гэту дзяржаву 

складаюць. Адпаведна словам «Эканоміка», альбо «Эканомія» называлася навука кіравання 

хатняй гаспадаркай. Калі ўзровень аналізу быў перанесены з хатняй гаспадаркі на гаспадарку 

краіны, то атрымалася назва «Палітычная эканомія» – гэта значыць, навука кіравання 

гаспадаркай краіны. Прынята лічыць, што ў пэршыню гэта словазлучэнне ў назве трактату 

выкарыстаў францусзкі даследчык Антуан дэ Манкрэцьен у 1615 годзе. Яго твор адносіўся да 

свецкага накірунку эканамічнай думкі. Пазней гэта назва замацавалася, а за часамі А. Сміта 

была прызнана асобнай навукай. Але яшчэ пазней у 1785 годзе ў назве падручніка Г. 

Страйноўскага сустракаем словазлучэнне «палітычная эканоміка». Пасля маржыналісцкай 

рэвалюцыі ў эканамічнай навуке, калі адбылася яе матэматызацыя і абстрактызацыя, і яна па 

сваѐй сутнасці стала нарматывісцкай навукай, у англасаксонскіх краінах сталі ўжываць слова 

«эканомікс» замест словазлучэння «палітычная эканомія». Але тыя эканамісты, які лічуць сябе 

пазітывістамі, а мэтай эканамічнай навукі – распрацоўку парад для эканамічнай палітыкі ўраду, 

працягваюць выкарыстоўваць словазлучэнне «палітычная эканомія». 

Такім чынам, у выкарыстанні словазлучэння «палітычная эканомія» няма нічога заганнага, 

калі гэта на самой справе «палітычная эканомія» – г.зн. навука кіравання гаспадаркай краінай. 

Але калі гэта пераважна навука аб выяўленні заканамернасцей эканамічных паводзінаў людзей, 

якая мае на мэце спасцігнуць эканамічную рэчаіснасць, каб лепей арыентавацца ў жыцці і 

наладжваць гаспадарку, то такую навуку лепей называть эканамічнай тэорыяй. Але за час 

увядзення ва ўжытак славазлучэння «палітычная эканомія» склаліся пэўныя нацыянальна-

культурная традыцыі яго транслявання на іншыя нацыянальныя мовы. Назва «палітэканомія» 

для абазначэння эканамічнай навукі ўвесь час працягвае выкарыстоўвацца бадай што толькі ў 

Францыі, і гэта ж заканамерна, бо А. дэ Манкрэцьен, першы хто ўвѐў яе ва ўжытак, быў 

французам. У астатніх жа краінах амаль у кожнай еўрапейскай мове быў знойдзены яго 

адпаведнік, які падкрэсьліваў нацыянальную адметнасць і калярыт. Вось прыклады, 

адпаведнікі-сінонімы словазлучэння «палітычная эканомія», якія ўжываліся ў розных народаў у 

розныя часы: 

– тэорыя дзяржаўнай гаспадаркі – на рускай мове. 

– тэорыя нацыянальнай эканоміі – на нямецкай мове. 



– тэорыя публічнай эканоміі – на італьянскай мове. Лекцыі Бекарыя (1769-1779) былі 

надрукаваны пасмяротна Кустодзі пад назвай Elementi di economia pubblica («Элемэнты 

публічнай эканоміі», 1804). Гэтыя лекцыі, на думкі Шумпэтэра, былі вышэйшыя па ўзроўню за 

лекцыі А. Сміта, якія апошні чытаў у Глазга (Шумпэтэр, С. 230). 

– тэорыя грамадскай эканоміі – на польскай мове. 

Такая родная для эканамістаў савецкага пакалення назва «палітычная эканомія» з'явілася 

яшчэ ў канцы ХІХ ст. і прыйшла разам з марксісцкай палітэканоміяй. Калі ж ужо аднаўляць 

нацыянальныя традыцыі, то найбольшыя падставы ў беларусаў ѐсць замест словазлучэння 

«палітычная эканомія» увесці ва ўжытак назвы «тэорыя грамадскай гаспадаркі» альбо «тэорыя 

грамадскай эканоміі». Так гэта дысцыпліна некалькі гадоў называлася ў Віленскім універсітэце. 

Пад такой назвай у 1926 годзе быў выдадзены пэршы ўласна беларускі падручнік па 

палітэканоміі (аўтар Адам Більдзюкевіч). Адзіны недахоп гэтай назвы палягае ў тым, што 

нарадзіўся ѐн як вынік паланізацыі. Але праўда заключаецца ў тым, што па сваѐй сутнасці 

беларуская мова стаіць бліжэй да польскай, украінскай, чэскай і славацкай, чым да рускай. 

Аграрнікі-марксісты
21

. Нічым неабгрунтаваныя палажэнні, якія пачалі навязваць гэтак 

званыя аграрнікі-марксісты ў канцы 1920-х гадоў, спасылаючыся ці прыкрываючыся 

марксісцкай тэорыяй, заключаліся ў наступным. Выкарыстанне наѐмнай працы (калі адзін 

чалавек наймаў на працу другога чалавека) аб’яўлялася злачынствам, бо лічылася, што той, хто 

наняў на працу, займаецца эксплуатацый і нажываецца на тым чалавеке, якога ѐн наняў. Трох ці 

чатырох фактарная мадэль даходаў класічнай школы палітэканоміі (зямля, капітал, праца, 

прадпрымальніцтва) не прызнавалася, а лічылася, што даход стварае толькі адзін фактар 

вытворчасці – непасрэдная праца. Яны таксама лічылі, што буйныя формы сельгасвытворчасці 

абавязкова эфектыўней дробных форм гаспадарання (хоць вядома, што ў шэрагу краін, 

напрыклад, у той жа Даніі, і сѐння адсутнічаюць буйныя жывѐлагадоўчыя комплексы, а 

вытворчасць вядзецца толькі на сямейных фермах). Заможныя і культурныя сялянскія 

гаспадаркі, ці інакш кажучы лепшыя гаспадары, якія паспелі ўзняцца ўжо пасля таго як самі 

выкупілі зямлю, ці атрымалі яе падчас рэвалюцыі 1905 г., нават тыя, якія не выкарыстоўвалі 

наѐмную працу, аб’яўляліся так званымі «кулакамі», высяляліся з Беларусі разам са сваімі 

сем’ямі. Ва ўмовах бальшавіцкай улады прычыны абвінавачання ў дачыненні да прыватных 

гаспадароў адшукваліся самыя розныя і часта ўводзіліся заднім чыслом (напрыклад, калі яны 

раней выкарыстоўвалі наѐмную працу, адмаўляліся ўступаць у калгас, крытыкавалі савецкую 
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ўладу). Такімі спосабамі знішчаліся сапраўдныя гаспадары ў вѐсцы, знішчаліся традыцыі 

прыватнай уласнасці на зямлю, знішчалася індывідульная псіхалогія беларускіх сялян. Але 

гісторыя хутка забываецца. Сѐння многія не толькі не памятаюць, але і не вераць увогуле ў тое, 

што ў Беларусі некалі была сельская гаспадарка, якая развівалася на аснове прыватнай 

уласнасці на зямлю, і што зямлѐй гэтай валодалі не толькі паны, але і звычайныя сяляне; 

кажуць, «у нас такога ніколі не было». У гэтай сувязі цікавым прадстаўляецца факт з гісторыі 

развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі: на момант правядзення суцэльнай калектывізацыі, у 

БССР кожная пятая сялянская гаспадарка (20%) былі хутарской ці атрубной. Гэта аргумент 

супраць тых, хто дагэтуль ліча, што ў нашых людзей заўсѐды была схільнасць да калектывізму. 

Каб яшчэ больш аправергнуць падобныя меркаванні прывядзем думку на гэту конт беларускіх 

эканамістаў, якая выказвалася ў канцы 1920-х г., перад самым пачаткам суцэльнай 

калектывізацыі. Так у «Перспектыўным плане народнай гаспадаркі БССР на 1927/28-1931/32 

гг.» сцвярджалася, што «калектыўныя формы землекарыстання вельмі слаба прышчэпліваюцца 

сярод сялянства Беларусі, галоўным чынам, мабыць таму, што выхаваны на працягу шмат 

дзесяцігоддзяў на прынцыпах адзінаасобнага землекарыстання, селянін-беларус не мае яшчэ 

пакуль відавочных станоўчых вынікаў аграмаджанай гаспадаркі» [1, с. 72]. 

Многія цяпер не разумеюць, чаму ў савецкія часы вучоныя-эканамісты, як адзін, усхвалялі 

марксісцка-ленінскае вучэнне, а затым, як толькі Савецкі саюз разваліўся, большасць 

адмежавалася ад яго. Справа ў тым, што яшчэ да вайны, у пачатку 1930-х гг. (чаго не 

памятаюць многія прадстаўнікі пасляваенных савецкіх пакаленняў беларускіх эканамістаў) 

савецкай уладай былі створаны такія ідэалагічныя варункі, што эканамічная навука магла 

развівацца толькі ў ролі інтэрпрэтатара ці дадатка да марксісцка-ленінскага вучэння. Нават 

такія эканамісты, як Г. Гарэцкі, К. Кіпрыянец, Б. Бойка, Т. Плятнер, С. Ждановіч, А. Ярашчук, 

Р. Бонч-Асмалоўскі, і ў нейкай ступені нават А. Смоліч, пра якіх мы сѐння пішам як пра 

прарынкавых і празаходніх эканамістаў, у канцы 1920-х гг. пачалі ўжо пад прымусам 

пераходзіць на пазіцыі марксізму-ленінізму (напрыклад, сталі падтрымліваць калектывізацыю, 

класавы падыход). І калі б іх не рэпрэсавалі, то хутчэй за ўсѐ выдавалі б такія ж ідэалагізаваныя 

працы, характэрныя для 1930-х гг. ці для 1950-х гг. Усѐ ж такі быў той час: калі устаноўкі з 

боку ўладаў цалкам вызначалі змест навукі, якая ператваралася з сапраўднай навукі – у сродак 

папулярызацыі і тлумачання рашэнняў уладаў. Сѐння некаторыя закідаюць тым пакаленням 

беларускіх эканамістаў, а менавіта, як можна было пісаць пра тое, у што не верыў, тады трэба 

было зусім не працаваць у той сферы. На гэта можна адказаць так: не чалавек выбірае сферу 

заняткаў, ці свой лѐс, а сфера заняткаў і лѐс выбіраюць чалавека. У тыя часы займацца 

эканамічнай навукай можна было толькі пры ўмове, што чалавек браў на сябе абавязкі 



развіваць яе праз прызму і ўсхваляць вучэнне марксізма-ленінізма (ідэалагічны кантроль з боку 

ўладаў быў пастаўлены так жорстка, што ні адна кніга не магла пабачыць свет, калі яна не 

змяшчала ўсхваленне гэтага вучэння). Гэта патрабаванне ўладаў да навукоўцаў, на момант яго 

ўзнікнення, вельмі добра растлумачыў аграрнік-марксіст П. Панкевіч, адзін з аўтараў 

абвінаваўчых артыкулаў у пач. 1930-х гг.: «Навука без марксізму па-сутнасці не можа быць 

сапраўднай навукай. Нельга займацца навуковымі доследамі без таго, каб не апірацца на 

дыялектычны матэрыялізм. [Асабліва] патрабуюць выключнай ідэалагічнай вытрыманасці – 

грамадскія дысцыпліны» [2, с. 19]. І далей, самае галоўнае, – «Перад навуковымі працаўнікамі і 

наогул перад інтэлегенцыяй цяпер можа стаяць толькі адна дылема: ці за лінію камуністычнай 

працы, ці супраць яе. Ніякай другой прамежнай лініі тут не можа быць. А паміж іншым, ѐсць 

група навуковых супрацоўнікаў, якая лічыць сябе нейтральнай. З гэтай групай мы павінны 

змагацца таксама, як змагаемся з адкрытымі нашымі ворагамі. Калі ідзе інтэнсіўная будоўля 

сацыялізму і разгортваецца класавая барацьба, не можа быць нейтральных, якія б аднолькава 

ставіліся і да нашай лініі і да лініі нашых ворагаў. Такая прамежная пазіцыя – нейтральнасць 

ѐсць толькі манеўр гэтай групы схаваць пад выглядам нейтральнасці свой сапраўдны твар, сваю 

класавую нянавісць да пралетарыяту і варожасць да сацыялістычнага будаўніцтва. Таму 

разблакаваць «нейтральных» і з імі рашуча змагацца ѐсць важнейшая задача бліжэйшага часу» 

[2, с. 15]. 
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Кандрацьеўшчына
22

. Тэрмін паходзіць ад прозвішча расійскага эканаміста Мікалая 

Кандрацьева (1892-1938), аднаго з самых славутых расійскіх эканамістаў за ўсю гісторыю 

развіцця расійскай эканамічнай навукі. З’яўляўся сябрам многіх замежных навуковых 

таварыстваў, быў асабіста знаѐмы альбо вѐў ліставанне з буйнейшымі эканамістамі свайго часу 

– У. Мітчэлам, ураджэнцам Беларусі С. Кузняцом, І. Фішэрам, Дж.М. Кейнсам. Аўтар тэорыі 

вялікіх цыклаў кан’юнктуры, а таксама тэрыі прадбачання і перспектыўнага планавання. 
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Дырэктар Кан’юнктурнага інстытуту пры Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі (1922-1928), 

у якім у той час працавалі такія беларускія эканамісты, як Сяргей Ждановіч і Гаўрыла Гарэцкі. 

М. Кандрацьеў ніколі не быў марксістам, і гэтага не хаваў ад улад. С завяршэннем перыяду так 

званага НЭПу мірнае суіснаванне эканамістаў-немарксістаў і савецкай улады скончылася, а 

термін «кандрацьеўшчына» стаў асацыявацца з ідэалогіяй рэстаўрацыі капіталізму і 

абвінаваўцы ўжывалі яго ў дачыненні да прарынкавых і празаходніх эканамістаў. Сам жа М. 

Кандрацьеў быў растраляны бальшавікамі ў 1938 годзе. 

Беларуская нацыянал-кандрацьеўшчына. Вось тыя беларускія эканамісты 1920-х гг., 

якія абвінавачваліся у прыналежнасці да беларускай нацыянал-кандрацьеўшчыны: Аркадзь 

Смоліч, Ян Кіслякоў, Сяргей Ждановіч, Еўдакім Ярашчук, Барыс Бойка, Мікіта Лайкоў, 

Гаўрыла Гарэцкі, Зміцер Прышчэпаў, Усевалад Ігнатоўскі, Уладзімір Пічэта, М. Макараў, В. 

Ліадт, Сяргей Скандракоў, Іван Серада, П. Мельнік, Отто Хаўке, Аляксандр Дубах, Радзівон 

Бонч-Асмалоўскі; у дадатак у шкодніцтве абвінавачваліся – Мітрафан Доўнар-Запольскі і Ян 

Пятровіч. 

Прышчэпаўшчына
23

. Такім тэрмінам у абвінаваўчых артыкулах 

называлі перыяд ажыццяўлення аграрнай палітыкі (1924-1929 гг.), якая 

праводзілася пад кіраўніцтвам наркама земляробства (па сучаснаму 

кажучы міністрам сельскай гаспадаркі) Зміцера Прышчэпава. 

Характэрнымі асаблівасцямі яго палітыкі былі: актыўнае правядзенне 

гаспадарчай арганізацыі зямельнай тэрыторыі з мэтай падвышэння 

інтэнсіўнасці вядзення сельскай гаспадаркі і ліквідацыі так званай 

аграрнай перанаселенасці. Пры гэтым самай аптымальнай формай 

землеўпарадкавання сам Зм. Прышчэпаў лічыў дробныя пасѐлкі, хутары і отрубы з 

індывідульнай формай землекарыстання. Адной з характэрных праяў аграрнай палітыкі Зм. 

Прышчэпава – было стрымліванне ўтварэння калгасаў і саўгасаў, якія наркам лічыў не 

падыходзячымі формамі землекарыстання ў адпаведнасці з прыродна-кліматычнымі і 

сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі Беларусі. Пры Зм. Прышчэпаве, напрыклад, актыўна ішла 

ліквідацыя саўгасаў, якія былі ўтвораны на землях былых абшарнікаў-паноў пасля 

кастрычніцкай рэвалюцыі, і затым, пасля ліквідацыі саўгасаў, НКЗБ перадаваў гэтыя землі 

сялянскім гаспадаркам. За 7 гадоў свайго кіраўніцтва Зм. Прышчэпаў паспеў перасяліць на 
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хутары і отрубы амаль столькі ж сялян і амаль на такую ж зямельную плошчу, як і Пѐтр 

Сталыпін.  

Пры гэтым у сапраўднасці Зм. Прышчэпаў аддаваў перавагу такой новай форме 

гаспадарчай арганізацыі зямельнай тэрыторыі, як дробныя пасѐлкі, і толькі калі з нейкіх 

прычын іх утварыць не ўдавалася, то тады на гэтым месцы ўтвараліся хутары ці отрубы. Што 

датычыцца гэтых дробных пасѐлкаў, то гэта форма землекарыстання, якая пачала 

выкарыстоўвацца пры Зм. Прышчэпаве, сапраўды адрознівалася шэрагам істотных момантаў ад 

хутарской формы землекарыстання (вынаходнікам гэтай новай формы землекарыстання, які 

абгрунтаваў выгаднасць яе выкарыстання ва ўмовах Беларусі, быў беларускі вучоны-эканаміст 

Я. Кіслякоў). Таму калі аўтары абвінаваўчых артыкулаў сцвярджалі, што дробныя пасѐлкі, – 

гэта тыя ж самыя хутары, толькі побач размешчаныя, то гэта было не зусім так. (глядзіце далей 

– Кіслякоўшчына). 

За аснову ў развіцці сельскай гаспадаркі пры Зм. Прышчэпаве браліся т.зв. «культурныя 

гаспадаркі» – гэта тыя гаспадаркі, якія пасля землеўпарадкавання і атрымання дадатковай 

плошчы зямлі (па навуковым разлікам нормай лічыўся кавалак сярэднім памерам 10 га, а далей, 

з улікам якасці глебы, адлегласці ад рынкаў сбыта і шляхоў зносін, ѐн мог быць павялічаны, 

альбо паменшаны) пачыналі весці інтэнсіўны тып гаспадаркі з шырокім ужываннем 

травасеяння і тэхнічных культур, вядзеннем жывѐлагадоўлі і атрыманнем высокіх ураджаяў. 

Такія «культурныя гаспадаркі» маглі атрымаць дадатковыя надзелы зямлі, ільготныя крэдыты, і 

іншую падтрымку з боку дзяржавы. Такі падыход, быў падгледжаны, хутчэй за ўсѐ, у Даніі, 

куды нарком асабіста ездзіў каб вывучыць вопыт. Пасля гэтай паездкі ѐн склаў цэлы спіс 

мерапрыемстваў, што, на яго думку трэба  было ўкараніць у сельскагаспадарчай практыцы 

Беларусі. Гэта – развіццѐ кааперацыі па заходнееўрапейскаму ўзору, якая апіраецца на 

ініцыятыву знізу і па сваѐй арганізацыйнай схеме з’яўляецца самаакупляльнай і выгаднай для 

кожнага ўдзельніка; развіццѐ шляхоў зносін і правядзенне меліарацыі па такім схемам, каб 

выдаткі былі падзелены паміж дзяржавай і сялянскімі (па сучаснаму кажучы фермерскімі) 

гаспадаркамі, і апошнім гэта было выгодна; арганізацыя больш вялікага па памеру 

крэдытавання сялянскіх гаспадарак і на больш выгадных умовах за кошт адкрыцця мясцовай 

банкаўскай сістэмы для прыходу замежных банкаў (планавалася стварэння сумеснага нямецка-

беларускага крэдытнага таварыства), арганізацыя агранамічнай і кансультацыйнай дапамогі 

сялянскім гаспадаркам па дацкай мадэлі, і інш. Адным словам, Зм. Прышчэпаў і яго аднадумцы 

рабілі стаўку ў развіцці беларускай сельскай гаспадаркі на так званыя «культурныя гаспадаркі» 

(пазней ідэологі-абвінаваўцы назавуць гэтыя моцныя, паспяховыя гаспадаркі – «кулацкімі»). 



Кіслякоўшчына
24

. Тэрмін паходзіць ад прозвішча беларускага вучонага-

эканаміста Яна Кіслякова. Ён лічыў, што лепшай формай землекарстання, 

якая падыходзіць для Беларусі з’яўляецца пасялковая форма. Па Я. 

Кіслякову, пасѐлак – гэта асобная самастойная форма землекарыстання 

(памер 80-250 га, групавое размяшчэнне сядзіб, агульны севазварот, 

адсутнасць церазпалосіцы, індывідульная форма землекарыстання). Як 

казаў сам Я. Кіслякоў, «калектыўная форма землекарыстання супярэчыць самой сутнасці 

сялянскай гаспадаркі». Пасялковая форма землекарыстання, па Я. Кіслякову, давала: 

змяншэнне сярэдняй адлегласці палѐў ад сядзіб, павелічэнне памеру (плошчы) вучасткаў, 

магчымасць выкарыстання с.г. тэхнікі (машын, тэхнічных прылад), пашырэнне інтэнсіўнасці 

сельскай гаспадаркі (ужыванне многапольных севазваротаў, тэхнічных культур). У перыяд 

1922-1927 гг. у выніку прац па землеўпарадкаванню сялянскіх гападарак у Беларусі было 

утворана каля 5 тыс. пасѐлкаў на плошчы 590 434 га (69 095 двароў), што складала 29% ад усѐй 

плошчы сялянскага землекарыстання, якое было ўпарадкавана за гэты перыяд. Шчырым 

прыхільнікам укаранення пасялковай формы землеўпарадкавання з’яўляўся таксама наркам 

земляробства Зміцер Прышчэпаў. Акрамя вядомых дырэктыў, якія ѐн даваў на гэты конт, гэта 

відаць, таксама, з таго, што Я. Кіслякоў выказваў яму ў прадмове да сваѐй асноўнай 

фундаментальнай кнігі (1927) падзяку за падтрымку, а таксама з таго, што праца гэта была 

выканана на дадзеных экспедыцыі, якая адбылася ў 1923 г., падчас працы Я. Кіслякова 

загадчыкам аддзелу аграрнай палітыкі НКЗБ, які (НКЗБ) ўзначальваў у той час Зм. Прышчэпаў 

(трэба таксама нагадаць, што ў той час абодва яны ўваходзілі ў склад сельскагаспадарчай 

секцыі ІБК, а паколькі яе старшынѐй быў Зм. Прышчэпаў, то ѐн, відаць, і быў ініцыятарам 

увядзення Я. Кіслякова ў гэту секцыю). Акрамя Я. Кіслякова прыхільнікамі пасялковай формы 

арганізацыі зямельнай тэрыторыі былі такія беларускія эканамісты, як М. Макараў, В. Ліадт, Ц. 

Кіслякоў, А. Камінскі, Л. Опра. А паколькі Я. Кіслякоў быў лідэрам у гэтым накірунку 

даследванняў і найбольш актыўна адстойваў яго вынікі, але быў не адзіным яго прадстаўніком, 

то гэту школку абвінаваўцы ў пачатку 1930-х г. назвалі тэрмінам «кіслякоўшчына». 

Беларускія нацыянал-дэмакраты
25

. Абвінавачваліся ў тым, што распрацавалі са слоў 

саміх жа абвінаваўцаў «ўласную тэорыю ўтварэння самастойнай беларускай народнай 

рэспублікі»; стаялі на пазіцыі, што Беларусь як краіна прадстаўляе сабой асобную, 
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самастойную і самадастатковую гаспадарчую адзінку; што асаблівасць яе кліматычных, 

глебавых, ландшафтных і іншых умоў дыктуе неабходнасць стварэння асобнай тэорыі і 

палітыкі ў адносінах да яе народнай гаспадаркі; што структура народнай гаспадаркі павінна 

грунтавацца зыходзячы з уласных сыравінных і іншых рэсурсаў, а новыя галіны вытворчасці 

павінны засноўвацца як дадатак да тых, што ўжо існуюць. Да пытання развіцця сельскай 

гаспадаркі падыходзілі не з класавага пункту гледжання (выдзяляючы паноў-абшарнікаў, 

кулакоў, беднякоў і сераднякоў), як гэтага патрабавалі бальшавікі, артадаксальныя марксісты, а 

з пункту гледжання агульнага развіцця ўсѐй беларускай нацыі (з таго пункту гледжання, што 

ўсе яны, нягледзячы на рознасць сацыяльнага палажэння і інтарэсаў, прадстаўляюць сабой адзін 

беларускі народ). 

Чаянаўшчына і тэорыя арганізацыі сялянскай гаспадаркі
26

. Тэрмін паходзіць ад 

прозвішча расійскага эканаміста А. Чаянава (1888-1937), аднаго з заснавальнікаў расійскай 

арганізацыйна-вытворчай школы. Адзін з нешматлікіх расійскіх эканамістаў, які быў вядомы за 

мяжой яшчэ пры жыцці. У 1920-х гг. у Расіі сустракаўся з Дж.М. Кейнсам. Быў растраляны 

бальшавікамі (дарэчы, адным з пунктаў абвінавачання, як раз і быў… – за сувязь з ангельскім 

шпіѐнам Дж.М. Кейнсам), а яго працы былі забаронены для ўжывання амаль да канца існавання 

Савецкага саюза. Затое амерыканская асацыяцыя эканамістаў ў сярэдзіне 1970-х гг. выдала 

анталогію ягоных твораў пад агульнай назвай «Тэорыя сялянскай гаспадаркі» [1].  Ужо ў 

постсавецкі час фундаментальны твор пра жыццѐ і навуковую дзейнасць гэтага выдатнага 

расійскага вучонага-эканаміста выдаў В. Балязін [2]. Прыхільнікамі тэорыі арганізацыі 

сялянскай гаспадаркі (так лічыў правільным называць яе сам А. Чаянаў) былі таксама такія 

вядомыя расійскія эканамісты, як А. Чалінцаў (1874-1962), М. Макараў (1887-1980), А. 

Рыбнікаў (1887-1939), М. Кандрацьеў (1892-1938), О. Хаўке (1876-1937?) і інш. (усяго па так 

званай справе Чаянава ў 1930 г. праходзіла 14 расійскіх эканамістаў). Такім чынам, паколькі ѐн 

не адзін распрацоўваў гэту тэорыю, але быў адным з яе лідэраў, то для абазначэння гэтай групы 

эканамістаў, падчас абвінавачанняў у 1930-х гг., аграрнікамі-марксістамі быў прыдуманы 

адмысловы тэрмін – чаянаўшчына. 
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Тэорыя арганізацыі беларускай сялянскай гаспадаркі
27

  

Заснавальнікам гэтай тэорыі лічыцца Аляксандр Чаянаў (1888-1937), які ў 1911 г. 

прапанаваў стварыць навуку аб арганізацыі сялянскай гаспадаркі. Амерыканская асацыяцыя 

эканамістаў ў сярэдзіне 1970-х гг. выдала анталогію яго твораў пад агульнай назвай «Тэорыя 

сялянскай гаспадаркі» (A.V. Chayanov Theory of Peasant Economy / edited by Daniel Thorner, 

Basile Kerblay. – The American Economic Association, 1966. – 316 p.). У расійскай эканамічнай 

навуке гэта плыня мае назву «арганізацыйна-вытворчай школы». Яе прадстаўнікамі з’яўляліся 

таксама расійскія эканамісты А. Чалінцаў (1874-1962), М. Макараў (1887-1980), А. Рыбнікаў 

(1887-1939), а цэнтрам распрацоўкі выступаў эканамічны факультэт Пятроўскай 

(Ціміразеўскай) сельскагаспадарчай акадэміі. Тэорыю сялянскай гаспадаркі па сучасным 

крытэрам класіфікацыі плыняў можна аднесці хутчэй да інстытуцыяналізму (сутнасць яе 

заключалася ў вывучэнні арганізацыі сялянскай гаспадаркі на падставе гістарычных, 

геаграфічных і структурна-эканамічных чыннікаў), хоць аналіз дзейнасці сялянскай сям’і 

праводзіўся на падмурку метадалагічных прынцыпаў маржыналізму. 

Амаль усе працы, якія можна аднесці да фундаментальнай эканамічнай навукі, 

выдадзеныя на Беларусі ў 1920-30-х гадох, адносяцца менавіта да метадалагічнай традыцыі 

арганізацыйна-вытворчай школы. Тлумачыцца гэта тым, што у папярэднія гады эканамісты, 

якія потым сталі знакавымі постацямі ў беларускай эканамічнай навуцы, навучаліся і рабілі свае 

першыя эканамічныя доследы пад кіраўніцтвам непасрэдных распрацоўшчыкаў тэорыі 

сялянскай гаспадаркі ў Расіі (Аркадзь Смоліч пад кіраўніцтвам А. Чалінцава, Гаўрыла Гарэцкі – 

А. Рыбнікава, і інш.). Ідэю аб распрацоўцы «тэорыі беларускай сялянскай гаспадаркі» 

упершыню выказаў Ян Кіслякоў (1895-1955). Аграрная палітыка за часамі наркамзема Зміцера 

Прышчэпава ў 1924-29 гг. праводзілася ўжо на падмурку гэтай новай эканамічнай тэорыі. Каб 

наладзіць культурную гаспадарку, здольную даваць канкурэнтаздольны прадукт на ўнутраных і 

вонкавых рынках, трэба было аптымальна па-новаму размясціць хутарскія гаспадаркі з 

максімальным эфектам атрымання прыбытку, правесці новае эканамічнае раянаванне, з улікам 

наступных абставінаў: гістарычных – асаблівасцей эвалюцыі сялянскай гаспадаркі, гушчыні 

насельніцтва; эканамічных – становішча адносна рынку сбыта, транспартных шляхоў, коштаў; 

прыродна-геаграфічных – ландшафтных, глебавых, кліматычных, і інш.  

Гаўрыла Гарэцкі (1900-1988) разлічыў памер народнага прыбытку, каб высветліць 

ўзровень інтэнсіўнасці сялянскай гаспадаркі ў Беларусі (на той час у свеце ўласны народны 
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прыбытак падлічвалі не болей 15-ці краін), даследаваў уплыў на яе гушчыні насельніцтва. Яго 

працы сталі вядомыя за мяжой і ѐн быў запрошаны чытаць лекцыі ў Кембрыджскі ўніверсітэт. 

Аркадзь Смоліч (1891-1938) выдаў шэраг прац, прысвечаных арганізацыі сялянскай гаспадаркі, 

з улікам дэмаграфічных, ландшафтных, тэрытарыяльных, і інш. чыннікаў, стварыў тэарэтычны 

падмурак для перашага на Беларусі эканамічнага раянавання. Ён лічыцца адным са 

стваральнікаў навукі «эканамічная геаграфія», а ягоныя працы ўзнагароджаны залатым медалѐм 

рускага геаграфічнага таварыства, са слоў знакамітага географа П. Сямѐнава-Цяньшанскага, «за 

выкарыстанне ў эканамічных доследах геаграфічных прыкмет». Ян Кіслякоў даследаваў 

разнастайнасць пабудовы сялянскіх гаспадарак і вылучыў найбольш характэрны тып 

беларускай сялянскай гаспадаркі. Шырокі рэзанас у расійскай навуковай літаратуры атрымала 

ягоная праца «Пасѐлкі (оптымум тэрыторыі і эфэкт землеўпарадкаваньня)», дзе быў разлічаны 

аптымальны памер зямельных надзелаў для арганізацыі культурных прыбытковых сялянскіх 

гаспадарак на Беларусі, з улікам прыродных, эканамічных, прававых і іншых умоваў. Да 

беларускай арганізацыйна-вытворчай школы, калі разглядаць змест навуковых прац, адносяцца 

таксама наступныя эканамісты – Сяргей Ждановіч, Сяргей Скандракоў, Барыс Бойка, Аўдакім 

Ярашчук, Міхась Ганчарык, Сцяпан Журык, Ян Грабоўскі, Мікіта Лайкоў, Пѐтра Хоцкі, Тодар 

Плятнэр, Міхась Макараў, Кірыла Кіпрыянец, Алесь Дзямідовіч, і інш. 

 

Табліца. Прозвішчы эканамістаў, якія яшчэ да 1920-х гг. даследвалі асобныя аспекты з тых 

накірункаў, якія склалі затым даследчую праграму арганізацыйна-вытворчай школы Беларусі 

Накірункі даследванняў Аўтары Раней асобныя аспекты 

даследвалі 

1. Эканоміка землеўпарадкавання  

(гаспадарчая арганізацыя зямельнай  

тэрыторыі) 

Я. Кіслякоў, М. Макараў, 

В. Ліадт, А. Камінскі, Ц. 

Кіслякоў, Л. Опра 

В. Страйноўскі,  

Б. Міхельсон, А. Бажанаў,  

С. Трускаляскі,  

А. Бонч-Асмалоўскі 

2. Дробнае сельскагаспадарчае 

раянаванне 

А. Смоліч, Р. Бонч-

Асмалоўскі 

– 

3. Закладка і распрацоўка рахункавых 

запісаў 

А. Смоліч, Х. Плятнэр, Б.С. 

Бойка 

Л. Наркевіч-Ёдка 

4. Арганізацыя асветы сялян і 

агранамічнай дапамогі 

М.З. Лайкоў, Г.М. Чуйко А. Бажанаў, С. Трускаляскі,  

К. Свяцкі, С. Ваньковіч,  

Л. Наркевіч-Ёдка 

5. Эканоміка культуры лѐну А. Смоліч, А. Ярашчук Б. Міхельсон 

6. Размяшчэнне вытворчасці Г. Гарэцкі, С. Ждановіч,  

С. Маргелаў 

А. Людагоўскі 

7. Вывучэнне ўплыву севазваротаў на 

эфектыўнасць сялянскіх гаспадарак 

К. Кіпрыянец, Б. Бойка, С. 

Такмачоў,  

В. Радзівонаў 

Б. Міхельсон, С. Рэвенскі 

8. Вывучэнне пытання ўнутранай і А. Камінскі,  С. Ваньковіч, К. Свяцкі,  



знешняй міграцыі  (каланізацыі) М. Лейвікаў С. Трускаляскі 

9. Даследванне развіцця сялянскай 

саматужна-рамесніцкай вытворчасці 

Арцымовіч, А. Трафімаў, Р. 

Рак 

– 

10. Праект доследу жывѐлагадоўлі  

сялянскіх гаспадарак 

С. Журык, Л. Опра,  

Н. Пелехаў 

А. Бажанаў, М. Наркевіч-Ёдка, 

І. Галынскі, К. Свяцкі,  

С. Ваньковіч, Ан. Вельямінаў-

Зярноў, Л. Наркевіч-Ёдка 

11. Даследванне тэхнікі сялянскага 

ральніцтва 

С. Скандракоў,  

М. Ганчарык, М. Лайкоў, 

С. Тупяневіч, А. Дзямідовіч 

А. Бажанаў, Б. Міхельсон, 

С. Ваньковіч, К. Свяцкі 

12. Эфект крэдыту  для сялянскіх 

гаспадарак 

А. Ярашчук, Е. Трахімаў К. Шчыт 

13. Водазабеспячэнне сялянскіх 

гаспадарак 

М. Кавалѐў – 

14. Зямельныя адносіны ў Беларусі (2-я 

палова ХІХ – 1917) 

І. Еўціхіеў – 

15. Эвалюцыя і хістанні ўраджайнасці 

культур у сявязі з эвалюцыяй сял. гасп-

кі ў Беларусі (1883-1915) 

Б.С. Бойка – 

16. Забеспячэнне сял. гаспадарак 

добрымі шляхамі зносін 

Зм. Прышчэпаў,  

А. Смоліч 

В. Страйноўскі, А. Бажанаў, К. 

Шчыт, С. Рэвенскі 

 

Сѐння ѐсць патрэба ў выданні анталогіі найбольш яскравых прац, якія датычацца навукі аб 

арганізацыі сялянскай гаспадаркі. Аднаўленне беларускай арганізацыйна-вытворчай школы 

магло б спрыяць адраджэнню фермерскіх гаспадарак і садзейнічаць працэсу дэурбанізацыі 

Беларусі. Яе метадалогію можна выкарыстоўваць для разлікаў таго – якой і колькі зямлі, у якім 

месцы, сѐння трэба выдзяляць гаспадару для таго, каб ѐн мог наладзіць культурную 

канкурэнтаздольную гаспадарку з улікам сучаснай структуры попыту на сельскагаспадарчыя 

тавары і паслугі, развіцця новых формаў аграрнага бізнэсу, напрыклад, такіх як агратурызм. 

Тэарэтычныя канцэпцыі арганізацыйна-вытворчай школы сѐння можна выкарыстоўваць пры 

распрацоўцы стратэгій развіцця рэгіѐнаў Беларусі, у прыватнасці пры размяшчэнні новай 

прамысловасці з улікам неабходнасці яе існавання ў новым геапалітычным і геаэканамічным 

атачэнні, а таксама пры распрацоўцы сучасных мадэляў прасторавай арганізацыі прамысловасці 

з улікам урбанізацыйных, агламерацыйных, глабалізацыйных і іншых эфектаў. 

Канцэпцыя «Беларусь-Данія»
28

. У першай трэці XX стагоддзя беларускімі вучонымі-

эканамістамі была распрацавана канцэпцыя развіцця краіны, якой гісторыкі  праз некаторы час 

далі назву «Канцэпцыя Беларусь-Данія». 
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Распрацоўка гэтай канцэпцыі стала вынікам уздзеяння на развіццѐ эканамічнай думкі 

Беларусі вопыту гаспадарання развітых замежных краін. Яшчэ ў пачатку XX ст. у Расійскай 

імперыі склаліся такія ўмовы для развіцця навукова-практычнай думкі, калі нарэшце быў 

зроблены прарыў і стала папулярным вывучаць замежны вопыт, пісаць кнігі наконт таго, ці 

магчыма адтуль што-небудзь пераняць ці запазычыць. Такая тэндэнцыя была заўважана яшчэ ў 

пачатку XIX  ст., але калі  тады ў Еўропу ездзілі асобныя даследчыкі, то ў пачатку XX ст. 

ездзілі ўжо цэлыя групы, і такія паездкі былі добра арганізаваны (у Расіі добрым прыкладам 

з’яўлялася Пятроўская сельскагаспадарчая акадэмія, у Беларусі сельскагаспадарчыя таварыствы 

і земствы, якія дзейнічалі ў Вільні, Мінску, Магілѐве, Віцебску). Усѐ гэта  да пачатку 1920-х 

гадоў  дало канкрэтны вынік – у шырокіх колах навуковай грамадскасці склалася дакладнае 

ўяўленне пра тое, што неабходна рабіць, каб ліквідаваць эканамічную адсталасць Беларусі ад 

развітых краін. 

 Цікава адзначыць, што беларускія эканамісты з мэтай вывучэння замежнага вопыту 

выбіралі для сваіх паездак пераважна краіны Паўночна-Заходняй Еўропы – Германію, Швецыю, 

Фінляндыю, Нідэрланды, Бельгію, Польшчу, Літву, Латвію, Эстонію, але часцей за ўсѐ, як гэта 

ні дзіўна, – Данію. Прынамсі два пакаленні беларускіх эканамістаў, якія аддзелены падзеямі 

кастрычніцкай рэвалюцыі, незалежна адзін ад аднаго на працягу трыццаці  гадоў выбіралі ў 

якасці ідэалу для развіцця Беларусі менавіта Данію, і ў гэтым заключаецца адзін з самых 

цікавых і загадкавых феноменаў  у  гісторыі развіцця эканамічнай думкі Беларусі. Менавіта тая 

сістэма поглядаў на рэарганізацыю эканомікі Беларусі, якая склалася пад уздзеяннем тых 

паездак, пасля гісторыкамі эканамічнай думкі (П. Пінчук, Ю. Васілеўскі, В. Бусько) стала 

называцца «Канцэпцыяй Беларусь-Данія». 

 Новы жанр літаратуры, які нарадзіўся ў беларускай эканамічнай навуцы, прысвечанай 

вывучэнню эканомік замежных краін, у інфарматыўным плане аказаў моцнае ўздзеянне на 

вызначэнне накірункаў для далейшых тэарэтычных і фундаментальных эканамічных 

даследванняў; работы гэтага жанру былі каштоўныя сваімі назіраннямі, аналогіямі, 

разважаннямі, і ўрэшце, ідэямі, у выніку чаго менавіта ў іх найбольш ясна праглядваецца змест 

і сэнс самой канцэпцыі «Беларусь-Данія». Хаця ў сапраўднасці тэарэтычнае абгрунтаванне 

дадзенай канцэпцыі трэба шукаць у другіх працах, а менавіта – у фундаментальных навуковых 

працах прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытворчай школы (А. Смоліч, Г. Гарэцкі, С. 

Ждановіч, Я. Ярошчук, Б. Бойка, М. Макараў і інш.) і праграмных дакументах эканамічнага 

развіцця рэспублікі (Дз. Прышчэпаў, Я. Кіслякоў, Р. Бонч-Асмалоўскі, Я. Пятровіч і інш.). 

Інстытуцыянальнымі цэнтрамі дадзенай школы ў Беларусі былі сельскагаспадарчая секцыя 

Інстытута Беларускай Культуры (1922-1927), на базе якой потым быў створаны Беларускі 



Навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі (1927-1930), Таварыства вывучэння 

Беларусі пры Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, якое існавала як праект 

Інбелкульта, Наркамат земляробства Беларусі (НКЗБ), Дзяржплан БССР. Менавіта ў гэтых 

установах і атрымала сваѐ навукова-практычнае афармленне канцэпцыя «Беларусь-Данія». 

 У 1920-я гады НКЗБ і БелНДІ селькай і лясной гаспадаркі мелі цесныя навукова-

практычныя кантакты з дацкімі даследчымі ўстановамі. Многія беларускія эканамісты (Г. 

Гарэцкі, Дз. Прышчэпаў, С. Журык, М. Лейвікаў) ездзілі вывучаць гаспадарчы вопыт у Данію, а 

потым  зробленыя назіранні і высновы клаліся ў аснову правядзення аграрнай палітыкі ў 

Беларусі. Мерапрыемствы, якія праводзіліся ў 1920-я гады па прыкладу Даніі, заключаліся – у 

правільнай з пункту гледжання вядзення культурнай і прыбытковай сялянскай гаспадаркі  

арганізацыі зямельнай тэрыторыі; у стаўцы на аднаасобныя індывідуальныя сялянскія 

гаспадаркі, якія павінны былі быць акружаны густою сеткаю кааператыўных таварыстваў; у 

пераводзе сельскай гаспадаркі з зернавога на  жывѐлагадоўчы ўхіл і павышэнні за кошт гэтага 

інтэнсіўнасці гаспадарання; у выхадзе са сваѐй ужо перапрацаванай прадукцыяй на рынкі 

развітых краін, такіх як Англія, Бельгія, Нямеччына, якія ўсѐ меней цікавіліся вытворчасцю 

сельгаспрадуктаў і замянялі яе паступова вытворчасцю прамысловых тавараў. 

 У 1930-я гады аграрнікі-марксісты ў сваіх абвінаваўчых артыкулах сцвярджалі, што 

праграмнымі дакументамі, дзе была выкладзена канцэпцыя «Беларусь-Данія», з’яўляліся 

«Пяцігадовы перспектыўны план развіцця народнай гаспадаркі Беларусі на 1927/8-1931-32 гг.» і 

«Перспектыўны план развіцця сельскай і лясной гаспадаркі БССР на 1925/26-1929/30 гг.». І 

хоць там не было прамых узгадванняў і аналогій з Даніяй, але тым не менш, трэба пагадзіцца з 

меркаваннем эканамістаў-абвінаваўцаў, што ідэйна ў  тых пяцігадовых планах сапраўды быў 

закладзены дацкі шлях развіцця для народнай гаспадаркі Беларусі. Ён заключаўся – у стаўцы на 

індывідуальных фермераў і кааперацыю ў сельскай гаспадарцы, на развіццѐ тых галін 

прамысловасці, якія былі звязаны з галоўнай у той час галіною – сельскай гаспадаркай і 

развіццѐ якіх павінна было абапірацца на мясцовыя  прыродныя і сыравінныя рэсурсы, і, 

нарэшце, на развіццѐ рынкавых адносін унутры рэспублікі і выхаду на сусветны рынак па 

прынцыпу заваявання асобных нішаў. 

 Такім чынам, калі падсумоўваць вышэй сказанае, то можна  зрабіць выснову, што з 

навуковага пункту гледжання «Канцэпцыя «Беларусь-Данія» – гэта ідэя ці ідэал, на які 

арыентаваліся два пакаленні беларускіх вучоных-эканамістаў у першай трэці XX ст. у 

асноўным у сельскай гаспадарцы (да пачатку суцэльнай прымусовай калектывізацыі). У гэты 

час  у якасці ідэалу вылучаліся амаль выключна заходнееўрапейскія краіны, а сярод іх часцей за 

астатнія – Данія. Гэтая канцэпцыя не існавала ў якасці якога-небудзь праграмнага дакумента 



якой-небудзь партыі ці ўлады, не існавала ў выглядзе якіх-небудзь навуковых прац; яна была 

выкладзена ў некалькіх навукова-папулярных брашурах і артыкулах. Праўда абвінаваўцы 

лічылі, што такой праграмай з’яўляўся «Перспектыўны план развіцця народнай гаспадаркі 

БССР на 1927/28-1932/33гг.», але на самой справе ў ім не сустракаецца якіх-небудзь спасылак 

на тое, што Данія з’яўляецца якім-небудзь прыкладам для Беларусі. Але так здарылася, што ў 

канцы 1920-х гг. у абвінаваўчых артыкулах гэтая назва – «Канцэпцыя пераўтварэння Беларусі ў 

Данію» выкарыстоўвалася ў якасці гучнага «брэнда», каб узмацніць моц абвінавачванняў, якія 

прымяняліся да беларускіх вучоных-эканамістаў і практыкаў, якія ў асноўным належалі да так 

званай  арганізацыйна-вытворчай школы. У 1990-х гг. гісторык  эканамічнай думкі Віталь 

Мікалаевіч Бусько (1954-2006) зрабіў своеасаблівую інверсію гэтага паняцця (паняцце, якое 

раней выкарыстоўвалася і выстаўлялася ў негатыўным сэнсе, але было добра вядомым, ѐн 

перавярнуў і пачаў выкарыстоўваць яго зноў, але ўжо ў станоўчым сэнсе) і адзін з першых 

пачаў яго выкарыстоўваць для шырокай папулярызацыі навуковых распрацовак і поглядаў 

прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытворчай школы сярод сучасных эканамістаў. 

Акрамя гэтага, В. Бусько пад тэрмінам канцэпцыя «Беларусь–Данія», прасачыўшы яго 

эвалюцыю і адшукаўшы яго папярэднюю гісторыю, прыйшоў да высновы, што асобныя 

элементы гэтай канцэпцыі пачалі складвацца яшчэ ў другой палове XIX ст., і што Данія як 

эталон для беларускіх эканамістаў у  развіццѐ народнай гападаркі пачала прыводзіцца яшчэ да 

рэвалюцыі, а менавіта ў 1900-я гады. Он таксама адзначыў, што ў гэты час у беларускай 

эканамічнай навуцы стаў складвацца самастойны накірунак ці жанр навукова-папулярнай  

эканамічнай літаратуры – вывучэнне замежнага гаспадарчага вопыту. Выкарыстоўваючы 

тэрмін канцэпцыя «Беларусь-Данія», В. Бусько лічыў таксама, што і сѐння Данія з’яўляецца 

цікавым прыкладам для развіцця нацыянальнай эканомікі Беларусі, з чым цяжка не пагадзіцца. 

 Пра канцэпцыю «Беларусь-Данія» напісана асобная кніга, якая вышла пад назвай 

«Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах беларускіх эканамістаў (2-я палова XIX – 1-я трэць 

XX ст.). / Аўтар-укладальнік У.А. Акуліч. Пад навук. рэд. П.Г. Нікіценкі. – Мн.: Беларуская 

навука, 2008. – 413с.». Першапачатковая кніга называлася «Канцэпцыя Беларусь-Данія ў працах 

беларускіх эканамістаў 2-й паловы ХІХ – 1-й трэці ХХ ст., аб чым можна бачыць па 

ніжэйпрыведзенаму макету вокладкі. Але выхад кнігі пад такой назвай не атрымаў дазволу. 

Тым не менш, кніга цалкам прысвечана гісторыі ўзнікнення і зместу канцэпцыі «Беларусь-

Данія». 



 

 

Роля прац беларускіх вучоных-эканамістаў ва ўзбуйненні тэрыторыі Беларусі ў 1920-

1930 гг.
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.  У найноўшай гісторыі існавання Рэспублікі Беларусь, як уладамі, так і 

грамадскасцю, тэрыторыя Рэспублікі Беларусь успрымаецца як нешта заўсѐды існаваўшае, а 

акты ўзбуйнення тэрыторыі ў 1920-30-я гады, як сяброўскія акцыі брацкай Расіі. Але на самой 

справе за гэта ішла інтэлектуальная барацьба – спачатку паміж вучонымі-эканамістамі, а затым 

ужо паміж дзяржаўнымі дзеячамі. У табл. 1. прадстаўлена храналогія фарміравання сучаснай 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з пералікам органаў і іх кіраўнікоў, якія да гэтага працэсу 

спрычыніліся. 

Табліца. 1. Асобныя даты ў гісторыі фарміравання сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Дата Назва пастановы Наступствы пастановы Назва органа, 

які прыняў 

рашэнне 

Кіраўнік 

органа, які 

прыняў 

рашэнне 

21-23.12.1918 Канферэнцыя 

беларускіх 

камуністычных секцый 

РКП(б) 

Удзельнікі выказалі 

аргументы на карысць 

дзяржаўнага 

самавызначэння Беларусі 

Народны 

камісарыят па 

пытанням 

нацыянальны

х меншасцей 

І. Сталін 

25.12.1918 Рашэнне аб захаванні 

для беларусаў усяго 

толькі Заходняй 

Камуны, кіраўніцтва 

якой знаходзілася ў 

Смаленску 

 Усерасійскі 

цэнтральны 

выканчаўчы 

камітэт 

 

25.12.1918 Тэлеграма кіраўніцтву 

Заходняй Камуны с 

дазволам фрміраваць 

Беларускі савецкі урад 

 ЦК РКП (б) У. Ленін 

30-31.12.1918 VI Паўночна-Заходняя  КП(б)Б, РКП А. Мяснікоў 
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 Друкуецца ўпершыню з нататак, якія рыхтаваліся да напісання артыкула ў сборнік да чарговых Гарэцкіх 

чытанняў. Але артыкул так і не быў тады надрукаваны, хоць даклад па гэтых нататках на Гарэцкіх чытаннях быў 

зроблены. 



абласная канферэнцыя 

бальшавікоў (І з’езд 

КП(б)Б) 

(б) 

01.01.1919 Маніфест аб стварэнні 

Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай 

Рэспубліцы (БССР) 

 Часовы 

рабоча-

сялянскі урад 

 

05.01.1919  Кіраўніцтва БССР 

пераехала са Смаленска ў 

Мінск 

  

16.01.1919 Загад аб вывадзе са 

складу БССР – 

Смаленскай, 

Магілѐўскай і Віцебскай 

губерній і далучэнні іх 

да РСФСР у сувязі са 

змяненнем знешніх 

абставін 

 ЦК РКП (б) У. Ленін 

27.02.1919 Загад аб далучэнні 

БССР да Літоўскай ССР 

і стварэнні адзінай 

Літоўска-Беларускай 

ССР, якая складалася з 

Віленскай, Мінскай і 

Гродненскай губерній 

 ЦВК У. Ленін 

12.07.1920 Мірны дагавор паміж 

Расіяй і Літвой 

Згодна гэтай дамове былі 

падцверджаны правы 

Літвы на Вільню і Віленскі 

край. Згодна гэтай дамове 

землі Паўднѐва-Заходняй 

Беларусі с гарадамі – 

Вільня, Гродна, Ліда, 

Шчучын, Браслаў, Паставы 

і інш. Прызнаваліся 

суверэннай літоўскай 

тэрыторыяй. 

Месца 

падпісання – 

Масква 

 

18.04.1921 Рыжскі мірны дагавор 

паміж Расіяй і 

Польшчай 

Заходняя Беларусь 

перададзена Польшчы 

  

1922  Утворана БССР у складзе 

ўсяго 6-ці паветаў Мінскай 

губерніі замест 50 паветаў 

на 01.01.1919 падчас 

абвяшчэння аб стварэнні 

БССР у Смаленску. Гэта 

БССР з шасці паветаў 

увайшла ў склад 

утворанага СССР 

  

 

В отличие, например, от укрупнения Беларуси в 1939 году или уменьшения ее 

территории в 1940-м году, или попытки ее уменьшения в 1945-м году, ці ў 1919 годзе, калі 

Расійская Федэрацыя забрала частку Усходніх зямель Беларусі, пры ўзбуйненні тэрыторыі 



Беларуси в 1924-м и 1926-м годах, практически не брался во внимание национальный фактор. 

На первое место вышла экономическая аргументация, и ученые-экономисты с обеих сторон (со 

стороны Минска и со стороны Смоленска) приводили свои аргументы в пользу своих проектов: 

Минск – в пользу укрупнения БССР за счет земель Западной области РСФСР, Смоленск – в 

пользу ликвидации БССР и включения ее в состав Западной области РСФСР. 

Стоит отметить, что укрупнение территории Беларуси в 1924-м и 1926-м годах имело 

историческое значение с точки зрения современного существования Республики Беларусь. 

Поскольку, если бы тогда был утвержден проект, подготовленный в Смоленске 

представителями Западной области РСФСР, то Республика Беларусь как страна сейчас вряд ли 

бы существовала. 

Супрацоўнік Госплана БССР Б.Д. Архангельский в своей книге «Укрупненная БССР» 

(1927) отмечал, что во время второго укрупнения Беларуси в 1926-м году ―национальные 

интересы здесь весьма счастливо были согласованы с хозяйственными, так как названный 

[выше] участок (В.А. – Гомельский и Речицкий уезды) настолько тесно был связан с БССР в 

хозяйственном отношении, что его административное отделение неблагоприятно отражалось на 

развитии хозяйства обеих территорий‖ (11, с. 11). Это еще раз подтверждает, что национальные 

интересы не учитывались, а брались во внимание преимущественно экономические факторы. 

Ведь те районы, которые, по мнению, представителей Западной области РСФСР содержали 

значительный промышленный потенциал и где получили развитие те отрасли, на которых 

специализировалась Западная область, так и не были возвращены в состав БССР. 

У 1921 годзе спецыялістамі Расіі абмяркоўваўся праект стварэння адзінага эканамічнага 

раѐна ў складзе тагачаснай тэрыторыі Савецкай Беларусі і Віцебскай, Гомельскай, Смаленскай і 

Бранскай губерній з цэнтрам у Смаленску. Урад жа Беларусі прадставіў свой праект аб 

пашырэнні эканамічнага раѐна Беларусі за кошт Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерній 

[1, c. 80]. Пры яго абмеркаванні ў Дзяржплане РСФСР прадстаўнікі Віцебскай і Гомельскай 

губерній выступілі супраць беларускага праекту, а расійскі Дзяржплан лічыў немэтазгодным 

улічваць нацыянальны фактар пры арганізацыі новага эканамічнага раѐна і адстойваў праект 

стварэння Заходняй Вобласці ў складзе РСФСР з цэнтрам у Смаленску (заўвага. замест 

Савецкай Беларусі з цэнтрам у Мінску. – У.А.) [1, c. 81]. В результате на несколько лет в период 

192-1924 годы (с продолжением до 1926 года в борьбе за отдельные районы) между двумя 

противоборствующими сторонами развернулась борьба за расширение территории своих 

административных образований. В этой борьбе значительное место отводилось ученым-

экономистам, которые с обеих сторон должны были подобрать достаточную экономическую 

аргументацию для отстаивания и принятия необходимых политических решений. 



С белорусской стороны среди тех, кто так или иначе содействовал решению данного 

вопроса, можно назвать следующих белорусских ученых: Сергей Скандраков, Гавриил 

Горецкий, Сергей Жданович, А. Сидлеревский, Вячеслав Переход, Яков Афанасьев, Шульман, 

Митрофан Довнар-Запольский, Б. Архангельский, Аркадий Смолич, Николай Азбукин, и др., а 

также ряд государственных деятелей, таких как: Сергей Карп, Дмитрий Прищепов, Иосиф 

Адамович, и др. 

С. Скандраков называл Минск естественным центром или центром притяжения всей 

Беларуси. 

Яшчэ ў 1923 годзе расійскія вучоныя прапаноўвалі БССР, якая прадстаўляла сабой тады 

тэрыторыю ў 50 тыс. км.
2 

і ўключала ўсяго 6 паветаў Мінскай губерніі, – уключыць у склад 

Заходняй вобласці РСФСР, куды ўжо уваходзілі Смаленская, Бранская, Віцебская і Гомельская 

губерніі. З іншага боку, беларускія вучоныя прапаноўвалі далучыць Віцебскую, Гомельскую, 

частку Смаленскай і Бранскай губерній да БССР і ўзбуйніць рэспубліку.  

У 1920-я гадыў працах многіх беларускіх вучоных-эканамістаў, напрыклад, – А. Смоліча, 

Г. Гарэцкага, С. Ждановіча, Е. Ярашчука, М. Азбукіна, М. Доўнар-Запольскага, – разглядалася 

этнічная тэрыторыя Беларусі, а не тая, якая ў сапраўднасці падпадала ў той час пад 

юрысдыкцыю беларускай улады (заўвага. для параўнання, сѐння нават беларускія географы, як 

правіла, наносяць на карты розныя паказнікі толькі ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі, а як 

бы часам хацелася і было б карысным убачыць гэтыя паказнікі на вучастках, якія прылягаюць 

да сучаснай дзяржаўнай мяжы з другога боку і ўваходзяць у адзіную этнічную тэрыторыю 

Беларусі; але такая думка нікому і не прыходзіць у галаву. – У.А.). 

 Актыўны ўздзел у навуковай дыскусіі сваімі працамі прымаў Г. Гарэцкі. Сюды можна 

аднесці яго працу з паказальнай, улічваючы вышэйзгаданыя акалічнасці, назвай – 

«Насельніцтва і сельская гаспадарка Гомельскай губерніі» (1926). Да гэтага ж накірунку можна 

аднесці і працу Г. Гарэцкага «Нацыянальныя асаблівасці насельніцтва БССР і беларускага 

насельніцтва СССР паводле перапісу 1926 г.» (1929), і самую галоўную яго працу – «Межы 

Заходняй Беларусі ў Польшчы (нацыянальны склад насельніцтва Заходняй Беларусі)» (1928). 

Аб важнасці апошняй узгаданай працы для Г. Гарэцкага сведчыць той факт, што незадоўга да яе 

напісання ѐн двойчы (у 1926 і 1927 гадах) ездзіў у камандзіроўку – вывучаў гаспадарчы вопыт 

Даніі і Нямеччыны, і планаваў напісаць пра гэта кнігу, але адклаў апрацоўку багата накопленага 

матэрыялу, і неяк адчуў, што больш палезным будзе напісаць кнігу пра вызначэнне межаў 

Заходняй Беларусі (заўвага. з-за хуткага пачатку рэпрэсій ў яго бок, ѐн, нажаль, так і не напісаў 

тую сваю другую кнігу, якая відаць па ўсяму, павінна была б быць прысвечана, канцэпцыі 

пераўтварэння Беларусі ў развітую Данію. – У.А.). І не памыліўся, бо пасля, калі прыйшоў час, 



гэту кнігу перадалі Панамарэнку, а той Сталіну, і калі далучалі Заходнюю Беларусь, то 

абгрунтаванні, прыведзеныя Г. Гарэцкім у гэтай кнізе, улічваліся ў поўнай меры (у тым ліку, 

калі першапачаткова да Беларусі былі далучаны Беласточчына і Вільня). Гэта праца была 

таксама заўважана за мяжой – Г. Гарэцкі атрымаў запрашэнне прачытаць лекцыі ў Оксфардскім 

(па іншым дадзеным – у Кембрыджскім) універсітэце.  

Трэба заўважыць, што беларускія вучоныя-эканамісты, калі Заходняя Беларусь 

знаходзілася ў складзе Польшчы, выпускалі кнігі пра стан народнай гаспадаркі і культуры ў 

гэтай частцы Беларусі.  

Так што і далучэнне Заходняй Беларусі не было проста тэхнічным актам. Яму садзейнічалі 

значная папярэдняя праца і падрыхтоўка патрэбных абгрунтаванняў вучоных-эканамістаў. 

Здаецца якія б урокі можна было вынесці з гэтага? Якое гэта ўсѐ мае адносіны да 

сучаснасці? Аказываецца мае. Сярод людзей любых сацыяльных груп з рознымі паўнамоцтвамі 

заўсѐды хапае кансерватараў-канфармістаў па сваѐй сутнасці, якія не ўлічваюць гісторыю, каб 

не рабіць памылак. Возьмем, напрыклад, выпадак з «картай палякай», а дагэтуль з «картай 

вугорца»; які гвалт. А здаецца, хто забараніў Беларусі увесці ў адказ «карта беларуса» – для 

беларусаў Беласточчыны ў Польшчы, Віленшчыны ў Літве, Двіншчыны ў Латвіі, 

Смаленшчыны, Пскоўшчыны, Браншчаны і іншых рэгіѐнаў у Расіі. Каб дакладна вызначыць 

гэтыя рэгіѐны – масавага пражывання этнічных беларусаў – і трэба падрабязна вывучыць 

вышэйзгаданыя працы беларускіх вучоных-эканамістаў, якія былі напісаныя ў 1920-я гады 

падчас актыўнай дыскусіі па пытанню фарміравання тэрыторыі сучаснай Беларусі. Магчыма 

ўсе гэтыя працы ѐсць сэнс перавыдаць у адной кнізе ў выглядзе анталогіі.  

Сѐняшнія эканамісты на парадак менш свядомыя, чым эканамісты 1920-х гадоў. Цяпер 

нярэдка можна назіраць такую з’яву: праходзіць рэспубліканская канферэнцыя, дзе прымае 

ўдзел па 200 мясцовых эканамістаў і дзе ніводны матэрыял не прадстаўлены па беларуску. С 

другой паловы 1920-х гадоў, і асабліва ў 1930-я гады, амаль усе беларускія навуковыя часопісы 

і зборнікі па выніках навуковых канферэнцый, выходзілі выключна на беларускай мове з 

анатацыямі на ангельскай ці нямецкай мовах. Ніхто пакуль не дадумаўся складаць карты з 

уключэннем этнічных беларускіх зямель, а ў 1920-я гады гэта было нормай і добрай традыцыяй. 

Мала хто з сучасных беларускіх эканамістаў адносіць Рэспубліку Беларусь да рэгіѐну Балтыі ці 

рэгіѐну Паўночнай Еўропы, а ў 1920-я гады сярод беларускіх эканамістаў і географаў гэта было 

распаўсюджанай з’явай. Беларускія эканамісты 1920-х гадоў даводзілі, што па сваім глебам, 

клімату, ланшафту, – Беларусь адносіцца да рэгіѐну Балтыйскага мора; папулярнай у той час 

была канцэпцыя пераўтварэння Беларусі ў развітую Данію. Ці, напрыклад, сѐння цяжка сабе 

ўявіць, каб нехта з сучасных беларускіх эканамістаў ці географаў напісаў кнігу пра развіццѐ 



народнай гаспадаркі Смаленшчыны, дзе сѐння пражывае вялікая колькасць этнічных беларусаў; 

у той час як з прац беларускіх эканамістаў і географаў 1920-х гадоў можна было б перавыдаць 

некалькі тамоў такіх матэрыялаў. 

 

Заслугоўвае ўвагі назіранне Г. Гарэцкага пра тое, што «заходняя мяжа ў народаў Еўропы 

больш выразна выяўлена, чым усходняя, – у сувязі з кірункам каланізацыі с Захаду на Усход». 

Таму, рабіў выснову Г. Гарэцкі, і «заходнія межы беларускага народу больш выразна выяўлены, 

чым яго усходнія межы». Па другое, вучоны звяртаў увагу, што ―нягледзячы на тое, што 

польскія каланізацыйныя хвалі ішлі на Усход, заходняя «індустрыяльная‖ каланізацыя была 

больш моцная за ўсходнюю «аграрную» каланізацыю». У гэтым Г. Гарэцкі бачыў прычыну 

«бясплоднасці» польскай каланізацыі Заходняй Беларусі за час падуладнасці апошняй Польскай 

дзяржаве» (с. 122). З-за экстэнсіўнага характару апрацоўкі зямель у Заходняй Беларусі мела 

месца так званая «аграрная перанаселенасць», у выніку якой з Польшчы не было шматлікіх 

ахвотнікаў перасяляцца ў Заходнюю Беларусь. Так, па падліках Г. Гарэцкага, польскія асаднікі 

ў 1924-25 гг. складалі долю ўсяго ад 0,02% да 1,41% у насельніцтве Заходняй Беларусі, гэта 

значыць па сучаснаму кажучы – на ўзроўні статыстычнай пагрэшнасці.  

У выніку чаго «каланізацыйная ѐмістасць» Заходняй Беларусі (У.А. термін, выкарыстаны 

Г. Гарэцкім) была мізэрнай. А значыць спадзявацца на вялікае перасяленне палякаў у 

Заходнюю Беларусь, як адзіны сур’ѐзны спосаб паланізацыі апошняй, не прыходзілася. 

Наадварот, як падкрэсліваў Г. Гарэцкі, Польшча, а таксама ЗША, станавіліся для жыхароў 

Заходняй Беларусі прывабнымі месцамі для эміграцыі (заўвага. сапраўды, узгадаць бы хоць С. 

Кузняца, адзінага нобелеўскага лаўрэата па эканоміцы, ураджэнца Беларусі, які ў 1922 годзе 

скарыстаўся з гэтай магчымасці і пасля далучэння Заходняй Беларусі да Польшчы пераехаў 

спачатку з Пінска ў Варшаву, а затым эміграваў у ЗША. – У.А.). 

Таму Г. Гарэцкі рабіў выснову, што «Заходняя Беларусь на многія дзесяткі гадоў захавае 

свой асноўны беларускі характар, нягледзячы на ўсе перашкоды для развіцця беларускай 

культуры ў Польшчы» (с. 123). Можна лічыць, што апошняя выснова Г. Гарэцкага прайшла 

выпрабаванне часам і жыццѐм, паколькі і сѐння Беласточчына ў складзе Польшчы захоўвае 

свой асноўны беларускі характар, магчыма, ня меншы, чым сѐння захоўвае сама Беларусь, у 

тым ліку і тая яе Заходняя частка, што да другой сусветнай вайны ўваходзіла ў склад Польшчы. 

Як дарэчы справядліва і тое, што і сѐння жыхары Беласточчыны працягваюць выступаць 

донарам для польскай сталіцы і для для больш заходніх рэгіѐнаў Польшчы; а калі б вярнуць усѐ 

назад, і адкрыць межы паміж сучаснымі Беларуссю і Польшчай, то Заходняя Беларусь, 

відавочна, ізноў, як і раней, магла б стаць значным донарам у сэнсе, хаця б той жа, працоўнай 



сілы для Польшчы. Так што сфармуліраваныя больш за 80 гадоў таму Г. Гарэцкім 

заканамернасці справядлівыя і для сѐняшняга часу, а гэта лепшы паказнік іх праўдзівасці. 

Трохі ў меншай ступені, але гэта справядліва будзе сказаць і пра беларускую Віленшчыну, 

асабліва пра тое сельскае насельніцтва, пра якое ў сваѐй працы адзначаў Г. Гарэцкі. Па сѐняшні 

дзень, у літоўскіх вѐсках – ад мяжы сучаснай Рэспублікі Беларусь да дзесяцікіламетровай мяжы 

ад Каўнаса – жыхары размаўляюць на беларускай мове. Сучасным беларускім уладам важна 

ўлічыць гэтыя акалічнасці і зрабіць шэраг захадаў у справе падтрымкі беларускай культуры ў 

гэтых польскіх і літоўскіх рэгіѐнах, дзе пражываюць этнгічным беларусы. 

Я. Афансьеў, А. Смоліч, М. Азбукін падобнымі працамі паказвалі дзе скончваецца ўплыў 

Балтыйскага мора на фарміраванне глеб, рэльефу, ландшафту, раслінасці, а разам з імі і 

шчыльнасці насельніцтва, распрацоўкі лясоў і зямель, і г.д., і даводзілі, што ўся сѐняшняя 

тэрыторыя Беларусі трапляе пад гэты уплыў, а вось большасць сучасных раѐнаў Смаленскай і 

Бранскай абласцей – знаходзяцца ўжо ў стыхіі і пад пераважным уплывам кантыненту. 

Г. Гарэцкі адзначаў, што «рысы беларускай нацыянальнасці Гомельскай губерніі 

звязваюць яе з астатняй Беларуссю не толькі ў нацыянальных, але і ў гаспадарчых адносінах‖. І 

далей, «гаспадарка Гомельскай губерніі па сваім натуральна-гістарычным асаблівасцям і 

гістарычным традыцыям прымыкае да Беларусі». 

 

Паводле акадэміка Радзіма Гарэцкага, сына Гаўрылы Гарэцкага, – «А. Смоліч, Г. Гарэцкі, 

Я. Кіслякоў былі не проста эканамістамі, а па сучаснаму кажучы – палітыкамі. У сваіх працах, 

яны даследвалі этнічную Беларусь, уключаючы ў яе склад тэрыторыю да самай Вязьмы, якая 

ахоплівала – большую частку Смаленшчыны, значную частку Браншчыны і Пскоўшчыны (ад 

Беластока да Дарагабужа, лічылі, яны – гэта ўсѐ Беларусь)». Гэтым самым яны да апошняга не 

хацелі прымірыцца з фактам, што адміністрацыйная тэрыторыя Беларусі не супадае з этнічнай 

тэрыторыяй Беларусі, і спадзяваліся, што ў будучым гэта ўдасца выправіць, не ў апошнюю 

чаргу дзякуючы і іх навуковым працам. 

У 1920-х гадах многія беларускія вучоныя-эканамісты імкнуліся не заўважаць ў сваіх 

навуковых працах факт знаходжання БССР у складзе СССР. На гэта звяртаў увагу яшчэ 

акадэмік Т. Домбаль у 1930-х гадах у сваіх абвінаваўчых артыкулах. Акадэмік Т. Домбаль калі 

згадваў тых эканамістаў, якія займаліся эканамічным раянаваннем у 1920-х гадах (Р. Бонч-

Асмалоўскі, А. Смоліч, Зм. Прышчэпаў, Г. Гарэцкі), то абвінавачваў іх у тым, што яны ў сваіх 

распрацоўках ігнаравалі факт знаходжання Беларусі ў складзе Савецкага Саюза [10, c. 16]. З 

гэтым сапраўды можна пагадзіцца. Напрыклад, у сваіх навуковых працах той жа наркам 

земляробства Зм. Прышчэпаў параўноўваў статыстычныя макраэканамічныя паказнікі развіцця 



Беларусі з адпаведнымі паказнікамі краін Заходняй Еўропы, напрыклад, Даніі, Нямеччыны, 

Нідэрландаў, і інш., падкрэсліваючы, відаць, тым самым, што на яго думку Беларусь з’яўляецца 

такой жа суверэннай краінай, як і гэтыя згаданыя краіны. Такія ж статыстычныя параўнанні 

сустракаюцца шматкрось у працах шэрагу нацыянальна свядомых беларускіх вучоных-

эканамістаў 1920-х гадоў. 
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3.5. Перыяд незалежнасці 

 

3.5.1. Стан сучаснай беларускай эканамічнай навукі 

 

Сістэма вышэйшай эканамічнай адукацыі і навукі на працягу перыяду існавання СССР 

знаходзілася ў ізаляцыі ад сусветнай эканамічнай навукі. За гэты час у свеце склалася адносна 

стройная і празрыстая сістэма падрыхтоўкі і адбора кадраў для акадэмічнай навукі, сістэма 

фінансавання навукі, сістэма арганізацыі навуковых даследванняў. 

Пачынаючы з 1970-х гадоў існуе навукаметрычная база навуковых часопісаў Web of 

Knowledge, у якую у тым ліку ўваходзяць 235 эканамічных часопісаў. Гэта база вядзецца на 

падставе індэкса цытавання SSCI (Social Sciences Citation Index), прапанаванага амерыканскім 

навукоўцам Юджынам Гарфілдам (Eugene Garfield). Адносна нядаўна (10 год таму)  з’явілася 

яшчэ адна навукаметрычная базы навуковых часопісаў – Scopus, у якую уваходзяць 638 

эканамічных часопісаў і якая складаецца на падставе індэкса цытавання Хірша (H-індэкс). У 

гэтага індэкса цытавання іншая методыка падліку, але сутнасць яго тая ж. 

Па гэтым індэксам цытавання складаюцца рэйтынгі – вучоных-эканамістаў, часопісаў, 

універсітэтаў і асобных факультэтаў, краін.   

Са з’яўленнем гэтых баз і пачаткам складання рэйтынгаў для ацэнкі прафесійнай 

дзейнасці вучоных, функцыянавання часопісаў, універсітэтаў, факультэтаў, усѐ пачало 

зводзіцца да таго, што галоўным вынікам дзейнасці навукоўца з’яўляюцца яго навуковыя 

артыкулы. Не манаграфіі, не дысертацыі, не падручнікі, не выступы на канферэнцыях, а 

менавіта артыкулы ў міжнародных рэферыруемых навуковых часопісах. З гэтага моманту, 

узровень канкрэтнага навукоўца, яго ўнѐсак у навуку, сталі вымярацца двумя рэчамі:  1) 

наяўнасцю надрукаваных артыкулаў у высока рэйтынгавых часопісах; 2) індэкс цытавання 

гэтых артыкулаў. Ад гэтых паказчыкаў залежыць: ці будзе працягнуты з ім кантракт, ці 

атрымае ѐн павышэнне ў пасадзе, у якім універсітэце ѐн будзе працаваць, і які заробак у выніку 

ѐн будзе атрымліваць.  

Адразу трэба сказаць, што ніводны рускамоўны эканамічны часопіс не уваходзіць у 

вышэй згаданыя навукаметрычныя базы. Гэта тлумачыцца тым, што пераважная большасць 

часопісаў, якія ўваходзяць у гэтыя базы – гэта англамоўныя часопісы. У сусветнай навуцы, у 

тым ліку гэта справядліва і ў дачыненні да эканоміцы, у ХХ стагоддзі так сталася, што 

ангельская мова стала для вучоных міжнароднай мовай. Нешта падобнае мела месца ў 

сярэдневечча, калі прыкладна такую ж ролю выконвала лацінская мова. Бессэнсоўна 

абмяркоўваць прычыны таго, чаму так сталася. Лепш прыняць гэта як даннасць і падладзіцца 



пад існуючыя стандарты. Насамрэч, гэта вельмі зручна і практычна. Напрыклад, у ХІХ 

стагоддзі, калі ні адна з моў не мела такога дамінуючага становішча, навукоўцам, напрыклад 

Йозэфу Шумпэтэру ці Карлу Марксу, прыходзілася ведаць 5-6 замежных моў, каб мець 

магчымасць знаѐміцца з першакрыніцамі. У выніку шмат часу гублялася на вывучэнне 

замежных моў замест таго, каб прысвяціць гэты час вывучэнню свайго непасрэднага прадмету. 

Сѐння дастаткова ведаць адну замежную мову і навукоўцу будзе даступна большасць найбольш 

цытаваных публікацый, напрыклад, надрукаваных, пачынаючы з 1970-га года. Таму шта 

пераважная большасць гэтых артыкулаў, кніг, і інш., надрукавана па ангельску. Сур’ѐзныя 

навукоўцы, у тым ліку навукоўцы-эканамісты, у якой бы краіне яны не працавалі, імкнуцца 

выдаваць свае працы на ангельскай мове.   

Эканамічная ж навука ў Беларусі, як і за савецкімі часамі, працягвае існаваць у 

рускамоўным полі. Гэта адна з прычын, па якой публікацыі беларускіх эканамістаў, не бачыць 

астатні свет. Ніхто (за рэдкім выпадкам, але гэта хутчэй выключэнне) за мяжой сѐння не стане 

спецыяльна вывучаць русскую мову, каб азнаѐміцца з гэтымі працамі.  

Аднак адносна слабое валоданне ангельскай мовай, гэта не адзіная прычына неверагодна 

малога прадстаўніцтва вучоных-эканамістаў з краін СНД у міжнародных рэферыруемых 

часопісах. Калі б артыкулы, якія пішуць вучоныя-эканамісты з Беларусі, ці напрыклад, з Расіі, 

былі сапраўды высокага ўзроўню, то за мяжой знайшлі б магчымасць іх перакласці
30

. Альбо, іх 

перакладалі б у самой Беларусі ці Расіі. Так уласна кажучы часам і адбываецца. Напрыклад, 

нашыя краіны-суседзі, Расія (1), Украіна (2), Латвія (1), Літва (3) і Польшча (2) маюць па 1-3 

англамоўных часопіса (колькасць пазначана ў дужках), якія ўваходзяць у базу Scopus
31

. Тым не 

менш, Н-індэкс цытавання па гэтым часопісам складае ўсяго 1-3 (у той час, як паказчык 

цытавання меней за 10, лічыцца сметнікавым
32

). Выключэнне складае Літва, дзе маюцца тры 

эканамічных часопіса з Н-індэксамі цытавання, роўнымі – 23, 15 и 11 (185-е, 238-е и 302-е 
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 Тут можна прыгадаць пра знакаміты артыкул эканаміста Яўгена Слуцкага (1880-1948), які спачатку ў 1927 г. быў 

надрукаваны ў расійскім часопісе «Вопросы конъюнктуры», а затым у 1937 г. яго перадрукаваў часопіс 

«Econometrica». Гл. Слуцкий Е. Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов // Вопр. 

конъюнктуры. 1927. Т. 3, вып. 1. С. 34-64. - Англ. пер.: Slutskii E. The summation of random causes as the source of 

cyclic processes // Econometrica. 1927 [1937]. Vol. 5. P. 105-106. 
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 У базу Scopus уваходзяць: 1) адзін расійскі часопіс: «Studies on Russian Economic Development» (Problemy 

prognozirovaniya), які выдае Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences (РАН), H-індэкс = 3 

(529-е месца з 638-мі часопісаў). 2)  два украінскіх часопіса: «Actual Problems of Economics» (H-індэкс = 2) і 

«Investment Management and Financial Innovations» (H-індэкс = 2). 3) тры літоўскіх часопіса: «Technological and 

Economic Development of Economy» (H-індэкс = 23), «Engineering Economics» (H-індэкс = 13), «Transformations in 

Business and Economics» (H-індэкс = 11). 4) адзін латвійскі часопіс: Baltic Journal of Economics (H- індэкс = 2). 5) 

два польскіх часопіса: «Argumenta Oeconomica» (H-індэкс = 1), «Contemporary Economics» (H-індэкс = 1). Гл. 

http://www.scimagojr.com   
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 Сметнікавым у тым сэнсе, што калі артыкул быў надрукаваны досыць даўно і мае Н-індэкс менш за 10, то, як 

правіла, ѐн не варты таго, каб яго чытаць і тым больш на яго спасылацца. Пра яго ўсѐ роўна амаль ніхто ў свеце не 

ведае і яго адразу можна накіраваць у сметнік. 
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месца ў рэйтынгу адпаведна). Гэта адносна нядрэнны вынік, але, тым не менш, і гэта не самыя 

высокія індэксы цытавання. Часопісы першай дзесяткі маюць значэнні Н-індэксаў вышэй за 

100. 

У Беларусі няма ніводнага англамоўнага навуковага эканамічнага часопіса. Таму 

адпаведна Беларусь не прадстаўлена ні ў базе Scopus, ні ў базе Web of Knowledge. З 

постсавецкіх краін не прадстаўлены ў гэтых базах таксама Эстонія, Казахстан, Грузія, 

Азербайджан, Арменія.  

Нізкія рэйтынгі навуковых часопісаў у суседніх краінах сведчаць аб тым, наколькі 

складана стварыць якасны навуковы эканамічны часопіс з добра вядомым у свеце брэндам. 

Таму можна прадказаць, што нават калі ў Беларусі ў бліжэйшы час з’явіцца міжнародны 

англамоўны рэферыруемы эканамічны часопіс, які ўвойдзе, напрыклад, у базу Scopus, то ѐн 

будзе мець даволі нізкі Н-індэкс. Публікацыі ў такім часопісе не прынясуць дывідэндаў 

беларускім вучоным-эканамістам. У такіх умовах мэтазгодна засяродзіцца на публікацыі 

артыкулаў ва ўжо існуючых у свеце высока цытаваных навуковых часопісах. Толькі пасля таго, 

як у Беларусі з’явіцца крытычная колькасць вядомых і аўтарытэтных у свеце вучоных-

эканамістаў, з’явіцца магчымасць стварыць уласны уплывовы навуковы англамоўны часопіс.  

Таксама аб стане развіцця эканамічнай навукі ў Беларусі можна меркаваць па колькасці 

артыкулаў беларускіх вучоных-эканамістаў, якія надрукаваны ў часопісах, зарэгістраваных у 

базах Web of Knowledge и Scopus. За перыяд 1996-2012 гг. беларускімі эканамістамі было 

надрукавана у часопісах базы Scopus – 14 артыкулаў. Сярэдні Н-індэкс цытавання гэтых 

артыкулаў роўны 5. Для параўнання, за гэты ж перыяд расійскімі эканамістамі было 

надрукавана – 875 артыкулаў з сярэднім Н-індэксам, роўным 28
33

.  

Нават калі зрабіць папраўку на розніцу ў колькасці вучоных, то бачна, што ў расійскіх 

эканамістаў колькасць артыкулаў у міжнародных рэферыруемых часопісах у 10 разоў больш, а 

іх цытаванне прыкладна ў 6 разоў вышэй, чым у беларускіх эканамістаў. У рэйтынге краін па 

колькасці артыкулаў у міжнародных рэферыруемых эканамічных часопісах Беларусь займае 

119-е месца, уступаючы такім краінам, як Паўночная Карэя, Мальта, Куба, Ірак, Палястына, і 

дзеліць 119 радок з афрыканскім востравам Мадагаскар.  Гэта пры тым, што калі параўноўваць 

краіны па колькасці артыкулаў па ўсім навукам, то Беларусь займае досыць высокае 58-е месца 

ў свеце
34

. Гэтыя паказчыкі сведчаць аб тым, што, па-першае, узровень развіцця ў Беларусі 
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грамадскіх навук, у тым ліку эканамічнай навукі, значна саступае ўзроўню развіцця 

натуральных навук.  

З іншага боку, нават значэнне Н-індэкса, роўнае 28 у эканамістаў, якія працуюць у Расіі, 

сведчыць аб тым, што ўзровень даследванняў у гэтай краіне параўнальна не высокі, і што Расія 

не адносіцца ў свеце да групы краін-лідэраў у развіцці эканамічнай навукі. Грунтоўныя 

артыкулы маюць звычайна Н-індэкс вышэй за 40, самыя грунтоўныя артыкулы – вышэй за 100, 

а тое, што адносяць да класікі – вышэй за 500. 

Міжнародныя рэферыруемыя эканамічныя часопісы не лічуцца навуковымі ў Беларусі. 

Напрыклад, надрукаваны ў такім часопісе артыкул не будзе залічаны суіскальніку навуковай 

ступені кандыдата навук ў якасці аднаго з трох абавязковых артыкулаў. Усе тры артыкулы 

павінны быць надрукаваны ў часопісах, якія ўваходзяць у спіс, зацверджаны Вышэйшай 

атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь. А ў гэтым спісе прадстаўлены толькі беларускія 

навуковыя эканамічныя часопісы. У сваю чаргу ніводны з гэтых часопісаў не адпавядае 

міжнародным крытэрам і не ўваходзіць у міжнародныя навукаметрычныя базы. Па сутнасці 

гэтыя часопісы не лічуцца навуковымі ў свеце. Такое становішча вядзе да ізаляцыі беларускай 

навуковай супольнасці ад сусветнай навуковай супольнасці. Тым не менш, у Беларусі 

сустракаюцца асобныя ініцыятыўныя навукоўцы, якія самастойна спрабуюць адпавядаць 

міжнародным стандартам і друкуюцца ў міжнародных рэферыруемых часопісах. Артыкулы ў 

часопісах, зарэгістраваных у базе Scopus, маюць наступныя нешматлікія эканамісты, якія 

працуюць ў Беларусі – Эрнэст Аксень (БДЭУ), Ігар Пеліпась, Ірына Тачыцкая, Аляксандр 

Чубрык (усе – Даследчы цэнтр ІПМ), Зміцер Крук (BEROC), Уладзімір Малюгін, Міхаіл 

Чэпікаў, Вячаслаў Ярашэвіч (усе – БДУ), Ірына Калеснікава (Інстытут эканомікі НАН 

Беларусі), Вольга Мінюк (раней працавала ў БДЭУ), і інш. Самыя рэйтынгавыя артыкулы, якія 

напісаны беларускімі эканамістамі, працуючымі ў Беларусі, гэта артыкул дацэнта БДЭУ 

Эрнэста Аксеня, – «Perfect competition and intra-industry trade» (Economics Letters, 2003),  які 

згодна статыстыцы Google Scholar мае 12 цытаванняў, а таксама артыкул дырэктара Даследчага 

цэнтра ІПМ Ігара Пеліпася, – «Money demand and inflation in Belarus: Evidence from cointegrated 

VAR» (Research in International Business and Finance, 2006), які налічвае 11 цытаванняў. 

Акрамя ангельскай мовы, другая прычына нялепшага стану рэчаў заключаецца ў 

арганізацыі сістэмы навукі і вышэйшай эканамічнай адукацыі ў Беларусі. У арганізацыйным 

плане гэта сістэма практычна не зведала змен з савецкіх часоў і істотна адрозніваецца ад той 

сістэмы, якая склалася ў развітых краінах.  

Па меншай меры, можна сцвярджаць, што справа менавіта ва ўмовах працы ў Беларусі, а 

не ў слабых здольнасцях беларусаў. Гэта яскрава бачна з дасягненняў вучоных-эканамістаў, 



выхадцаў з Беларусі, якія зараз працуюць за мяжой. На гэты момант 6 беларусаў (Майкл 

Голасаў, Алег Цывінскі, Іван Шалястовіч, Юры Церлюкевіч, Максім Трошкін) маюць артыкулы 

ў ТОП-5 часопісах па эканоміцы. Прычым, двое з іх – Майкл Голасаў і Алег Цывінскі – маюць 

надрукаваныя артыкулы ва ўсіх 5-ці ТОП-5 часопісах па эканоміцы. Самы цытаваны артыкул, 

напісаны ўраджэнцамі Беларусі новага пакалення, – гэта артыкул Майкла Голасава, напісаны ім 

у сааўтарстве з нобелеўскім лаўрэатам Робертам Лукасам, – «Menu Costs and Phillips Curves» 

(Journal of Political Economy, 115(2), (2007): 171-199), які мае згодна статыстыцы Google Scholar 

на дадзены момант 545 цытаванняў. Яшчэ адзін артыкул, напісаны Майклам Голасавым у 

сааўтарстве з Алегам Цывінскім, – «Optimal Indirect and Capital Taxation» (Review of Economic 

Studies, 70(3), (2003): 569-588), мае 330 цытаванняў. Артыкул Ігара Ліўшыца «Consumer 

Bankruptcy: A Fresh Start» (American Economic Review, 2007, 97:1, 402-418) мае 260 цытаванняў. 

На шасцярых згаданыя эканамісты надрукавалі 26 артыкулаў ў ТОП-30 часопісах, 

зарэгістраваных у базах Web of Knowledge і Scopus (гэта значыць у 2 разы больш, чым усе 

эканамісты, працуючыя ў Беларусі) з сярэднім індэксам цытавання, роўным 91 (у 18 раз больш).  

Па звестках сѐняшняга прарэктара Вышэйшай школы эканомікі Канстанціна Соніна, у 

перыяд 1990-2010 гг., у ТОП-5 часопісах па эканоміцы выхадцы з Расіі надрукавалі 7 

артыкулаў. Па нашым падлікам, выхадцы з Беларусі за гэты ж перыяд надрукавалі 12 

артыкулаў. Гэта прытым, што колькасць навукоўцаў-эканамістаў выхадцаў з Беларусі ў разы 

меней, чым выхадцаў з Расіі. 

Менавіта паказчыкі ўраджэнцаў Беларусі, працуючых у ЗША, Канадзе, Еўропе, сведчаць 

аб сапраўдным патэнцыяле беларусаў. Але каб мець магчымасць рэалізаваць гэты патэнцыял, 

сістэма арганізацыі вышэйшай адукацыі і навукі ў Беларусі павінны быць рэфармавана і 

прыведзена ў адпаведнасць да міжнародных стандартаў.  

Калі глядзець на пазіцыі ў міжнародных рэйтынгах, напрыклад, на ТОП-100 лепшых 

універсітэтаў згодна рэйтынгу «Academic Ranking of World Universities» па накірунку 

«Economics / Business» у 2013 годзе, то адразу 70 універсітэтаў ЗША уваходзяць у першую 

сотню лепшых універсітэтаў свету. Яшчэ 8 універсітэтаў у Паўночнай Амерыке прадстаўлена 

універсітэтамі Канады. Для параўнання – у Еўропе да лідэраў у галіне вышэйшай эканамічнай 

адукацыі і навукі можна аднесці Вялікабрытанію (6 універсітэтаў), Нідэрланды (5), Данію (2), 

Швейцарыю (1), Францыю (1),  у Азіі – Ганконг (2 універсітэта ў першай сотні), Ізраіль (2), 

Сінгапур (1), у Акеаніі – Аўстралія (2). Сярод краін Цэнтральнай і Усходняй  Еўропы ніводны з 

універсітэтаў не ўваходзіць нават у лік 200 лепшых універсітэтаў гэтага рэйтынгу. Як зрэшты, і 

з краін Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Універсітэты з Нямеччыны і іншых краін Заходняй 

Еўропы ўваходзяць толькі ў другую сотню.  Такім чынам, сусветнымі лідэрамі ў развіцці 



вышэйшай эканамічнай адукацыі і навукі з’яўляюцца на дадзены момант – ЗША, Канада, 

Вялікабрытанія, Нідэрланды, Данія, Аўстралія, Ганконг і Ізраіль. З гэтых краін і трэба браць 

прыклад, запазычваць лепшае, наладжваючы адукацыйны бенчмаркінг. 

А запазычваць ѐсць шмат чаго. Як выказаўся аб стане айчынай вышэйшай эканамічнай 

адукацыі і навукі адзін з ураджэнцаў Беларусі, прафесар Йельскага універсітэту Алег Цывінскі, 

«у Беларусі пакуль няма сур’знай эканамічнай навукі і вельмі нізкі ўзровень эканамічнай 

адукацыі. Я мяркую, што па некаторым галінам ведаў мы адстаем ад цывілізаванага свету 

больш, чым на 50 гадоў. У Беларусі практычна няма ніводнага вучонага, які б друкаваўся ў 

сур’ѐзных эканамічных часопісах. А гэта вельмі важна, таму шта менавіта так ва ўсім свеце 

ацэньваецца ўзровень эканамістаў»
35

. А параўноўваць Алегу Цывінскаму ѐсць з чым, бо яму 

давялося выкладаць у вядучых універсітэтах свету, у тым ліку, у Гарвардскім універсітэце, а 

сам ѐн навучаўся ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце і ў Мінісоце. Яго сябр, 

Майкл Голасаў, які навучаўся ў адным класе з Цывінскім у сярэдяй школе ў Віцебску, у адной 

групе ва ўніверсітэце, і потым у аспірантуры ў Мінісоце, і які мае вопыт выкладання ва ўсіх 5-ці 

ТОП-5 універсітэтах свету, – у Гарвардзе, Прынстане, Масачусетцы, Чыкага і Йеле, 

прытрымліваецца прыкладнага такога ж меркавання пра стан развіцця вышэйшай эканамічнай 

адукацыі і навукі ў Беларусі. Гэта можна было пачуць у кулуарах ад самаго Майкла Голасава 

падчас яго ўдзелу ў канферэнцыі, якая была зладжана ў Мінску ў 2012 годзе даследчым 

цэнтрам BEROC. Можна колькі заўгодна крыўдзіцца на такія ацэнкі, а можна ўспрыняць гэту 

крытыку канструктыўна. Разуменне наяўнасці праблемы, гэта ўжо першы неабходны крок да яе 

вырашэння. Тым больш, што ацэнка Цывінскага супадае з ацэнкамі іншых дасведчаных людзей. 

Напрыклад, на думку эксперта даследчага цэнтра BISS Андрэя Шумана, «у беларускай 

навуковай эліце, у кампетэнцыю якіх уваходзіць прыняцце рашэнняў адносна навуковай 

палітыкі ў краіне, адсутнічае разуменне прыроды сучасных навуковых ведаў і таго, як 

арганізавана сучасная навука ў свеце» (Шуман, С. 1)
36

.  

Здаецца яшчэ адна жорсткая ацэнка, нават, прысуд. Але такую ацэнку можна падцвердзіць 

канкрэтнымі прыкладамі, якія падцвярджаюць прынцыповую розніцу паміж сістэмамі 

арганізацыі вышэйшай адукацыі і навукі ў Беларусі і развітых краінах. Адарванасць ад свету і 

няведанне асноўных трэндаў развіцця сусветнай эканамічнай навукі, прынцыпаў арганізацыі 

сістэмы вышэйшай эканамічнай адукацыі і навукі ў развітых краінах, прыводзіць да таго, што 

існуюць дзеянні, з’явы і працэсы, якія проста імітуюць аналагічныя працэсы ў развітых краінах. 
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Гэта датычыцца, напрыклад, правядзення навуковых канферэнцый, напісання артыкулаў і іх 

друкаванне ў мясцовых навуковых часопісаў, стварэння ў беларускіх універсітэтах даследчых 

студэнцкіх лабараторый, бізнес-інкубатараў, і іншых рэчаў, якія звязаны з навуковай 

дзейнасцю. На самой справе па форме быццам бы усѐ так, як у вядучых універсітэтах, але па 

зместу часта імітацыя і нічога больш.  

Канферэнцыі. Канферэнцыі ў Беларусі звычайна ладзяцца на шырокія тэмы, напрыклад, 

―Эканамічный рост‖, ―Канкурэнтаздольнасць нацыянальнай эканомікі‖, ―Устойлівае развіццѐ 

эканомікі‖, ―Эканамічная тэорыя ў ХХІ ст.‖, ―Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах‖, 

і г.д. Часта на адну і тую ж тэму канферэнцыя ладзіцца штогод на працягу 20-ці гадоў і болей. 

Пад такія шырокія тэмы можна прыняць абстракты даследванняў на якую заўгодна тэму, што 

звычайна і робіцца. Персанальнай рассылкі запрашэнняў на канферэнцыі, як правіла, няма (за 

выключэннем выступоўцаў на пленарным паседжанні, але гэта нейдзе 2% ад агульнай колькасці 

ўдзельнікаў). Замест гэтага адбываецца рассылка агульнага інфармацыйнага ліста на розныя 

навучальныя і даследчыя установы. У выніку аргкамітэт канферэнцыі атрымоўвае шмат тэзісаў 

з вялікім разбросам па тэматыцы. Таму натуральна, што секцыі звычайна названы гэтак сама 

шырока, як і сама канферэнцыя, напрыклад ―Сусветная эканоміка‖, ―Інавацыі‖, ―Праблемы 

нацыянальнай і рэгіянальнай эканомікі‖, ―Грашова-крэдытнае рэгуляванне‖, ―Праблемы 

маркетынга і лагістыкі‖, ―Праблемы развіцця сельскай гаспадаркі‖, ―Эканоміка і права‖, і г.д.  

Як правіла, пры такой арганізацыі канферэнцыі, якая характэрна для большасці 

навучальных і даследчых устаноў Беларусі, на секцыі складана сустрэць нават двух 

адмыслоўцаў па адной вузкай тэматыцы даследванняў. Часта гэты недахоп стараюцца 

выправіць шляхам арганізацыі тэматычных круглых сталоў. Але звычайна фармат іх 

правядзення не адрозніваецца ад секцый. І гэта невыпадкова, бо на круглыя сталы, як правіла, 

таксама не дасылаюцца персанальныя запрашэнні. У выніку склад удзельнікаў круглых сталоў 

фарміруецца настолькі ж выпадкова, як і на секцыях, гэта значыць на падставе тых тэзісаў, якія 

дасланы на адрас аргкамітэта. Таму праблематыка круглага стала, як правіла, таксама 

фармуліруецца даволі шырока, каб пазбегнуць рызыкі яго сарваць і апынуцца без выступоўцаў. 

Не лішне казаць, што вялікага сэнсу ў правядзенні такіх секцый і круглых сталоў для вузкіх 

адмыслоўцаў няма. А паколькі сѐння спецыялізацыя ў даследваннях з’яўляецца 

распаўсюджанай з’явай нават у Беларусі, не кажучы ўжо пра развітыя краіны, дзе гэта норма, то 

такіх адмыслоўцаў пераважная большасць. Сѐння калі чалавек не мае ў навукі ўласнай 

спецыялізацыі, а скоча з адной тэмы на другую, то фактычна ѐн шарлатан. Таму для 

сапраўдных адмыслаўцаў падобныя канферэнцыі – гэта фактычна марнаванне часу. Многія 

патэнцыйныя ўдзельнікі гэта разумеюць і таму не яўляюцца на канферэнцыі. Для іх галоўнае – 



надрукаваць тэзісы сваіх дакладаў, бо гэта патрабуецца для атрымання навуковых ступеней, а 

затым для атрымання персанальных надбавак да заробкаў на атрыманыя раней навуковыя 

ступені.  

Рэдакцыі беларускіх навуковых часопісаў звычайна не цікавяцца, калі прымаюць 

артыкулы да друку, ці былі вынікі даследванняў апрабіраваны на канферэнцыях, ці ўлічылі 

аўтары заўвагі і парады, якія ім былі зроблены рэцэнзентамі і адмыслоўцамі. Больш таго, на 

канферэнцыях, якія ладзяцца ў Беларусі, за выступоўцамі не замацоўваюцца рэцэнзенты. Ім 

таксама не аргнізуюцца сустрэчы з адмыслоўцамі ў спецыяльна выдзеленых перагаворных 

пакоях. Такой з’явы і традыцыі ў Беларусі наўпрост не існуе. 

Часта такія перамовы проста немагчыма тэхнічна арганізаваць з-за выбранага фармату 

канферэнцыі. Бо з-за неперсаніфіцыраванай сістэмы арганізацыі рассылкі запрашэнняў, на адну 

канферэнцыю звычайна падаецца па 300 і болей заявак. Калі за кожным выступоўцам 

замацаваць яшчэ па 2 рэцэнзенты, то атрымаецца ўжо 900 чалавек. Пры гэытм канферэнцыя 

звычайна доўжыцца 2 дні. 

Лічыцца, што чым болей удзельнікаў, тым лепей. Бо гэта дазваляе падвысіць колькасныя 

паказчыкі навуковай дзейнасці той ўстановы, якая аргінізуе канферэнцыю. Гэтыя паказчыкі 

потым падаюцца ў справаздачы аб навуковай дзейнасці канкрэтнай вышэйшай навучальнай 

установы ў Міністэрства адукацыі. У выніку арганізуюцца па 10-15 і болей секцый. Для гэтага 

патрабуецца вялікая колькасць аудыторый. Бывае, што ў дзень правядзення канферэнцыі 

часткова нават адмяняюцца заняткі студэнтаў.  

Кожны раз ладзіцца пленарнае паседжанне, на якое выносяцца агульныя даклады. 

Зразумела, што ў большасці адмыслоўцам гэта не цікава, бо кожны мае сваю вузкую 

спецыялізацыю. Таму на пленарным паседжанні як правіла шмат пустых месцаў, альбо 

падключаецца адміністратыўны рэсурс і людзей літаральна прымушаюць наведваць на такія 

паседжанні.  

Яшчэ адна істотная розніца навуковых канферэнцый у Беларусі ад тых, што праводзяцца ў 

вядучых універсітэтах свету палягае ў тым, што для удзелу ў іх трэба падаць не абстракт 

працоўнай версіі артыкула (working paper), а тэзісы даклада. Гэтыя тэзісы даклада друкуюцца ў 

сборніку і лічуцца асобнай навуковай публікацыяй. Пры гэтым аргкамітэт канферэнцыі не 

правярае, ці праводзіў насамрэч аўтар даследванне, ці аформіў ѐн яго вынікі ў выглядзе 

артыкула? Іншымі словамі, ці ѐсць на самой справе што апрабіраваць?  

Сустракаецца такая дзіўная рэч, калі на асобныя канферэнцыі прымаюць не абстракты 

артыкулаў, і нават не тэзісы дакладаў, а непасрэдна артыкулы. Памер такога артыкула можа 

складаць да 8-мі старонак і болей. Пасля правядзення канферэнцыі (а бывае, што і да 



правядзення канферэнцыі), гэтыя артыкулы друкуюцца не ў навуковых часопісах, а ў сборніках 

артыкулаў канферэнцыі. Так і пішуць ―сборнік артыкулаў канферэнцыі‖. Такія сборнікі 

рэдагуюцца ў цэлым, але не маюць працэдуры рэцэнзавання кожнага артыкула па асобку. І што 

дзіўна, гэтыя ―артыкулы‖ трэба падаць абавязкова да пачатку правядзення канферэнцыі. Такім 

чынам, аўтар пазбаўляецца магчымасці ўнесці папраўкі і адрэагаваць на заўвагі і парады, якія 

зроблены яму на канферэнцыі. 

Кіруючая эліта многіх беларускіх універсітэтаў пакрыху пачынае пранікацца думкай аб 

важнасці друкавання артыкулаў у міжнародных рэферыруемых часопісах с прызнанымі ў свеце 

індэксамі цытавання (H-index і SSCI). Але мала хто ўяўляе розніцу паміж працэдурай 

друкавання артыкула ў адным з часопісаў, якія ўваходзяць у базы Web of Knowledge і/альбо 

Scopus, і беларускімі часопісамі, якія ў лепшым выпадку ўваходзяць у пералік, сфарміраваны 

Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Рэспублікі Беларусь. Пра гэта сведчыць такі факт, што 

пакуль ніводны беларускі ўніверсітэт не пачаў змяшчаць на сваіх сайтах працоўныя версіі 

артыкулаў сваіх супрацоўнікаў (заўвага. у Беларусі гэта робіць толькі прыватны даследчы 

цэнтр BEROC. – У.А.). А між іншым, гэта адна з умоў, якая спрошчвае аўтарам працэдуру 

рэгістрацыі іх артыкулаў на міжнародных сайтах, на якіх змяшчаюцца прэпрынты артыкулаў з 

усяго свету (напрыклад, сайты Social Science Research Network (http://ssrn.com), RePEc 

(http://ideas.repec.org), і інш.). Толькі пасля размяшчэння працоўнай версіі артыкула магчыма 

зацвердзіць аўтарскія правы на яго і распачаць працэс яго апрабацыі, у тым ліку на апошнім 

этапе – падаць яго ў адзін з міжнародных рэферыруемых часопісаў.  

 

Цікава, што даклады студэнтаў таксама друкуюць у асобных сборніках канферэнцый і гэта 

лічыцца публікацыяй. Такім чынам, забываецца аб тым, што канферэнцыя ладзіцца найперш 

для апрабацыі вынікаў даследванняў, якія прынята афармляць ва ўсім цывілізаваным свеце ў 

выглядзе артыкула для навуковага часопіса. У сборніках канферэнцый могуць друкавацца 

абстракты працоўных версій гэтых артыкулаў, але ніяк не тэзісы з гэтага артыкула. Бо інакш, 

аўтар не змог бы падаць яго ў навуковы часопіс, бо ѐсць патрабаванне, што артыкул да гэтага 

нідзе не павінен быць надрукаваны. 

 

 

 

Беларуская эканамічная навука не толькі знаходзіцца ў рускамоўным полі, але яна яшчэ 

знаходзіцца і на перыферыі (пад істотным уплывам) расійскай эканамічнай навукі. Падобны 

стан рэчаў меў месца ў другой палове ХІХ ст. за часамі Расійскай імперыі і ў ХХ стагоддзі за 
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савецкімі часамі. Не змяніўся ѐн і ў перыяд незалежнасці. Пераважная большасць артыкулаў у 

беларускіх навуковых эканамічных часопісах напісана са спасылкамі на расійскія крыніцы. 

Пераважная большасць аўтараў пры правядзенні даследванняў не робіць пошуку па ключавым 

словам, якія характэрызуюць аб’ект даследвання, і не адбірае па індэксу цытавання патрэбныя 

артыкулы для вызначэння лепшых методык, пабудовы мадэляў, напісання агляду літаратуры. 

Гэта бачна па бібліяграфіі крыніц у большасці артыкулаў, якія друкуюцца ў беларускіх 

навуковых эканамічных часопісах.  

Гэта тлумачыцца не толькі адносна дрэнным веданнем ангельскай мовы, але і кепскім 

веданнем сучаснай метадалогіі правядзення эканамічных даследванняў. Асобнага такога 

прадмета ў ВНУ, як правіла, няма, а сістэма выкладання, якая захавалася з савецкіх часоў, не 

прадугледжвае трансляванне ведаў праз разгляд зместу навуковых артыкулаў, як гэта даўно 

робіцца ў вядучых універсітэтах свету. Як вынік, у Беларусі сярод эканамістаў параўнальна 

мала вучоных, якія маюць дакладнае ўяўленне аб тым, як пабудавана сістэма вышэйшай 

эканамічнай адукацыі і навукі ў развітых краінах, як арганізавана праца рэдакцый міжнародных 

рэферыруемых часопісаў, якія патрабаванні выстаўляюцца да метадалогіі правядзення 

даследванняў ў свеце. Акрамя двух прыватных даследчых цэнтра – Даследчага цэнтра 

Інстытута прыватызацыі і менеджмента (ІПМ) і BEROC у Беларусі, гэтаму практычна нідзе не 

навучаюць, а самастойна толькі нешматлікія людзі даходзяць да гэтага. У асноўным гэта тыя, 

хто мае асабісты вопыт публікацыі артыкулаў у міжнародных рэферыруемых часопісах. Сярод 

вучоных-эканамістаў, якія працуюць у Беларусі, гэта прыкладна – 10-15 чалавек. У Расіі 

сітуацыя ў гэтым плане не на шмат лепшая. Менавіта таму, у асобных расійскіх універсітэтах, 

напрыклад, у Вышэйшай эканамічнай школе, Расійскай эканамічнай школе, Маскоўскім 

дзяржаўным універсітэте, ладзяцца адкрытыя лекцыі з удзелам расійскіх і замежных вучоных-

эканамістаў, якія маюць вопыт публікацыі артыкулаў у такіх часопісах. Гэта лекцыі на тэмы: 

«як напісаць добры артыкул», «як арганізавана эканамічная навука ў развітых краінах», «як 

арганізавана праца рэдакцый міжнародных рэферыруемых часопісаў», і г.д. Відэа гэтых 

лекцый, як правіла, выкладваюцца на сайце YouTube, каб давесці их змест да як мага больш 

шырокай аудыторыі. Падобную практыку мэтазгодна шырока выкарстоўваць і ў беларускіх 

ВНУ. 

Яшчэ адным прыкладам слабага ведання сучаснай метадалогіі правядзення эканамічных 

даследванняў і агульнапрынятых у свеце норм да структуры артыкулаў (напрыклад, структуры 

IMRAD), з’яўляецца падзел эканамістаў на эканамістаў-тэрэтыкаў і матэматызаваных 

эканамістаў. Гэты падзел адбыўся яшчэ ў савецкія часы і захоўваецца дагэтуль.  Прычым, як і за 

савецкімі часамі, эканамістаў, якія адносяцца да першай групы – абсалютная большасць. У 



выніку, эканамістаў, якія выкарыстоўваюць колькасныя метады аналізу і прагназавання, 

будуюць эканаметрычныя, аптымізацыйныя і іншыя мадэлі, альбо прадстаўляюць 

функцыянаванне сістэм і разгортаванне працэсаў у матэматызаванай форме, часта называюць 

матэматыкамі, а не эканамістамі. Усѐ гэта адбываецца ў той час, калі ў свеце яшчэ 30-40 гадоў 

таму завяршылася эканаметрычная рэвалюцыя, вынікам якой стала ўсеагульнае выкарстанне 

гэтых метадаў. Ніводны навуковы часопіс, які ўваходзіць у сусветны ТОП-100 не прыме да 

разгляду артыкул, які не змяшчае матэматызаванай мадэлі, эмпірычнага аналізу дадзеных і 

выкарыстанне колькасных метадаў (за рэдкім выключэннем, якое датычыцца асобных 

накірункаў даследванняў). 

 

 

 

  

 

 

У постсавецкі перыяд, які працягваецца да сѐняшняга часу, менавіта грамадскія навукі, у 

тым ліку – беларуская эканамічная навука, з’яўляюцца найбольш ізаліраванымі ад сусветнай 

навукі.  

Беларуская эканамічная навука ў асноўным існуе ў межах рускамоўнай навукі. У сваю 

чаргу эканамічная навука Расіі таксама развіваецца ў ізаляцыі ад сусветнай эканамічнай навукі. 

Толькі адзін рускамоўны навуковы эканамічны часопіс індэксіруецца ў адной з дзвюх 

сусветных навукаметрычных базах – Web of Knouledge, заснаванай на SSCI, альбо Scopus, 

заснаванай на H-index. 

За перыяд 1996-2013 гг., беларускія эканамісты, якія працуюць у Беларусі (іх прыблізна 

каля 2000 чалавек) надрукавалі ўсяго толькі 14 артыкулаў з індэксам Хірша, роўным пяці. Гэта 

вельмі нізкія паказчыкі, якія дазваляюць займаць Беларусі ў сусветным рэйтынгу толькі 145 

месца, побач з афрыканскім Мадакаскарам. Прычым, калі ўлічваць усе навукі (фізіку, хімію, 

медыцыну, матэматыку, і інш.), то беларускія вучоныя маюць 24 тыс. артыкулаў з індэксам 

Хірша, роўным 19, што выводзіць Беларусь у сусветным рэйтынгу на даволі высокае 58-е 

месца. Таму варта адзначыць слабыя пазіцыі ў сусветнай эканамічнай навуцы менавіта 

грамадскіх навук Беларусі. 

У разглядаемы перыяд захавалася сістэма прысуджэння навуковых ступеняў і званняў, 

якая сфарміравалася за савецкімі часамі, і якая істотна адрозніваецца ад той сістэмы, якая існуе 

на Захадзе.  



3.5.2. Унѐсак ураджэнцаў Беларусі ў развіццѐ эканамічнай навукі ўсвеце 



2. АСОБНЫЯ ЭКАНАМІСТЫ 

 

2.1. Адміністратар-кансультант і памфлеіст С.М. Аскерка
37

 
 

У гісторыі эканамічнай думкі Беларусі найменш даследаваным застаецца сярэдневечны 

перыяд: ад вытокаў да Новага часу (1520-1770). Прычым такі стан рэчаў не з’яўляецца 

характэрным толькі для нашай краіны. Нават у такіх вялікіх еўрапейскіх краінах, як Англія ці 

Францыя, таксама ў свой час былі праблемы з засваеннем сярэдневечнай лацінамоўнай 

навуковай спадчыны. Гэта справа не аднаго году скласці бібліяграфію асноўных эканамічных 

трактатаў таго часу і перакласці іх на сучасную нацыянальную мову. Праўда адна асаблівасць у 

Беларусі ўсѐ ж захаваецца. Контррэфармацыя, якая перамагла калісці на беларускіх землях, 

дазваляе загадзя прадказаць беднасць вынікаў у пошуках свецкай эканамічнай літаратуры, 

асабліва ў перыяд 1650-1770 гады.  

Як раз да гэтага перыяду адносіцца трактат ураджэнца Беларусі С.М. Аскеркі 

«Неабавязковы план найхутчэйшага асваення пусткавых зямель у Брандэбургскай марцы» 

(1762). Ён быў адкрыты дзякуючы намаганьням прафесара Сцяпана Янчанкі (1924-1999), які 

адшукаў яго ў Пецярбургскай бібліятэке імя Салтыкова-Шчадрына, і падрыхтаваў да 

перавыдання ў 1995 годзе. Той гучны факт, што трактат уяўляў сабой шэраг парад па 

ўдасканаленні гаспадаркі Прусіі і быў адрасаваны каралю Фрыдрыху ІІ,  трохі прыкрыў 

рэакцыйнасць самаго яго зместу. Можна зразумець беларускага прафесара, які імкнучыся 

надаць рэзананс свайму адкрыццю (а яно сапраўды вартае ўшанавання), паказаў толькі яго 

моцныя бакі, і схаваў недахопы (Аскерка, 1995, с. 49-53; Янченко, 1993, c. 43). Цяпер С.М. 

Аскерка ўзгадываецца ў беларускіх энцыклапедыях, падручніках, навуковых артыкулах, і 

надышоў час даць аб’ектыўныю ацэнку навуковай значнасці гэтага трактату.  

Добрым крытэрам для такой ацэнкі з’яўляецца параўнанне трактата С.М. Аскеркі з 

працамі фізіякратаў, і асабліва іх лідэрам Ф. Кенэ. Бо існуюць пэўныя падабенства ў лѐсе аднаго 

і другога: і Ф. Кенэ, і С.М. Аскерка, не мелі ўніверсітэцкай адукацыі, а першую цікавасць да 

эканамічнай навукі праявілі займеўшы маѐнткі і пажадаўшы ўзняць іх гаспадарку. Абодва 

працавалі над сваімі першымі эканамічнымі трактатамі ў пачатку 1760-х гг., калі Францыя і 

Нямеччына ў сельскай гаспадарцы былі адсталымі краінамі, у параўнанні з той жа Англіяй. 

Аднак яны прапанавалі супрацьлеглыя падыходы да вырашэння адной і той жа праблемы. Ф. 
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Кенэ ўжо ў першым сваім эканамічным артыкуле «Фермеры» (1756) адстойваў пазіцыю, што 

сяляне-арэндатары вядуць гаспадарку больш эфектыўна, чым прыгонныя сяляне, і схіляўся да 

капіталістычнага альбо фермерскага спосабу вядзення сельскай гаспадаркі па ангельскаму 

ўзору. С.М. Аскерка ж прычыну беднасці і эканамічнай адсталасці бачыў у ляноце і 

абыякавасці сялян, і верыў у тое, што пры дапамозе ўзмацнення прыгонніцтва і прымусу можна 

ператварыць гультаяватых людзей у працавітых, і праз гэта зрабіць дзяржаву заможнай (словы 

«гультай» і «прымусіць», а таксама іх эквіваленты, сустракаюцца на 37 старонках трактата 

адпаведна 20 і 18 разоў). Ляноту народа С.М. Аскерка параўноўваў з застоем крыві ў арганізме, 

у той час, як Ф. Кенэ лічыў, што клапанамі ў гэтым арганізме з’яўляюцца землеўладальнікі, якія 

не даюць застаяцца крыві тады, калі спраўна пакідаюць сялянам патрэбную для іх развіцця 

частку выручкі. 

Некаторыя беларускія даследчыкі нават аднеслі С.М. Аскерку да фізіякратаў (Мусич, 

1999, с. 104). Магчыма падставу так думаць дала зробленая ім спасылка на другую частку 

(усяго іх было шэсць) трактата французскага фізіякрата В. Мірабо «Сябар чалавека, альбо 

трактат аб народанасельніцтве» (1756). Але кантэкст, у якім была зроблена спасылка на В. 

Мірабо, канцэптуальна супярэчыць тэорыі фізіякратыі. С.М. Аскерка зазначае, што В. Мірабо 

лічыў, што «падпарадкаванне  народа не ў тым, каб ѐн даваў прыбыткаў больш, альбо менш, а ў 

тым, каб ѐн даваў прыбыткаў больш, чым атрымоўваў». І прыводзіць гэту цытату, каб 

падмацаваць уласную пазіцыю: «Трэба рабіць як у нас у Польшчы, – пазычаць селяніну грошы 

пад вялікія працэнты, аблагаць іх падаткамі, аброкам, дзесяцінай і іншымі паборамі, але так, каб 

той не вельмі заўважаў, колькі ѐн страчвае ў сваѐй гаспадарцы» (Аскерка, 1995, с. 21). 

Фізіякраты ж сцвярджалі адваротнае: што чысты прадукт, які з’яўляецца крыніцай 

першапачатковага багацця, ствараюць толькі земляробы, і калі землеўладальнік не будзе 

вяртаць земляробу патрэбную частку выручкі, якая складае штогадовыя выдаткі і 

першапачатковыя ўкладанні, то гэта прывядзе да заняпаду гаспадаркі, і земляроба, і 

землеўладальніка. Хутчэй за ўсѐ В. Мірабо ў гэтым выказе меў на ўвазе, што дасканаласць 

земляробства і выгоды ад яго трэба вымяраць не па колькасці штогадовых выдаткаў земляроба, 

а па іх суадносінах да чыстага прыбытку. Гэта значыць, што калі памнажэнне штогадовых 

выдаткаў (або выручкі земляроба) вядзе да павелічэння чыстага прыбытку (выручкі пана), то 

такое памнажэнне ідзе на карысць; і, наадварот, калі памяншэнне штогадовых выдаткаў (або 

выручкі земляроба) вядзе да памяншэння чыстага прыбытку пана, то такая эканомія, прыносіць 

яму шкоду. У сваѐй сумеснай працы «Філасофія земляробства ці Агульная і палітычная 

эканомія сельскай гаспадаркі» (1763) В. Мірабо і Ф. Кенэ сцвярджаюць, што ўсе астатнія класы 

жывуць за кошт чыстага прыбытку, які першапачаткова стварае земляроб-селянін, хоць і 



вынаходліва абгрунтоўваюць, чаму ѐн павінен большую частку сваѐй выручкі адлічаць 

землеўладальніку. Зусім інакш ліча С.М. Аскерка: «ўсе астатнія станы дзяржавы жывуць за 

кошт паноў…  там, дзе шляхта нічога не мае, там ні селянін, ні местачковец, нічога саліднага 

набыць не можа» (Аскерка, 1995, c. 17). Такім чынам, С.М. Аскерка, альбо не зразумеў думкі 

французскага фізіякрата, або свядома перайначыў яе змест, прывѐўшы ў іншым кантэксце. 

Надуманай з’яўляецца таксама спроба залічыць С.М. Аскерку да асветнікаў. Напрыклад, 

калі С. Янчанка зазначае: «С.М. Аскерка бачыў, што перспектыву сацыяльна-эканамічнага 

развіцця ўсѐ больш акрэслена выяўляла Заходняя Еўропа, якая скідывала путы феадальных 

дачыненняў» і што ў гэтым кантэксце ѐн спасылаўся «на вялікіх асветнікаў і гуманістаў 

Мантэск’ѐ і Юма» (Аскерка, 1995, с. 51). На самой справе, С.М. Аскерка вырывае з кантэксту 

вядомых асветнікаў і прыводзіць цытаты з іх працаў, каб абгрунтаваць уласную супрацьлеглую 

пазіцыю, што ні ў якім разе нельга даваць сялянам свабоду, а наадварот трэба ўзмацняць 

прыгон, каб дабіцца ад іх яшчэ большай аддачы. Напрыклад, ѐн цытуе Давіда Юма: «Люд 

паспаліты дазваляе кіраваць сабой не розумам, а сілай» (Аскерка, 1995, c. 20). Але ж добра 

вядома, што з агульнага зместу прац Д. Юма выцякае дактрына эканамічнага лібералізму, пад 

уплывам якой знаходзіўся ягоны сябар А. Сміт. Увогуле трэба адзначыць, што на працягу ўсяго 

трактату заўважна ганебнае і жорсткае стаўленне С.М. Аскеркі да сялян: ѐн параўноўвае іх з 

авечкамі і іншым быдлам, прапануе скасаваць іх права звяртацца на пана ў суд, адмаўляе 

сялянам у магчымасці рацыянальна мысліць (кажа «атупелыя, ні на што не здатныя людзі… не 

ім меркаваць, што слушнае або не слушнае ў той ці іншай справе») (Аскерка, 1995, c. 16, 21, 

36). Прычым часцяком у якасці запазычаных станоўчых прыкладаў для развіцця сельскай 

гаспадаркі Прусіі бяруцца рэакцыйныя парадкі Польшчы (пад якой без сумнення маецца на 

ўвазе Беларусь), дзе па яго ж выразу «пануе абсалютнае прыгонніцтва». Напрыклад, ѐн піша: 

«У Польшчы пан дасягае свайго высокага ўзроўню самым простым спосабам: спойвае сваіх 

прыгонных, будуе корчмы, гоніць гарэлку, варыць медавуху…» (Аскерка, 1995, c. 21). Гэта ў 

той час, калі ў ВКЛ, на яго Бацькаўшчыне, знаходзілася нямала прыхільнікаў Асветніцтва 

(найбольш вядомыя, П. Бжастоўскі, Я. Храптовіч, Г. Страйноўскі), якія бачылі як раз у 

прыгонніцтве сялян прычыну гаспадарчага заняпада краю і прапанавалі розныя праекты яго 

скасавання; даводзілі пра перавагі фермерскага спосабу вядзення сялянскай гаспадаркі, 

заснаванага на прыватнай уласнасці на зямлю і наѐмнай працы. І таксама ў той час, калі ў 

Францыі пачынаецца эпоха Асветніцтва, аб чым С.М. Аскерка не мог не ведаць, бо нават на Д. 

Юма спасылаецца з французскага пераклада. 

У некаторых энцыклапедычных даведніках С.М. Аскерка ўвогуле пазначаецца як 

папярэднік сацыял-утапістаў – К. Сэн-Сімона, Ш. Фур’е і Р. Оўэна (Асветнiкi, 2001, с. 28). 



Магчыма да такой аналогіі і былі пэўныя падставы, бо прынцыпы, на якіх пабудаваны праект 

С.М. Аскеркі сапраўды з’яўляюцца ўтапічнымі, як і асобныя яго прапановы. Напрыклад, як 

утапіст выступае С.М. Аскерка з ідэяй апякунства, калі фактычна прапануе трымаць апекуноў, 

як пры падлетках, так і пры дарослых, каб прымусіць іх прылежна працаваць і не красці. Ці 

прапанова захоўваць ключы ад скарбонкі, дзе селянін трымае грошы, у судовых уладаў, альбо 

святара. Але трэба прызнаць, што большасць яго прапаноў маюць хоць і жорсткі, але 

рэалістычны змест. Некаторыя з іх з’яўляюцца нават слушнымі. Напрыклад, парады па 

ўдасканаленні банкаўскай і судовай спраў,  крэдытнай і страхавой сістэм Прусіі. 

Трэба таксама адзначыць, што ў апошнія гады С.М. Аскерка стаў прыцягальным аб’ектам 

да стварэння мітаў. Нядаўна, ў даведніку «Памяць Слуцкага раѐну» з’явілася інфармацыя, што 

ѐн з’яўляецца першым эканамістам у свеце, які ўвѐў ва ўжытак паняцце «план». Як удалося 

прасачыць, стварэнне гэтага міту, спачатку з лѐгкай рукі прафесара С. Янчанкі была выказана 

думка, што С.М. Аскерка ўвѐў у навуковы ўжытак паняцце «план», а затым аўтар у 

вышэйзгаданым даведніку беспадстаўна дадаў, што беларускі эканаміст быў першым. 

Такім чынам, С.М. Аскерка не быў, ні фізіякратам, ні асветнікам, ні ўтапістам. Да якой жа 

тады плыні, з пункту гледжання сучаснай класіфікацыі ў эканамічнай навуцы, можна яго 

аднесці? На маю думку, да С.М. Аскеркі лепей падыходзіць найменнік, запазычаны з 

класіфікацыі Я. Шумпетэра, – дарадца-адміністратар і памфлеіст. Прычым са значным 

папулісцкім ухілам. Нягледзячы на недахоп прадстаўнікоў свецкай эканамічнай думкі ў 

Беларусі, не трэба хапацца за кожнага першага і ствараць міты пра іх значныя навуковыя 

дасягненні. Трактат С.М. Аскеркі рэакцыйны па сваім змесце нават для таго часу, калі быў 

напісаны, – эпохі Асветніцтва, альбо Новага часу. У лепшым выпадку С.М. Аскерка 

заслугоўвае ўзгадкі ў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, як беларус, які дасягнуў за мяжой 

пэўнай вядомасці сваімі праектамі па ўдасканаленні гаспадаркі Прусіі. 

 

Кароткая бiяграфiчная даведка. 

 

Аскерка Сцяпан Міхаіл – беларускі эканаміст, дарадца-адміністратар і памфлеіст. Беларус, 

які дасягнуў за мяжой пэўнай вядомасці сваімі праектамі па ўдасканаленні гаспадаркі Прусіі. 

Нарадзіўся на Навагрудчыне ў сям’і навагрудскага кашталяна – заможнага, уплывовага 

шляхціца. 

Вучыўся ў Слуцкай гімназіі. Потым працягваў вучобу ў Берліне. 

У 1733 годзе з’ехаў у Германію, дзе стаў саветнікам юстыцыі караля Фрыдрыха ІІ. У 1760 

годзе напісаў эканамічны трактат «План, які не з’яўляецца нормай» і выдаў яго ў Бернбергу. 



Навуковая эканамічная спадчына Гераніма Страйноўскага 

 
Палітычная эканомія з’явілася ў Вільне ў 1782 годзе са з’яўленнем там Гераніма 

Страйноўскага. Прыехаў ѐн з Варшавы, дзе апошнія чатыры гады ужо выкладаў гэтую навуку ў 

элітарным на той час Варшаўскім калегіуме; яна складала адну з чатырох частак чытанага ім 

курсу «Навука прыроднага і палітычнага права, палітычнай эканоміі і права народаў». У 1785 

годзе з такой жа назвай быў надрукаваны падручнік Г. Страйноўскага, і ѐн пачаў чытаць гэты 

курс у Віленскім універсітэце. Гэта быў першы падручнік, выдадзены на нацыянальнай мове
38

. 

Па рэкамендацыі iтальянскага эканамiста Чэся Бэкарыя (Cesare Beccaria, 1738-1794), якога 

Йозэф  Шумпэтэр назваў італьянскім Адамам Смітам (Шумпетер, 2004, с. 229), Г. Страйноўскі 

стаў замежным сябрам Акадэміі навук Фларэнцыі. Таму, правѐўшы аналогію, а таксама 

ўлічваючы, што з яго бярэ пачатак навука палітычная эканомія ў Беларусі, ѐсць падставы 

назваць Г. Страйноўскага беларускім Адамам Смітам
39

. Пра кнігу Г. Страйноўскага, як і пра 

смітаўскае «Багацце народаў» можна сказаць, што гэта адзіны трактат, які не састарэў да 

сѐняшняга часу і можа даць шмат карыснага для лепшага разумення праблем сучаснай 

народнай гаспадаркі. 

ТЭОРЫЯ ФІЗІЯКРАТЫІ ПАВОДЛЕ ЎКЛАДУ Г. СТРАЙНОЎСКАГА. 

Раздзел «Палітычная эканоміка» складаецца з 18-ці частак. Кніга ўяўляе сабой падручнік, 

аб чым у прадмове паведамляе сам аўтар. Спіс выкарыстаных крыніц і спасылкі па тэксту 

адсутнічаюць. Не згадваюцца ніякія эканамісты-навукоўцы, хоць відавочна, што шмат якія 

думкі запазычаны ў фізіякратаў. Па сутнасці раздзел «Палітычная эканоміка» Г. Страйноўскага 

ѐсць не што іншае, як аўтарскі выклад тэорыі фізіякратаў. Гэта дарэчы ўскосна падцвердзіў Ян 

Снядэцкі, заўважыўшы ва ўласных успамінах, што ѐн, а не Г. Страйноўскі, быў першым у 

Польшчы, хто пачаў выкладаць палітэканомію, удакладніўшы, што выкладаў сістэму Ф. Кенэ. 

Калі б Г. Страйноўскі выкладаў нешта іншае, то Я. Снядэцкі, відаць, не стаў бы прэтэндаваць на 

першынства. На гэту думку наводзіць і назва кнігі, якая адпавядае стылю фізіякратаў, якія яшчэ 

часцяком не падзялялі асобна палітычную эканомію і палітычнае права. 

                                                 
38

 Да сярэдзіны XVIII ст. выкладанне ішло пераважна на латыні. З сярэдзіны XVIII ст. пачаў 

адбывацца паступовы пераход на нацыянальныя мовы, г.зн. на беларускіх землях, як цяпер для 

большасці на расійскай мове, то ў той час – на польскай мове. 
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 Нягледзячы на тое, што польскія эканамісты, нават такія ўплывовыя як Эдвард Ліпінскі, 

стрымана выказваюцца наконт арыгінальнасці Г. Страйноўскага, як эканаміста. Часткова можна 

пагадзіцца з гэтым меркаваннем, але бяспрэчным з’яўляецца тое, што менавіта ад яго бярэ 

пачатак развіццѐ палітэканоміі, як навукі, у Беларусі. 



У першых сямі частках змяшчаецца тлумачэнне паняццяў: прадмет і мэта палітычнай 

эканомікі, выдаткі, спажыванне, чысты прыбытак, грошы, размеркаванне даходаў, цана; у 

тэксце сустракаюцца ўжо такія тэрміны, як капітал, працэнт, выручка, работы і паслугі. 

Пад навукай «палітычная эканоміка» Г. Страйноўскі разумеў «наяўнасць дакладных і 

бясспрэчных ісцін, якія вынікаюць з натуральнага парадку, і якія сведчаць пра тое, што спрыяе 

ці замінае багаццю спажывецкіх благ». Прадметам палітычнай эканомікі па Г. Страйноўскаму 

з’яўляецца «развіццѐ ў краіне сельскай гаспадаркі і прамысловасці, унутранага і замежнага 

гандлю, народанасельніцтва, грашовага абарачэння, пытанні павелічэння даходаў і ўплыву 

падаткаў на стан народнай гаспадаркі, а таксама крыніцы багацця народа». Мэтай палітычнай 

эканомікі Г. Страйноўскі лічыў «высвятленне таго, якім чынам усталяваўся і існуе натуральны 

парадак, які забяспечвае ўзнаўленне, вытворчасць і размеркаванне ўсіх рэчаў, патрэбных 

народу для спажывання (адным словам вывучэнне гэтага натуральнага парадку)». 

Адзінай крыніцай багацця, па Г. Страйноўскаму, з’яўляецца зямля, і адпаведна 

земляробства і земляробы, праз якіх здабываецца дастатак. Людзі астатніх прафесій, якія не 

працуюць на зямлі – гандляры, прадпрымальнікі, банкіры, навукоўцы, і іншыя (Г. Страйноўскі 

абагульніў іх у групу «прамыслоўцы»), а таксама землеўладальнікі толькі ўдзельнічаюць у яго 

размеркаванні. Відаць, такі падзел насельніцтва на тры групы носіць тэхнічны характар і 

спатрэбіўся дзеля таго, каб сфармуляваць галоўную тэорыю размеркавання грамадскіх даходаў. 

Па Г. Страйноўскаму натуральны стан рэчаў выглядае наступным чынам. Землеўладальнік 

за грошы набывае зямлю, і апроч таго нясе так званыя пазямельныя выдаткі, да якіх адносіцца 

падрыхтоўка надзела да вытворчасці – гэта высечка леса, узворванне, асушка, агароджа, 

пракладка і падтрымка ў належным стане дарог, пабудовы для ската і ўраджаю. Земляроб, 

таксама нясе выдаткі, якія складаюцца са штогадовых выдаткаў па апрацоўцы зямлі – насенне, 

угнаенні, заробкі наѐмным працаўнікам, а таксама з першапачатковых укладанняў – на 

аднаўленне пабудоў, сядзібы, тэхнічных прылад. Два апошніх паняцці з’яўляюцца аналагамі 

сучасных паняццяў – абаротныя сродкі і асноўны капітал. Па ўласных назіраннях і разліках Г. 

Страйноўскі робіць выснову: каб ажыццяўляць аднаўленне асноўнага капіталу трэба штогод з 

выручкі накіроўваць 10% ад яго першапачатковай вартасці; гэта пры ўмове, што суадносіны 

паміж абаротнымі і асноўнымі сродкамі будуць вымярацца як 1:5. Пазямельныя выдаткі 

землеўладальнікаў як раз і з’яўляюцца абгрунтаваннем спрадвеку ўсталяванага натуральнага 

парадку, што земляробы частку ўраджая, так званы чысты даход, павінны вяртаць 

землеўладальнікам. Спасылаючыся на вопыт добрых гаспадарак, Г. Страйноўскі сцвярджаў, 

што суадносіны паміж штогадовымі выдаткамі земляроба і чыстым даходам землеўладальніка 

павінны складаць 50:50 (казалі, што добрая гаспадарка тая, дзе зямля дае сто на сто). 



Г. Страйноўскі тлумачыць, што калі землеўладальнік не будзе вяртаць земляробу, які 

арэндуе ў яго зямлю, патрэбную частку выручкі, якая складае штогадовыя выдаткі і 

першапачатковыя ўкладанні, то гэта прывядзе да заняпаду гаспадаркі, і земляроба, і 

землеўладальніка. Земляроба, таму шта ѐн будзе менш выдаткоўваць на апрацоўку зямлі, на 

аднаўленне пабудоў і спажыванне сям’і, а землеўладальніка – ад падзення коштаў на гэту 

зямлю, ад змяншэння долі ў агульнай выручцы ў выніку скарачэння колькасці земляробаў у 

гаспадарцы, якія пацягнуцца ў іншыя сферы дзейнасці і мясцовасці ў пошуках лепшага заробку. 

 

 
 

Мал. 1. Прырода багацця паводле фізіякратаў 
 

ПЕРШАЯ СПРОБА ЭКАНАМІЧНАГА МАДЭЛЯВАННЯ 

Навуковец даводзіў, што аснову гаспадарчага жыцця складае зварот штогадовага 

грамадскага прадукта і даходаў. Прадукт зварочваецца паміж трыма класамі грамадства такімі 

шляхамі, што кожная з іх заўжды мае ўсѐ неабходнае для сваѐй дзейнасці. Табліца Г. 

Страйноўскага, якая з’яўляецца інтэрпрэтацыяй эканамічнай табліцы Ф. Кэнэ, была першай 

спробай мадэлявання эканамічных працэсаў (прыведзена на мал. 4).  

 

Крыніца багацця – 

зямля 

Павелічэнне 

штогадовага ўраджаю 

Рост штогадовых 

грамадскіх даходаў 



 
 

Мал. 2. Кругазварот штогадовага грамадскага прадукта 

 

Няхай ў нейкай краіне штогадовы ўраджай падзелен па пяць роўных частак (мал. 2). 

Паложым, што з іх тры часткі застаюцца ў земляробаў, як іх выручка. З гэтых трох частак, 

першыя дзве складаюць штогадовыя выдаткі, а трэцяя – першапачатковыя ўкладанні і 

аднаўленні (заўвага. нешта блізкае да сучасных паняццяў – асноўны капітал і амартызацыя). 

Астатнія дзве часткі паступаюць землеўладальнікам у якасці чыстага даходу, і таму 

земляробства ў такой краіне прыносіць прыбытку сто чыстага даходу за сто штогадовых 

выдаткаў (заўвага. як казалі ў той час сто на сто. – У.А.). З трох частах, якія засталіся ў 

земляробаў, дзве часткі яны пакідаюць сабе на ўласныя патрэбы, а на трэцюю частку 

набываюць прамысловыя вырабы. Землеўладальнікі таксама адну з двух частак свайго чыстага 

даходу накіроўваюць для набыцця вырабаў у прамыслоўцаў, а другую пакідаюць на 

спажыванне. Такім чынам, з пяці частках ураджаю дзве апынуліся ў прамыслоўцаў. Адну 

частку яны пускаюць на спажыванне, другую – на выраб рэчаў. Яшчэ можна заўважыць, што 

чатыры часткі ўраджаю пайшлі на спажыванне, і адна – на выраб рэчаў і паслуг. Гэтая апошняя 

пятая частка ў выглядзе рэчаў ў сваю чаргу падзяляецца на яшчэ тры часткі: першую частку 
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рэчаў прамыслоўцы накіроўваюць для патрэб будучай вытворчасці, другую і трэцюю частку 

перадаюць адпаведна земляробам і землеўладальнікам за атрыманыя раней дзве часткі 

ўраджаю.  Трэба заўважыць, што прамыслоўцы вяртаюць толькі 2/3 часткі пераробленай 1/5 

часткі ўраджаю, аднак атрымліваюць 2/5 часткі ўсяго ўраджаю. Земляробы і землеўладальнікі 

аддаюць прамыслоўцам па 1/5 ураджаю, а атрымліваюць ад іх 1/3 ад 1/5 ураджаю, г.зн. 1/15 

частку. Такім чынам, цана прамысловых вырабаў у гэтым выпадку складае трыста на сто (па 

сучаснаму кажучы, кошт пераробленых тавараў заўсѐды вышэй сыравіны, у гэтым прыкладзе, 

калі вымяраць у частках зерня,  ў тры разы). Але зернем вымяраць нязручна, таму ўводзяцца 

грошы. 

Г. Страйноўскі пазначае, што «пасля вынаходніцтва грошаў пры іх дапамозе абмен рэчамі 

пачаў ажыццяўляцца зручней і выгадней, паколькі ў іх стала выяўляцца вартасць усіх рэчаў. 

Грошы таксама маюць сваю вартасць, паколькі з’яўляюцца агульнапрызнанымі. Такім чынам, 

грошы ўяўляюць сабой усеагульную меру вартасці ўсіх рэчаў, а таксама агульнапрызнаны 

заклад у абмене рэчамі». «Каб лепей зразумець якім чынам адбываецца размеркаванне 

грамадскага прадукта пры дапамозе грошаў у дзяржаве, трэба трымаць у думках два працэсы: з 

аднаго боку, усе рэчы, прыгатаваныя для спажывання; з другога боку, сума грошаў у краі, якая 

знаходзіцца ў абарачэнні». Абарачэнне грошаў пачынаецца з земляробаў, якія ад самага пачатку 

належыць увесь штогадовы ўраджай. 

 

ЭКАНАМІЧНАЯ ТАБЛІЦА Г. СТРАЙНОЎСКАГА. 

 

Няхай у якой-небудзь дзяржаве штогадовы ўраджай складае 3000 талераў (мал. 3 і мал. 4). 

Гэты ўраджай падзяляецца на выручку земляробаў – 1500 талераў і чысты даход 

землеўладальнікаў – 1500 талераў. Пры такіх умовах абарачэнне грошаў пачынаецца 

наступным чынам: земляробы за 500 талераў набываюць вырабы ў прамыслоўцаў, а 1500 

талераў плацяць землеўладальнікам за карыстанне зямлѐй і на першапачатковыя ўкладанні 

(750+750). Землеўладальнікі атрымаўшы грошы ад земляробаў, размяркоўваюць свой чысты 

даход так: 750 талераў вяртаюць земляробам за пастаўленыя імі прадукты харчавання, а за 

астатнія 750 талераў набываюць вырабы і паслугі ў прамыслоўцаў. Такім чынам, прамыслоўцы 

атрымалі ад земляробаў трэцюю частку іх выручкі – 500 талераў і ад землеўладальнікаў палову 

іх чыстага даходу – 750 талераў, г.зн. агулам выручка прамыслоўцаў склала 1250 талераў. 

Прамыслоўцы частку грошаў выдаткоўваюць на харчаванне, набываючы прадукты ў 

земляробаў – 625 талераў, а астатнія сродкі накіроўваюць на набыццѐ сыравіны і матэрыялаў 

для вытворчасці вырабаў, таксама ў земляробаў – 625 талераў. З гэтага відаць, што ў нашым 



прыкладзе абарачэнне грошаў складае 2000 талераў, якія земляробы выдаткоўваюць наступным 

чынам: 500 талераў прамыслоўцам за вырабы і 1500 талераў землеўладальнікам за арэнду і 

першапачатковыя ўкладанні, калісці зробленыя апошнімі. Выдадзеныя земляробамі 2000 

талераў вяртаюцца да іх такімі шляхамі: ад землеўладальнікаў за прадукты харчавання – 750 

талераў і ад прамыслоўцаў за прадукы харчавання і сыравіну – 1250 талераў. На харчаванне 

выдаткоўваецца: земляробамі – 1000 талераў, землеўладальнікамі – 750 талераў, прамыслоўцамі 

– 625 талераў. Агулам – 2375 талераў. Астатнія 625 талераў ідуць на выраб прамысловых рэчаў 

(на сродкі для вытворчасці і на перапрацоўку сыравіны і на перапрацоўчую прамысловасць).  

 

Штогадовае размеркаванне грамадскіх даходаў і звароту грошаў у дзяржаве 

У нашым прыкладзе штогадовыя грамадскія даходы складаюць 3000 талераў
40
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Агулам 3000 талераў   

 

Мал. 3. Выгляд эканамічнай табліцы Г. Стайноўскага 
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 Страйноўскі Г. Навука прыроднага і палітычнага права, палітычнай эканоміі і права народаў 

(на рус. мове)  – СПб., 1809. – С. 32 (заўвага. у арыгінале замест талераў – злотыя. – У.А.).  



 
 

Мал. 4. Зварот штогадовых грамадскіх даходаў паводле табліцы Г. Страйноўскага  

 

На прыканцы Г. Страйноўскі робіць галоўную выснову: «Заўсѐды належыць памятаць, 

што ўсе сумы, якія выйшлі ад земляробаў, на працягу года, павінны да яго вярнуцца; усякае 

памяншэнне шкодна, а павелічэнне карысна». 

 

ПАРАДЫ ДА ГАСПАДАРЧАЙ ПАЛІТЫКІ 

 

Скрозь тэкст кнігі прасочваецца жаданне Г. Страйноўскага даваць парады ўладзе наконт 

таго, якую гаспадарчую палітыку трэба праводзіць у развязанні тых, ці іншых пытанняў. Робіць 

гэта вучоны на падставе выяўленых раней ісцін: «патрэбна прылежна памятаць, што ѐсць 

акалічнасці ці абставіны, а ѐсць проста з’явы, якія вынікаюць з сутнасці рэчаў і іх прыроднага 

паходжання». Аўтар дае парады наконт таго, як павялічыць дабрабыт народу, як дасягнуць і 

падтрымліваць у належным стане сельскую гаспадарку і прамысловасць, як павінен быць 

арганізаваны гандаль, як зрабіць так, каб падаткі ўплывалі на рост грамадскіх даходаў, як 

павялічыць народанасельніцтва. 

Г. Страйноўскі вылучыў станоўчую тэндэнцыю, характэрную, як для тагачаснай, так і для 

сѐняшняй гаспадаркі: калі паступовае развіццѐ асноўных галін дазваляе вырабляць тую ж 

колькасць тавараў і грамадскіх даходаў пры дапамозе меншай колькасці рэсурсаў і людзей, то 

становіцца магчымым узнікненне такой з’явы, як сфера паслуг, альбо першая яе праява ў тыя 

часы – вылучэнне з земляробства рукатворных рамѐстваў. Па меры ўзрастання і трываласці 

асноўных галін вытворчасці (заўвага. – у той час земляробства, цяпер яшчэ і буйной 

прамысловасці. – У.А.) усѐ болей растуць даходы занятых там людзей, і ўсѐ болей яны 

выдаткоўваюць грошаў на атрыманне тавараў і паслуг, што спрыяе ўсякаму рукатворнаму 

промыслу ў народе (заўвага. па сучаснаму кажучы, малому бізнэсу. – У.А.). Далей Г. 
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750 500 
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1000 



Страйноўскі зазначае, што хоць рамеслены промысел бярэ свой пачатак ад земляробства, ѐн 

карысны для апошняга, бо «у саміх земляробскіх работах вельмі карысныя розныя рукатворы, з 

дапамогай якіх можна ўсѐ выканаць зручней, хутчэй і з меншымі выдаткамі; больш таго ад 

рукатворнага промысла для ўсіх людзей у народзе, па меры павышэння заробкаў расце 

здольнасць больш зручнага, надзейнага і прыемнага дастаўлення сабе ўсіх жыццѐвых выгад і 

ўсяго патрэбнага» (Stroynowski, 1809, С. 43). Улады ні пад якім выглядам не павінны 

абмяжоўваць свабоду ў рукатворных трудах і ўкладаннях – праз арганізацыю розных 

таварыстваў, плацяжоў, і праз усе выдуманыя распараджэнні, якія сціскаюць чыю-небудзь 

ініцыятыву, альбо абмяжоўваюць прыбытак. Словам, якія стрымліваюць рукатворныя 

промыслы і прыводзяць да таго, што рукатворы становяцца, альбо не настолькі дасканалымі, 

альбо не настолькі таннымі для апошніх пакупнікоў, як маглі б быць пры поўнай для ўсіх 

свабодзе.  

Не маючы на сваім вяку такога досведу, каб дзяржава адчыняла ўласныя заводы, Г. 

Страйноўскі спрагназаваў магчымае развіццѐ падзей у такім выпадку. Напрыклад, тое, што 

дзяржава пры гэтым, захоча па больш нізкім коштам, чым іх усталяваў рынак, набываць у сялян 

вырабленыя прадукты; а з іншага боку захоча прымусіць пакупнікоў набываць больш дарагія і 

менш якасныя і дасканалыя вырабы са свайго заводу, забараніўшы, ці абмежаваўшы ім набыццѐ 

замежных, альбо айчыных тавараў з іншых прыватных заводаў. Нягледзячы на сцверджэнне Г. 

Страйноўскага пра недапушчальнасць такой гаспадарчай палітыкі, сѐння, праз 220 гадоў з 

моманту выхаду яго кнігі, абедзве з’явы можна назіраць ў Беларусі. 

На думку Г. Страйноўскага карыснасьць гандлю відавочна, бо ѐн дазваляе танней 

набываць патрэбныя рэчы; цаніць паслугі гандляроў трэба таму, што яны дазваляюць эканоміць 

сродкі вытворцам і спажыўцам. Прычым, на яго думку, пасярэдніцтва, як адзін з відаў гандлю, 

не менш карыснае за чысты гандаль, бо спрыяе развіццю апошняга. Ён заклікае ўлады 

забяспечыць поўны і неабмежаваны гандаль, бо кожнаму чалавеку належыць прыроднае права 

ім займацца. Страйноўскі прапануе забяспечыць такія ўмовы, каб любому чалавеку паўсюдна і 

ў любы час без усялякай справаздачы, перашкод, агляду і плацяжоў, дазвалялася абменьваць, 

пакупаць, прадаваць і перавозіць тавары. Розныя выбарачныя ільготы, мыты з продажу, пакупкі 

і перавозкі, і іншыя меры, нават якія быццам бы скіраваныя на актывізацыю гандлю, на самой 

справе яго замаруджваюць, стрымліваюць, альбо кладуцца на яго цяжкімі выдаткамі, што не 

спрыяе ягонаму развіццю. Страйноўскі зазначае, што «ніякая дзяржаўная ўстанова, альбо 

дзяржаўнае рэгуляванне, не ў стане прынесці большай карысьці для дабрабыту народу, чым 

абароненая і нястрыманая ніякімі перашкодамі вольнасьць гандлю» (Stroynowski, 1809, С. 52). 

Акрамя гэтага ўлады павінны клапаціцца аб стварэнні спрыяльных умоў для гандлю: 



падтрымліваць у належным стане дарогі, судаходныя рэкі і каналы, гавані, складскія 

памяшканні. Усѐ гэта памяншае выдаткі гандлю, спрыяе ўсталяванню выгадных коштаў для 

вытворцаў і спажыўцоў. 

Мэтай падаткаў Г. Страйноўскі лічыў забеспячэнне ўласнасці і вольнасьці жыхарства. 

Але на практыке атрымліваецца, што падаткаабкладанне абцяжарвае ўсіх жыхароў, памяншае 

штогадовыя грамадскія даходы і чысты прыбытак, і ў выніку прыводзіць краіну да заняпаду і 

галечы. «Але дзіўна, – зазначае Г. Страйноўскі, – што падаткі, якія былі ўведзены дзеля 

памнажэння грамадскіх даходаў, на самой справе памяншаюць іх». На яго думку, гэта 

адбываецца з-за вялікай колькасці чыноўнікаў, якія дорага абыходзяцца народу сваім 

існаваннем, а таксама з-за існавання акрамя асноўных падаткаў у казну дадатковых  збораў у 

якасці розных работ, утрыманняў, замен, што прыводзіць да памяншэння чыстага прыбытку, а 

значыць і падаткавых адлічэнняў. Страйноўскі сцвярджае, што з прычыны выдуманых 

землеўладальнікамі падаткаў, грамадская казна і ўлады не атрымліваюць значнага прыбытку, і 

самі ўласнікі церпяць страты ў некалькі разоў большыя, чым калі б пэўную частку чыстага 

прыбытку штогод уносілі непасрэдна ў казну. 

Памер падаткаабкладання Г. Страйноўскі прапанаваў вызначыць наступным чынам: 

чысты даход уласнікаў ѐн прапановўваў дзяліць на тры часткі. Першую частку даходу, на яго 

думку, трэба было накіроўваць на ўтрыманне ў належным стане і на паляпшэнне свайго 

маѐнтку; другая частка даходу павінна належыць самому ўласніку, як працэнт ад той сумы, 

якую ѐн, альбо сам выдаткаваў на падрыхтоўку зямлі для сельскагаспадарчага выкарыстання, 

альбо за якую ѐн набыў гэтую зямлю ў папярэдніх гаспадароў. І нарэшце трэцяя частка даходу 

павінна выплочвацца ў якасці падатку ў казну. Такім чынам, па сучаснаму кажучы, падаткавая 

нагрузка на думку навукоўца павінна была складаць 33-34%. Далей Г. Страйноўскі звяртае 

ўвагу на тое, што вызначаная прапорцыя падаткаабкладання павінна быць прынятая назаўсѐды і 

ніколі болей не мяняцца. Гэта патрэбна дзеля таго, каб падаткаплацельшчыкі (заўвага. у 

Страйноўскага – гэта землеўладальнікі. – У.А.) пачувалі сябе стабільна і спакойна, бо ад іх 

дабрабыту залежыць заможнасць і моц усяго народу і дзяржавы; надалей яны прызвычаюцца да 

ўсталяванай саразмернасці і не будуць адчуваць ніякага ўбытку і абцяжаравання.  Страйноўскі 

зазначыў таксама, што падатак павінен быць адзін і паступаць непасрэдна ў казну; трэба 

адмовіцца ад розных пабораў, подацей, абавязкаў, бо гэта аслабляе асобныя гаспадаркі, а 

значыць у выніку – казну і дзяржаву. Калі ж здарыцца патрэба ў прыцягненні дадатковых 

сродкаў, то для гэтага будзе рэальная магчымасць толькі тады, калі ў дзяржаве будзе шмат 

заможных маѐнткаў. 



Прыроднае абгрунтаванне і вызначэнне колькасці насельніцтва ў дзяржаве, на думку Г. 

Страйноўскага, залежыць ад велічыні штогадовага ўраджаю, альбо ад штогадовых грамадскіх 

даходаў; ѐн выводзіў, што чым лепшы стан земляробства, тым лепшае ўтрыманне маюць 

земляробы і землеўладальнікі, і тым вышэй народанасельніцтва
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. З гэтага Г. Страйноўскі 

робіць выснову, калі ўлада жадае павялічыць колькасць насельніцтва, то яна не мае ніякай 

іншай магчымасці, як клапаціцца аб паляпшэнні стана земляробства, аб павелічэнні 

штогадовага ўраджаю і штогадовых грамадскіх даходаў (заўвага. па сучаснаму кажучы, 

клапаціцца аб паляпшэнні гаспадаркі ў сельскай мясцовасці. – У.А.). Далей вучоны засцерагае, 

што нельга штучнымі сродкамі павысіць нараджальнасць у краіне, не высветлеўшы і не 

ліквідаваўшы сапраўдныя прычыны зніжэння нараджальнасці: «калі знаходзяцца ў народзе 

шкодныя абставіны для здароўя і жыцця людзей, якія абмяжоўваюць ці змяншаюць колькасць 

насельніцтва дзяржавы, то яны павінны быць вынішчаны належнымі сродкамі, даходзячы 

заўсѐды да галоўнай прычыны, і не парушаючы пры гэтым прыроднай вольнасці людзей; народ 

ніколі не будзе мець недахопу ў людзях, калі кожны чалавек будзе мець абароненую па ўсѐй 

прасторы краіны ўласнасць і вольнасць».  

Цікавымі з’яўляюцца меркаванні Г. Страйноўскага наконт уплыву колькасці насельніцтва 

на заможнасць краіны. Ён адзначае, што безумоўна з’яўленьне новых працаўнікоў у гаспадарцы 

з’яўляецца карысным фактарам для яе развіцця, але гэта не значыць, што існуе залежнасць: чым 

большае народанасельніцтва мае краіна, тым яна багацей і магутней. Кажучы аб колькасці 

насельніцтва ў адносінах да заможнасці і багацця народу, на думку Г. Страйноўскага, належыць 

глядзець не толькі на колькасць народу, а разам з тым і на яго дастатак, прыбыткі і спосаб 

утрымання, гэта значыць на штогадовыя грамадскія даходы. Заможнасць народу, па Г. 

Страйноўскаму, памнажаецца ў саразмернасці не да колькасці занятых, а да сродкаў, 

укладзеных ў штогадовае аднаўленне багаццяў (заўвага. па сучаснаму кажучы, заможнасць 
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 Пазней, праз 150 гадоў, М. Доўнар-Запольскі ў сваѐй кнізе «Народная гаспадарка Беларусі 

1861-1914 гг.» (1926) прыводзіў тую самую залежнасць у выглядзе дыяграмы для ІІ-ой паловы 

ХІХ ст., з якой быццам бы відаць, што чым вышэй збор зерневых, тым праз пэўны час 

адбываецца рост нараджальнасці. Пра гэта ж сцвярджаў у сваѐй сямейна-працоўнай тэорыі і А. 

Чаянаў. Для таго часу, калі сельскае насельніцтва складала 80-90%, і панавала ручная праца, 

можа быць гэтая заканамернасць і мела месца, але сѐння ў такой вузкай пастаноўцы яна 

страціла значэнне. Яе ўмовы пашырыліся і яна набыла новае аблічча. На сучасны лад гэтую 

заканамернасць можна сфармуляваць так: узровень нараджальнасці ў сельскай мясцовасці 

залежыць ад ўзроўня магчымага атрымання даходу ад сельскагаспадарчай дзейнасці. Калі, 

напрыклад, сялянская гаспадарка дынамічна развіваецца, то патрабуюцца новыя працоўныя 

рукі, і ў такіх сем’ях расце колькасць дзяцей; калі няма перспектывы і магчымасці павышаць 

даходы, то ў адказных бацькоў, якіх большасць, няма неабходнасці нараджаць вялікую 

колькасць дзяцей. 



жыцця ў краіне залежыць ад створанага за год ВУПа і той яго часткі, якая ідзе на спажыванне, а 

таксама ад памеру інвестыцыяў, прыцягнутых для павелічэння ўнутранага прадукта ў будучым. 

– У.А.). 

На прыканцы Г. Страйноўскі робіць выснову аб падабенстве палітычных і гаспадарчых 

правіл з правіламі прыроднай маральнасці. Адсюль на яго думку вынікае бясспрэчная ісціна – 

велічыня штогадовых грамадскіх даходаў залежыць ад выканання ўладай прыродных правіл, 

парушаючы якія яна стварае перашкоды для іх памнажэння. Сѐння мы кажым тое самае, калі 

ўлада не бярэ да ўвагі сучасныя тэндэнцыі ў развіцці сусветнай гаспадаркі, а кіруецца 

састарэлымі стэрэатыпамі з мінулага. 

 

Кароткая бiяграфiчная даведка. 

 

Геранім Страйноўскі (1752-1816) нарадзіўся ў вѐсцы Ходачкава, непадалѐку ад г. 

Крэмянец  ва Ўкраіне. Брат другога вядомага эканаміста Валер’яна Страйноўскага. Аўтар 

першага падручніка па палітэканоміі, не толькі ў Беларусі, але і ва ўсѐй Рэчы Паспалітай, які 

меў пяць выданняў (1785, 1791, двойчы ў 1805, 1809).  Апошняе выданне было ў перакладзе на 

рускую мову. Быў абраны замежным сябрам Акадэміі навук Фларэнцыі (1787), Варшаўскага 

таварыства сяброў навук, Пецярбургскага эканамічнага таварыства. Рэктар Віленскага 

ўніверсітэту (1799-1806). Сустракаўся з Папай Рымскім. У Вільне ў касцѐле святога Яна ў 1827 

годзе яму ўсталяваны помнік (умацаваны ў сцяне, непадалѐку ад капліцы Божага цела, 

насупраць помніка А. Міцкевічу). 



Эканамічныя погляды Валерыяна Страйноўскага
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У прыналежнасці да тэрыторыі, на якой нарадзіўся, жыў, працаваў і аб якой пісаў у сваіх 

творах (галоўным чынам, аб Валыні, Падоліі, Галіцыі, і аб той зямлі, на якую ў той час 

распаўсюджваўся назоў Украіна), сѐння ѐсць падставы залічваць Валерыяна Страйноўскага 

(1759-1834) да ліку ўкраінскіх эканамістаў (асабліва, калі дадаць да гэтага яшчэ тое, што адну 

са сваіх прац ѐн выдаў у Луцку) (Stroynowski, 1808a). У прыналежнасці ж да фундаментальнага 

цэнтру развіцця эканамічнай навукі, якога ѐн трымаўся, а гэта быў у асноўным Віленскі 

ўніверсітэт, яго навуковую спадыну і дзейнасць можна разглядаць таксама ў кантэксце гісторыі 

эканамічнай думкі Беларусі (а таксама, і сучаснай Літвы). Нарэшце, улічваючы мову, якой ѐн 

карыстаўся, і свядомасць, якую ѐн меў, яго можна залічваць і да польскіх эканамістаў (як гэта і 

робяць польскія, а разам з імі, і расійскія даследчыкі). Такім чынам, В. Страйноўскі – постаць з 

агульнай гісторыі, якая належыць усім суседнім народам – беларусам, украінцам, палякам, 

рускім і літоўцам. 

Адным з першых, хто назваў В. Страйноўскага беларускім мысліўцам, быў сучасны 

філосаф В. Шалькевіч, які зрабіў гэта ў сваѐй працы, прадстаўленай у форме даклада на 

доктарскую дысертацыю (1993). За ім паследавала гісторык М. Сакалова, якая ў сваѐй 

кандыдатскай дысертацыі (2002), спаслаўшыся на звесткі В. Шалькевіча, вынайшла яшчэ адну 

нагоду для ўзгадкі В. Страйноўскага, –  па яе інфармацыі, ѐн чытаў лекцыі ў Віленскім 

універсітэце. Да ўжо названых, можна ўказаць яшчэ некалькі прычын, якія даюць падставу для 

вывучэння навуковай спадчыны В. Страйноўскага ў кантэксце гісторыі эканамічнай думкі 

Беларусі.  Ён быў абраны ганаровым сябрам Віленскага ўніверсітэту з фармуліроўкай «сенатар, 

знакаміты эканаміст» (цікава, што ў тым спісе, нават С. Сісмандзі і Я. Храптовіч не былі 

пазначаны, як эканамісты). У Вільне ѐн выдаў не адну, як гэта прынята лічыць, а, прынамсі, 

дзве кнігі: акрамя сваѐй, за ўласны кошт, ѐн выдаў рускі пераклад кнігі свайго роднага брата 

Гераніма Страйноўскага (1752-1816), рэктара Віленскага ўніверсітэта (1799-1806) і таксама 

эканаміста (заўвага. браты Геранім і Валерыян Страйноўскія нарадзіліся ў с. Ходачкава, цяпер у 

Крэмянецкім раѐне Цярнопальскай вобласці; увогуле ж, род Страйноўскіх быў унесены ў VI ч. 

радаслоўных кніг Валынскай, Мінскай і Падольскай губерній. – У.А.). Увогуле, трэба 

адзначыць, што браты падтрымлівалі паміж сабой вельмі цесныя творчыя сувязі; яны разам 

былі сябрамі Таварыства аматараў навук у Варшаве, якое ўзначальваў вядомы беларускі 
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фізіякрат Я. Храптовіч; і, акрамя таго, як справядліва адзначыў В. Шалькевіч (1993), «В. 

Страйноўскі ў сваѐй кнізе «Аб пагадненні памешчыкаў з сялянамі» (1808) фактычна развіваў 

ідэі кнігі свайго брата, выдадзенай у Вільне ў 1785 г.» (у гэтай кнізе В. Страйноўскі каля 20-ці 

разоў спасылаўся на адно толькі 5-е рускамоўнае выданне кнігі Г. Страйноўскага,  і рабіў так, 

хутчэй за ўсѐ, таму, што на той момант, гэта быў адзіны ў Расіі падручнік па палітэканоміі на 

рускай мове) (Stroynowski, 1808b). Застаецца пакуль невядомым за якія заслугі В. Страйноўскі 

быў абраны ганаровым сябрам Віленскага ўніверсітэту; можна выказаць здагадку, што 

заслужыў ѐн гэта ўсѐ ж ня тым, што чытаў лекцыі, а тым, што прымаў актыўны ўдзел у Салоне 

фізіякратаў, які функцыянаваў пры Віленскім універсітэце (1774-1806). У любым выпадку, 

можна сцвярджаць, што В. Страйноўскі быў цесна інтэграваны ў кола мясцовых беларускіх 

фізіякратаў. 

Яго кніга «Аб пагадненні памешчыкаў з сялянамі» (1809) уяўляла сабой абгрунтаванне 

неабходнасці адмены прыгоннага права ў Расіі. Для гэтага ѐн выкарыстаў розную 

аргументацыю: ад агляду гісторыі адмены сялянскага прыгону ў краінах Еўропы да аргументаў 

маральнага зместу. Так, вучоны-эканаміст звяртаў увагу грамадзянства, што «па мяжы Расіі з 

Еўрапейскага боку няма ўжо амаль нідзе падданства і рабства земляробаў, і што Расія ў гэтым 

павінна следаваць прыкладу ўсѐй Еўропы» (Стройновский В., 1809, c. 33). «Чалавек ня можа 

быць уласнасцю іншага чалавека, як ускормленыя ў гаспадарцы, альбо купленыя, конь ці бык» 

(Стройновский В., 1809, c. 8). Ён заклікаў пакінуць за людзьмі іх прыроднае права асабістай 

вольнасці і права на валоданне ўласнасцю. Пераконваў іншых памешчыкаў ўласным 

прыкладам: «даючы гэту параду, я ў той жа час звальняю сам ад рабства і падданства некалькі 

тысяч сялян, якія жывуць у маіх вотчынах, са ўсім іх патомствам» (Стройновский В., 1809, c. 

38). Яшчэ за 50 гадоў да адмены прыгону, ѐн прадказваў непазбежнасць наступлення гэтай 

падзеі ў Расіі, бо, як ѐн лічыў, гэтаму будуць спрыяць распаўсюджванне асветніцтва і 

памнажэнне прыкладаў асобных землеўладальнікаў. З гэтага ўсяго відаць, што В. Страйноўскі, 

быў сапраўдным прыхільнікам ідэй Асветніцтва.  

Па ўласнаму прызнанню В. Страйноўскага (Стройновский В., 1809, c. 4), кнігу «Аб 

пагадненні памешчыкаў з сялянамі» ѐн разглядаў як сваеасаблівую прэлюдыю да свайго 

асноўнага твору «Усеагульная эканомія народаў», які пабачыў свет у 1816 г. (на польскай мове) 

і выйшаў у 4-х тамах (таму абедзве кнігі можна раглядаць у адной звязцы) (Stroynowski, 1816). 

Трэба ўдакладніць, што пад «усеагульнай эканоміяй» В. Страйноўскі разумеў ні што іншае, як 

«палітычную эканомію», аб чым сам паведамляў у прадмове (Стройновский, 1817, с. 1). 

Усеагульную ж, альбо Палітычную эканомію народаў, ѐн падзяляў на дзве часткі – Навуку аб 

дзяржаўнай гаспадарцы, якая, на яго думку, павінна была ўтрымліваць звесткі аб самой 



народнай гаспадарцы, і непасрэдна Палітычнаю эканомію, якая павінна была ўтрымліваць 

звесткі  аб дзяржаўным кіраванні народнай гаспадаркай (Стройновский, 1817, с. 1), ці іншымі 

словамі, прадстаўляць сабой тэорыю, якая павінна даваць магчымасць разумення рэчаў ва ўсіх 

адносінах, прыносячы тым самым карысць народам, якія не могуць пакуль зраўняцца з іншымі 

ў багаццях (Стройновский, 1817, c. III).  

Першыя 4-ы тамы кнігі «Агульная эканомія народаў», па ўласнаму прызнанню В. 

Страйноўскага,  уяўляюць сабой закончаную працу над так званай Агульнай Дзяржаўнай 

Эканоміяй, альбо над Навукай аб дзяржаўнай гаспадарцы (г.зн. толькі над першай уяўляемай 

часткай); другую ж частку, – непасрэдна Палітычную эканомію, ѐн збіраўся выдаць асобнай 

кнігай, альбо ў выглядзе дадатковых тамоў (відаць па ўсяму, яму гэта не ўдалося). Хоць па 

праўдзе кажучы, ужо гэты твор В. Страйноўскага больш нагадвае не кнігу, прысвечаную 

народнай гаспадарцы мясцовага краю, а кнігу, прысвечаную выкладу асобных раздзелаў навукі 

«палітычная эканомія». Так, першы том хоць і мае назву «Звесткі аб народнай гаспадарцы», але 

змяшчае традыцыйную для фізіякратычных падручнікаў па палітэканоміі структуру: падзел на 

тры класы, абгрунтаванне іх даходаў і адносіны іх да ўласнасці. Астатнія ж тры тамы, дык 

амаль цалкам прысвечаны разгляду асобных пытанняў палітэканоміі (другі – гісторыі 

паходжання і сутнасці грошаў, трэці – гандля, чацвѐрты – падаткаў, крэдыту і пазыкі), хоць 

сапраўды па стылю апісання больш падобны не да строгага выкладу эканамічных 

заканамернасцей, а хутчэй – да апісання эвалюцыі і развіцця сусветнай і краѐвай народнай 

гаспадаркі. 

У пачатку сваѐй працы В. Страйноўскі змясціў кароткі нарыс (у спасылцы на 3-х 

старонках) па гісторыі эканамічнай навуцы. На яго думку, як навука палітычная эканомія 

склалася ў другой палове XVIII ст.; яна брала свой пачатак у працах фізіякратаў (Ф. Кенэ, М. дэ 

ля Рыв’ер, Дзюпон Нямур), затым працягвалася ў творы А. Сміта, і скончвалася ў працах Ж.Б. 

Сэя і Г. Шторха (падручнік свайго брата Г. Страйноўскага тут ѐн не ўзгадвае). Прычым, як 

лічыў В. Страйноўскі, яшчэ не існуе твора, у якім па парадку і з дастатковай яснасцю была б 

выкладзена эканамічная навука, і менавіта гэта падштурхнула яго ўзяцца за такую справу (па 

прызнанні вучонага, калі б яму патрапіў такі замежны твор, то ѐн не пісаў бы свой, а проста 

пераклаў бы той, які ўжо існуе). В. Страйноўскі хоць і назваў А. Сміта «вялікім эканамістам» 

(Стройновский, 1817, T.1, c. 391), але вельмі стрымана адазваўся аб яго фундаментальнай 

працы «Багацце народаў»; на думку В. Страйноўскага, яе асноўны недахоп палягае ў тым, што 

А. Сміт «прадставіў шмат справядлівых звестак для ўжо багатых народаў, такіх, напрыклад, як 

Ангельшчына, але не выклаў сапраўднай і зразумелай навукі для тых народаў, якія пакуль не 

могуць зраўняцца з іншымі ў сваіх багаццях» (Стройновский, 1817, c. III). Заўважым, што гэтыя 



абвінавачанні вельмі нагадваюць тыя, якія пазней выказваў Ф. Ліст у бок ангельскай 

палітэканоміі. У сваім кароткім аглядзе В. Страйноўскі даў таксама разбор прац Ж.Б. Сэя (1814) 

і Г. Шторха (1815). На яго поглад, у Сэя няма нічога новага, чаго ўжо не было ў працах Кенэ, 

Рыв’ера і Сміта. Што датычыцца Шторха, то, паводле В. Страйноўскага, ѐн заслугоўвае 

пахвалы за тое, што сабраў многа звестак і растлумачыў іх, аднак у саміх асновах навукі ва ўсім 

паследваў за Ж.Б. Сэем.  

У сваіх фундаментальных творах В. Страйноўскі выказаў шэраг слушных думак. Так, ѐн 

вылучаў наступныя фактары, якія ўплываюць на даходнасць зямлі (зямельную рэнту): 

урадлівасць глебы, ўдалѐннасць ад рынку сбыта (вялікага гораду), а таксама ад хаты гаспадара, 

колькасць насельніцтва (чым больш люднасць, тым лепей – па В.С.), клімат, штогадовае 

спажыванне вырабаў у самой краіне (унутраны попыт). Ён лічыў, што месцазнаходжанне каля 

вялікага гораду, а таксама непадалѐку ад шляхоў зносін, узбагачае акругу; і прыводзіў прыклад 

Ангельшчыны, тэрыторыя якой амаль ўся блізка знаходзіцца к мору, і тым не менш, урад якой 

не шкадуе грошаў на развіццѐ шляхоў зносін (Стройновский В., 1809, c. 58). Цана зямлі, па В. 

Страйноўскаму, падвышаецца па меры «павелічэння люднасці, паляпшэння земляробства, 

распаўсюду ўнутранага і знешняга гандлю» (Стройновский В., 1809, c. 63). У гэтых 

выказваннях, праглядваюцца думкі, якія пазней развіваў Й. Цюнен, і якія складаюць сѐння 

падмурак сучаснай тэорыі размяшчэння вытворчасці. 

На думку В. Страйноўскага, грошы злучаюць людзей і народы ўсяго свету, уводзяць 

агульную адукацыю, зацвярджаюць права ўласнасці, ажыўляюць прамысловасць, працу і 

гандаль ва ўсім свеце. Грошы з’яўляюцца мэтай усіх спраў, а гісторыя іх паходжання і сутнасць 

вельмі цесна звязаны з гандлем, які выцякае з патрэб людзей. Таму, у прыватнасці, «забарона на 

вываз грошаў за мяжу ніколі не была і не можа быць дзейнаcнай, а таму не патрэбна і шкодліва. 

Такія забароны парушаюць сувязі з усім светам. А каб яна мела сваѐ дзеянне, дык павінна была 

б таксама пашырацца і на ўвоз грошаў. Земляробчы ж край (заўвага. калі сѐння казаць у 

адносінах да Беларусі, то прамыслова-аграрны) абагашчаецца толькі гандлем, а забарона аб 

вывазе грошаў, гэта забарона гандлю» (Стройновский, 1817, c. 8). Далей, В. Страйноўскі дае 

тлумачэнне, «самі па сабе грошы не складаюць дзяржаўнага багацця, а ўваходзяць у край за 

роўную цэннасць тавараў, ці інакш кажучы, набываюцца за мяжой за вырабы свайго краю, і для 

таго нятрэба забараняць узаемны продаж гэтых грошаў за замежныя тавары» (Стройновский, 

1817, c. 8). Фактычна, тут бліскуча сфармулявана думка аб неадпавядальнасці эканамічнаму 

сэнсу палітыкі, накіраванай на абмежаванне імпарту тавараў, і тое, што менавіта дзякуючы 

імпарту замежных тавараў адбываецца выроўніванне развіцця больш беднага краю ў 

параўнанні з больш багатымі краінамі. Паняцце аб неабходнасці падтрымання актыўнага 



баланса ў гандлі з іншымі краінамі, В. Страйноўскі, таксама, справядліва, лічыць памылковым, 

бо насельніцтва не можа набыць за мяжой тавараў больш за ту суму грошаў, якую яно 

выручыла ад продажу ўласных вырабаў (гэта пры ўмове, што сама дзяржава не спрыяе 

друкаванню, ці чэканцы, лішніх грошаў). Калі ж, па нейкім прычынам грошаў у дзяржаве 

сцячэцца зверх нормы, то, на думку В. Страйноўскага, нават лепей, каб яны выходзілі за мяжу 

(заўвага. напрыклад, у выглядзе экспарту капітала), а калі гэтага не атрымліваецца, то застаецца 

апошні сродак – зарываць іх у зямлю (па сучаснаму кажучы, забіраць іх з грашовага абароту 

Нацбанку, выкрыстоўваючы інструменты грашова-крэдытнай і валютнай палітыкі). Трэба 

заўважыць, што такія погляды на грошы і гандаль адпавядаюць больш фізіякратам, хоць яны 

амаль у такім выглядзе перайшлі і да класікаў. 

Вельмі цікавымі з’яўляюцца звесткі аб так званых кантрактах, якія, паводле В. 

Страйноўскага, дзейнічалі ў Кіеве, Мінске, Вільне, Навагрудку, і іншых гарадах. У вызначаны 

час памешчыкі з розных правінцый з’язджаліся ў адно месца для ўладкавання сваіх спраў – 

прадавалі і набывалі маѐнткі, рабілі і давалі пазыкі; пры гэтым цэны і працэнты вызначаліся 

шляхам канкурэнцыі паміж прадаўцамі і пакупнікамі (Стройновский В., 1809, c. 142). Трэба 

заўважыць, што кантракты, фактычна, з’яўляліся прататыпам сучасных валютна-фінансавых 

біржаў, і В. Страйноўскі казаў пра іх карыснасць і пра тое, што іх трэба арганізоўваць па ўсяму 

краю; што іх дзейнасць – гэта барометр абарачэння грошаў у краю, сапраўдны спосаб 

высветліць кошт грошаў і працэнтных ставак. Такія гістарычныя звесткі і іх ацэнка мясцовымі 

эканамістамі з мінулага, сѐння з’яўляюцца палезнымі ў справе асэнсавання неабходнасці і 

магчымасці пераходу сучаснай Беларускай валютна-фінансавай біржы на рынкавы спосаб 

функцыянавання. 

Асобна трэба сказаць, што на працягу ўсѐй працы В. Страйноўскага (1816) заўважны яго 

нападкі на А. Сміта. Асабліва гэта бачна па тых пытаннях, дзе А. Сміт крытыкуе фізіякратаў; 

там В. Страйноўскі яўна эмацыйна выступае ў падтрымку апошніх, і асабліва абараняе Ф. Кенэ. 

В. Страйноўскі так і не прыняў палажэнне А. Сміта, а за ім і Ж.Б. Сэя і Г. Шторха, аб тым, што 

любая праца, і прамыслоўца, і гандляра, і вучонага, а не толькі аднаго земляроба, стварае 

прырост чыстага даходу. Як і Ф. Кенэ, як і Г. Страйноўскі, ѐн даказвае гэта на прыкладзе 

ўласнай эканамічнай табліцы. Яго пазіцыя па гэтаму падзяляльнаму паміж фізіякратамі і 

класікамі пытанню, паказвае, што ў сваіх эканамічных поглядах В. Страйноўскі ўсѐ ж не 

выйшаў за межы канцэпцыі фізіякратыі. 



2.4. Ян Вашкевіч (1797-1859) – лідэр класічнай школы палітэканоміі ў Беларусі (беларускі 

Мак-Каллух) 

 

Ян Вашкевіч – беларускі эканаміст, палітэканом. Апошні прафесар палітычнай эканоміі ў 

Віленскім універсітэце.  

Нарадзіўся ў 1797 годзе ў Вільне. Скончыў Віленскі ўніверсітэт (1820). Спачатку выкладаў 

у Віленскай гімназіі. Затым у 1824 г. стаў ад’юнктам палітычнай эканоміі, а пазней публічным 

прафесарам Віленскага універсітэту. Выкладаў палітэканомію на працягу шасці гадоў.  

Пасля закрыцця Віленскага універсітэту працаваў загадчыкам гаспадарчага аддзелу ў 

заснаванай на яго рэштках Медыцынскай акадэміі (кафедра палітэканоміі, якую ўзначальваў 

Вашкевіч, была пераведзена ў Кіеўскі унівэрсітэт, які быў адкрыты ў 1834 г.). 

З 1835 г. быў цэнзарам кніг.  

У 1844 годзе адважыўся заняць вакантнае месца загадчыка кафедры палітэканоміі і 

статыстыкі ў Кіеўскім універсітэце, але па фармальным прычынам яму было адмоўлена (у Кіеве 

ўжо была знойдзена кандыдатура ў асобе І. Вернадскага, якога за год дагэтуль адправілі за 

мяжу атрымліваць адпаведную кваліфікацыю). Гэты факт засведчаны у кнізе «Історія 

економічних учень. За редакціею В. Базилевича. Підручник. Киів. 2004. 851 с.»:  «У траўні 1844 

года вакантную кафедру палітычнай эканоміі і статыстыкі Кіеўскага універсітэта хацеў заняць 

Ян Вашкевіч. До 1832 г. ѐн працаваў загадчыкам кафедры палітычнай эканоміі Віленскага 

універсітэту. Па сваім поглядам Ян Вашкевіч быў прыхільнікам класічнай палітычнай эканоміі. 

Аднак прэтэндэнту адмовілі па двум прычынам: «1. На падставе параграфа 76 Універсітэта св. 

Уладзіміра, зацверджанага 1 ліпеня 1842 г., кафедру экстраардзінарнага і ардзінарнага 

прафесара можа займаць толькі доктар таго факультэту, да якога належыць кафедра. 2. У 

мінулым годзе за высашайшым павеленіем ад універсітэта і за яго кошт, быў накіраваны за 

мяжу адзін з кандыдатаў для удасканалення ведаў па палітычнай эканоміі і статыстыцы з мэтай 

у дальнейшым заняць вакантную кафедру з тых прадметаў ва універсітэце» (Матеріали КМА 

(16; 283; 141) - С. 4-5). Тым кандыдатам быў,  як потым высветлілася Іван Васільевіч Вярнадскі 

(1821-1884), бацька сусветна-вядомага вучонага-прыродазнаўца Уладзіміра Іванавіча 

Вярнадскага» (заўвага. пераклад з украінскай мовы У. Акуліча. – У.А.)
43

. 

Затым Ян Вашкевіч працаваў дырэктарам Віленскага равінскага вучылішча.  

Як эканаміст Я. Вашкевіч зацвердзіў сябе арыгінальнымі і змястоўнымі працамі. 

Найбольшую ўвагу заслугоўвае праца «Гісторыя палітычнай эканоміі», якая была падрыхтавана 

да друку ў 1836 годзе (пра гэта сцярджае Йозэф Бялінскі у сваѐй кніге «Віленскі ўніверсітэт 
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(1579-1831)», Jozef Bielinski, Кракаў, 1900, T. 3. С. 354.). Падрыхтаваў да друку і сцісла ўлажыў 

падручнік «Навука эканоміі» для жанчын. 

Першая праца Вашкевіча «Кароткі збор палітычнай эканоміі, укладзены паводле 

знакамітых аўтараў у гэтай навуцы» была надрукавана ў часопісе «Віленскі дзѐннік» (1823, 5 

частак, усяго 110 с.). Дзве з пяці частак гэтага твора былі прысвечаны «Тэорыі цывілізацыі», 

якую Я. Вашкевіч запазычыў з кнігі рускага эканаміста А.К. Шторха «Курс политической 

экономии, или Изложение начал, обусловливающих народное благоденствие» (1815). У гэтай 

асноўнай кнізе Шторха другая яе частка так і называлася «Тэорыя цывілізацыі». Нагадаем, што 

Шторх выдаваў свае працы на французскай мове. 

Тэорыя цывілізацыі Шторха – гэта вучэнне аб нематэрыяльных благах, такіх як, 

напрыклад, здароўе, навыкі, адукацыя, густ, традыцыі і звычаі, рэлігіѐзнасць, бяспека, досуг. 

Усѐ гэта Шторх і называў элементамі цывілізацыі. Ён спрабаваў адшукаць законы, у 

адпаведнасці з якімі вырабляюцца, назапашваюцца і спажываюцца гэтыя, як іх называў Шторх, 

унутраныя блага. У адрозненні ад Адама Сміта, ѐн лічыў, што вытворчым (производительным) 

з’яўляецца не толькі труд, які стварае матэрыльныя блага, але і труд, які стварае 

нематэрыяльныя блага, бо апошнія ў многім вызначаюць дабрабыт нацыі. Сучасныя гісторыкі 

эканамічнай думкі лічаць, што ў «Тэорыі цывілізацыі» А.К. Шторха прысутнічаюць большасць 

асноўных ідэй, якія развіваюцца сучаснай навукай аб чалавеку, а праблемы, якія ўзняў Шторх 

распрацоўваюцца сѐння ў тэорыі чалавечага і сацыяльнага капіталу, у вучэнні аб эканоміцы 

ведаў, а зараз і ў навейшым вучэнні аб эканоміцы шчасця. Сучасныя вучоныя і палітыкі ўсѐ 

больш задумываюцца аб распрацоўцы новых крытэраў дабрабыту грамадзян. Гэтыя крытэры 

павінны уключаць не толькі звычайныя эканамічныя паказчыкі (напрыклад, ВУП), але і 

параметры задаволенасцю жыцця, якасці жыцця, і г.д. Напрыклад, у Францыі Н. Сарказі ў час 

свайго прэзідэнства аб’явіў аб распрацоўцы «палітыкі цывілізацыі», якая прадугледжвае 

аднавіць такія асновы дабрабыту, як ветлівасць, аўтарытэт, адукаванасць, пачуццѐ уласнай 

годнасці і прыгажосці, што павінна аблегчыць жыццѐ людзей і зрабіць гэта жыццѐ больш 

шчаслівым. А менавіта аб гэтым і выкладаў у сваѐй «Тэорыі цывілізацыі» А.К. Шторх. Народны 

дабрабыт, рост багацця нацыі дасягаецца па Шторху толькі тады, калі ўзаемадзеянне галін, якія 

вырабляюць матэрыяльныя прадукты і унутраныя блага, вядзе да іх раўнавагі. Да такога 

разумення ролі працы людзей, занятых у нематэрыяльнай сферы і забяспечваючых развіццѐ 

адукацыі, аховы здароўя, прафесійных ведаў, духоўных якасцей насельніцтва, эканамічная 

навука прыйшла толькі ў канцы ХХ стагоддзя, амаль праз 200 гадоў пасля Шторха. 

Улічваючы, што Я. Вашкевіч пераклаў на польскую мову і другую асноўную кнігу 

Шторха, якая называецца  «Размышления о природе национального дохода», то можна лічыць, 



што Я. Вашкевіч знаходзіўся пад відавочным уплывам Шторха (можна нават сказаць, што ѐн 

быў інтэрпрэтатарам Шторха, як раней другі прафесар палітэканоміі Віленскага універсітэту Ян 

Зноска – быў інтэрпрэтатарам Адама Сміта). У такой ацэнцы, праўда, няма нічога крыўднага і 

зняважлівага, бо інтэрпрэтацыяй прац Шторха займаліся ў той час і іншыя эканамісты, і нават 

тыя, якія сѐння з’яўляюцца сусветна вядомымі. Напрыклад, французскі эканаміст Ж.Б. Сэй, які 

ў 1823 годзе, таксама як і Я. Вашкевіч у 1825 г., перадрукаваў «Курс палітычнай эканоміі» 

Шторха, снабдзіўшы яго крытычнымі заўвагамі. 

Памѐр Ян Вашкевіч у 1859 годзе. Ён пахаваны ў 

Вільне на могілках Расу (кладбище Росс). Больш 

таго, мала хто ведае, што ѐн пахаваны ў склепе 

часоўні на гэтых самых старажытных і самых 

вядомых у Вільнюсе могілках (цытата з адной 

крыніцы арыгінала:  «W krypcie spoczywają między 

innymi fundatorzy kaplicy: ks. Józef Bogdanowicz i 

Jan Waszkiewicz»). Гэтага гонару ѐн заслужыў як 

адзін з двух галоўных фундатараў (другім быў – місіянер Йозеф Багдановіч) будаўніцтва гэтай 

часоўні ў перыяд 1841-1850 гг. На яго сродкі ў гэтай часоўні быў усталяваны арган, а таксама 

размешчаны ў алтары вобраз з выявай крыжа Езуса Хрыста (цытата з адной крыніцы-арыгінала: 

«Duże zasługi przy budowie kaplicy położył prof. Uniwersytetu Wileńskiego Jan Waszkiewicz, 

długoletni cenzor książek świeckich. Jego staraniem został umieszczony w ołtarzu obraz zdjęcia z 

Krzyża Chrystusa Pana oraz małe organy.»). 

 

Працы Яна Вашкевіча 

1. Waszkiewicz J. Krótki zbiór ekonomii politycznej, ulożony podlug slawnejszych autorów w 

tej nauce. – Wilno, 1823. Название в переводе на белорусский язык: Вашкевіч Ян Кароткі збор 

палітычнай эканоміі, укладзены паводле ўплывовых аўтараў у гэтай навуцы. – Вільня, 1823. – 

110 с. (надрукаваны ў часопісе ―Віленскі дзѐннік‖ ў 5-ці частках)      

1.1. Waszkiewicz J. O rozmaitych ukladach ekonomii polityczney. Wilenski dzennik. C. 30-59 

Часть 3 

1.2. Waszkiewicz J. O rozmaitych ukladach ekonomii polityczney (ciang 1ty, 2ty). Wilenski 

dzennik. T. II. 1823. C. 241-261, 393-411 Части 1 и 2 

1.3. Waszkiewicz J. O rozmaitych ukladach ekonomii polityczney (ciang 3ty). Teorya 

Cywilizacyi (ciang 4ty, 5ty). Wilenski dzennik. T. III. 1823. C. 30-59, 164-182, 315-336 Части 3, 4 и 

5. 



2. Waszkiewicz J. Nauka o handlu. Przez Jana Waszkiewicza w cesarskim Wllenskim 

uniwersytecie, ekonomii polityczney, publicznego nadzwyczaynego professora ulozona. – Wilno, 

1830. Название в переводе на белорусский язык: Вашкевіч Ян Навука аб гандлі. – Вільня, 1830. 

3. Glowniejsze zasady ekonomii przemyslowey. Ulozone w sposob rozmow przez p. H. P. 

Suzane i t. d. z francuskiego na polski jezyk wolne tlumaczony z dodaniem. Wilno, 1836. (заўвага. у 

некаторых выданнях прыводзіцца яшчэ такая назва кнігі Я. Вашкевіча:  Waszkiewicz J. Historya 

ekonomii politycznej. – Wilno, 1836. Название в переводе на белорусский язык: Вашкевіч Ян 

Гісторыя палітычнай эканоміі. – Вільня, 1836. - магчыма, гэта адна і тая ж кніга. - У.А.). 

4. Waszkiewicz J. Historya banków oraz innych celniejszych ustanowien kredytowych. Pokrótce 

zebrana przez Jana Waszkiewicza Professora b. Univer. Wilen., sowietnika Rzadu cesarskiej Mediko-

Chirur. Akademii. – Wilno, 1838. Название в переводе на белорусский язык: Вашкевіч Ян 

Гісторыя банкаў і іншых галоўных крэдытных устаноў. – Вільня, 1838 

5. Uwagi nad przyrodzeniem dochodu narodowego przez H. Storcha. Przelozyl na jezyk polski 

Jan Waszkiewicz. Wilno, 1929. 

6. Вашкевіч Ян Палітычная эканомія. Кіеў. 1843. (гэта праца па сведках сучаснікаў 

Вашкевіча была пададзена на рускай мове; магчыма, так і засталася ў рукапісу). 
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 Ян Вашкевич – белорусский ученый-экономист, политэконом. Лидер классической 

школы политэкономии Беларуси в первой половине XIX века. 

Работы Яна Вашкевича содержали отголоски популярной в то время традиции 

романтизма, которая означала направленность исследований на изучение жизни белорусского 

края и местного населения.  



Конспект лекций Я. Вашкевича был опубликован в научном журнале «Виленский 

дневник» (№ 2, № 3 за 1823 г., в 5 ч., объемом 115 с.) под названием «Краткий сбор 

политической экономии, составленный по трудам знаменитых авторов в этой науке». 

Кроме упомянутого конспекта лекций, он был автором книг «Наука о торговле» (1830), 

«История политической экономии» (1836), «История банков и других кредитных учреждений» 

(1838). В этих работах, как правило, краткое изложение взглядов представителей классической 

школы политэкономии сопровождалось оценками и объяснениями самого автора. Кроме этого, 

Ян Вашкевич все время стремился адаптировать иностранные теории к решению проблем 

хозяйства белорусского края.  

В 1844 году, уже после закрытия Виленского университета, значительно обновив конспект 

лекций, он решил занять вакантное место заведующего кафедрой политэкономии и статистики 

в Киевском университете. Однако по формальным причинам ему было отказано в этом (в Киеве 

уже была найдена кандидатура в лице местного молодого ученого И. Вернадского, которого за 

год до этого отправили за границу получать соответствующую квалификацию). 

Стоит отметить, что историки экономической мысли того времени, например, Йозеф 

Белинский отмечали, что труды Я. Вашкевича были более содержательными и оригинальными, 

чем труды других представителей политэкономии Виленского университета (например, Яна 

Зноски, и даже Геронима Стройновского). 

Лит.: Акулич В.А. История экономических учений. Мн.: МИУ, 2006. 142 с. – С. 28-29
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У межах чатырох папярэдніх доўнараўскіх чытанняў (1999, 2001, 

2003, 2005, г. Рэчыца) было зроблена некалькі даследаванняў, 

прысвечаных жыццѐваму шляху і дзейнасці М. Доўнар-Запольскага, як 

эканаміста (іх аўтарамі з’яўляліся эканамісты – Дз. Казлоў, Ю. 

Ключнікаў, Б. Сарвіраў, У. Фядосаў, а таксама гісторыкі – Э. Іофэ, Д. 

Карпусь, А. Кіштымаў, А. Ліс, С. Міхальчанка, А. Яноўскі; і інш.). 

Аднак дагэтуль не была дадзена адпаведная характарыстыка сістэмы 

эканамічных поглядаў М. Доўнар-Запольскага. Між тым каб лепей зразумець эканамічную 

навуковую спадчыну, якую ѐн нам пакінуў, важна вызначыць да якой школы, альбо 

эканамічнай плыні належыў М. Доўнар-Запольскі. На шчасце ѐн пакінуў пасля сябе адзін 

выразны артыкул, які так і называўся «Што зроблена ў навуцы для вывучэння гаспадарчага 

развіцця Расіі» (Довнар-Запольский, 1910) і які дазваляе сѐння пазіцыяніраваць погляды 

вучонага. Прычым у назве артыкула пад навукай разумелася менавіта ―палітычная эканомія‖, 

бо ѐн быў змешчаны пад аднайменнай рубрыкай. У гэтым артыкуле вучоны даў 

характарыстыку розных тэорый і школ, з якіх складалася на той час эканамічная навука. Па 

ягоным стаўленні і можна вывесці асабістую сістэму поглядаў М. Доўнар-Запольскага. Тым 

больш, што сам вучоны карыстаўся такім паняццем і характарызаваў сістэмы поглядаў іншых 

эканамістаў (Довнар-Запольский, 1910, c. 653).  

Асаблівую важнасць уяўляе наступная акалічнасць: на разглядзе прац якіх эканамістаў 

засяродзіў сваю ўвагу М. Доўнар-Запольскі ў названым вышэй артыкуле? У момант яго 

напісання ў сусветнай эканамічнай навуцы мінула ўжо амаль 40 гадоў з часу першай 

маржыналіскай рэвалюцыі. Ужо былі вядомы Альфрэд Маршал, Леан Вальрас, Карл Менгер, ці 

хоць нямецкія класікі Іаган Цюнен, Альфрэд Вэбер, інстытуцыяналісты – Тарстэйн Веблен, 

Джон Команс. Але нікога з іх М. Доўнар-Запольскі не ўзгадвае. Выбар яго відавочны, як ѐн сам 

пазначае, – нямецкія эканамісты, сярод якіх – Фрыдрых Ліст, Бруна Гільдэбранд, Карл Бюхер, 

Густав Шмолер, Вернэр Зомбарт, Гэрхарт Шульц-Гэвэрніц. Апошнім словам у эканамічнай 

навуцы М. Доўнар-Запольскі называе тэорыю В. Зомбарта (ягоны ранні твор «Сучасны 

капіталізм», 1902). Яшчэ ў адным месцы (Довнар-Запольский, 1910, c. 654), як узор для 
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Лебедзева (адк. рэд.). Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. 186 с. – С. 108-113 



пераймання ў арганізацыі даследчай працы, ѐн прыводзіць нямецкую гістрычную школу 

палітэканоміі на чале з Г. Шмолерам. Яшчэ ўзгадваюцца А. Сміт, Дж. С. Міль, К. Маркс і Ф. 

Энгельс, – усе ў пераважна станоўчым кантэксце. Але марксістам М. Доўнар-Запольскі 

дакладна не быў, хоць па ўсім бачна, што як і большасць вучоных таго часу, яму давялося 

праходзіць праз выпрабаванне марксізмам. К. Маркса ѐн лічыў выдатным мысліўцам, але 

ягоную тэарэтычную схему – занадта шырокай і павярхоўнай.  

З артыкула таксама добра відаць, што ѐн крытычна ставіўся да такіх месцячковых тэорый, 

як славянафільства і народніцтва. Спробы некаторых даследчыкаў у савецкі час прадстаўляць 

М. Доўнара-Запольскага ў якасці народніка, альбо неанародніка, з’яўляюцца беспадстаўнымі. 

М. Доўнар-Запольскі відавочна аддаваў перавагу прадстаўнікам нямецкай гістарычнай школы, 

што ўкладвалася ў агульную тэндэнцыю таго часу, бо навуковая эканамічная грамадскасць 

Расійскай імперыі ў другой палове XIX і пачатку ХХ стагоддзя знаходзілася пад уплывам як раз 

гэтай школы. У тыя часы мясцовыя гісторыкі эканамічнай думкі раўнуючыся на немцаў 

вылучалі нават асобную расійскую школу гістарычнай палітэканоміі. Адным з яе прадстаўнікоў 

і можна лічыць М. Доўнар-Запольскага. 

Так, у русле гэтай школы М. Доўнар-Запольскі не вызначаў істотнай розніцы паміж 

вучонымі-гісторыкамі і вучонымі-эканамістамі. Ён лічыў, што «заслугоўваюць увагі тыя 

вучоныя, якія па спецыяльнасці з’яўляюцца гісторыкамі і эканамістамі, бо яны разглядаюць 

пытанні на падставе сапраўдных ведаў і гістарычна-эканамічнага метада» (Довнар-Запольский, 

1910, c. 651-652).  Гэтак сама М. Доўнар-Запольскі не вызначаў розніцы паміж гісторыяй і 

палітэканоміяй. Напрыклад, ѐн падкрэсліваў побач з іншымі эканамістамі і свой значны ўнѐсак 

у навуку, якая павінна канструяваць эканамічную гісторыю, называючы яе пры гэтым 

гістарычнай навукай (Довнар-Запольский, 1910, c. 654), хоць ягоны артыкул у часопісе, як ужо 

ўзгадвалася вышэй, быў пададзены пад рубрыкай «палітычная эканомія». М. Доўнар-Запольскі 

выкарыстоўваў як сінонімы словазлучэнні «тэорыя гаспадарчага развіцця» і «гісторыя 

гаспадарчага развіцця», разумеючы пад гэтым, што на падставе вывучэння гісторыі 

эканамічнага развіцця можна вывесці універсальную тэорыю з агульнымі эканамічнымі 

законамі. 

Адной з галоўных задач сваѐй навуковай дзейнасці М. Доўнар-Запольскі лічыў 

высвятленне тых фактараў, якія рухаюць гістарычным працэсам. Пасля шэрагу даследванняў, 

вучоны прыйшоў да высновы, што на гістарычны працэс вырашальны ўплыў аказвае 

эканамічны фактар (а калі яшчэ больш дакладна, то гандаль). Ён лічыў, што калі высветліць 

законы развіцця народнай гаспадаркі, то можна зразумець заканамернасці развіцця 

гістарычнага працэсу. Заўважна, што і ў гэтых пытаннях праглядваецца відавочны ўплыў на 



погляды вучонага нямецкай гістарычнай школы (не меншы, дарэчы, чым марксісцкай 

палітэканоміі). 

Прадметам навукі палітычная эканомія М. Доўнар-Запольскі лічыў вызначэнне агульных 

законаў эканамічнага развіцця, якія могуць быць прыдатныя для ўсіх краін і дазволяць 

тлумачыць  агульны ход эканамічнага развіцця любой краіны. Навука па М. Доўнару-

Запольскаму патрэбна каб адкрываць законы эканамічнага развіцця: «патрэбна адкрыць такія 

ўмовы, якія будуць законамі развіцця, пры наяўнасці якіх гаспадарка кожнага народа будзе 

мець вызначаныя рысы» (Довнар-Запольский, 1910, c. 656).  Патрэбу ў гэтай тэорыі М. Доўнар-

Запольскі бачыў у неабходнасці ўдакладняць і ўдасканальваць погляды вучоных-эканамістаў. 

Гэта значыць, ѐн прытрымліваўся, хутчэй за ўсѐ, прынцыпа этычнай нейтральнасці эканамічнай 

навукі. 

Такім чынам, М. Доўнар-Запольскі па сваім эканамічным поглядам адносіўся да 

гістарычнай школы палітэканоміі. І хоць сама гістрычная палітэканомія пасля ІІ-ой сусветнай 

вайны як альтэрнатыва неакласічнай эканамічнай тэорыі аказалася амаль вычарпанай, яна дала 

свету новую дысцыпліну (ці навуковы накірунак у складзе сучаснай эканамічнай навукі), якую 

сѐння называюць «эканамічнай гісторыяй». Гэта дысцыпліна стаіць на мяжы дзвюх іншых 

навук – эканамічнай тэорыі і гісторыі, увабрала з іх шмат агульных рысаў, але пры гэтым 

выразна ад іх адрозніваецца. Прадметам «эканамічнай гісторыі» з’яўляецца паходжанне і 

развіццѐ розных тыпаў гаспадаркі і эканамічных трансфармацый, што адбываюцца ў 

канкрэтных сацыяльна-гістарычных умовах. Карыстаецца матэматычна-статыстычнымі і 

пераважна гістарычнымі метадамі даследавання (Галубовіч, Шыбека, 2003, c. 252).  І хоць 

адносіны вучоных-эканамістаў да гэтай дысцыпліны розныя: ад амаль поўнага непрымання (А. 

Маршал, Л. Мізес, Ф. Хайек) да прыкметнага ўзвышэння (Й. Шумпэтэр, П. Самуэльсан, С. 

Кузнец, Р. Фогель, Д. Норт, М. Перлман), сѐння гэта дысцыпліна выкладаецца ў большасці 

эканамічных унівэрсітэтах свету, існуюць міжнародныя і нацыянальныя асацыяцыі, 

даследніцкія цэнтры, а таксама часопісы па эканамічнай гісторыі, ладзяцца спэцыялізаваныя 

навуковыя канферэнцыі. І, як справядліва зазначылі сучасныя беларускія вучоныя-гісторыкі Г. 

Галубовіч і З. Шыбека, у Беларусі асновы «эканамічнай гісторыі» заклаў Мітрафан Доўнар-

Запольскі (Карпусь, 2005, c. 252). Калі троху пафантазіраваць і спраецыраваць тагачасныя 

погляды вучонага на існуючуя адпаведныя накірункі ў сучаснай сусветнай эканамічнай навуцы, 

то можна было б сказаць, што калі б М. Доўнар-Запольскі жыў у наш час, то ѐн мог бы быць 

прыхільнікам эвалюцыйнай эканамічнай тэорыі (адзін з заснавальнікаў – Йозэф Шумпэтэр), 

эканамічнай тэорыі паводзінаў (Герберт Сайман), і зразумела кліаметрыкі (так называецца 



сѐння накірунак у эканамічнай тэорыі, у якім даследуецца гісторыя народнай гаспадаркі з 

актыўным ужываннем статыстыкі).  

Увогуле, аналізуючы эканамічныя погляды асобнага вучонага важна ўлічваць, што на іх 

развіццѐ ў канкрэтны час і ў канкрэтнай краіне уплываюць ідэалогія, палітычны рэжым і 

развіццѐ народнай гаспадаркі. Трэба прызнацца, што М. Доўнар-Запольскі тут не быў 

выключэннем. Яго эканамічныя погляды істотна мяняліся і праходзілі эвалюцыю на працягу 

ўсяго жыцця. З яго прац бачна, што ў першыя тры дзесяцігоддзі сваѐй навуковай дзейнасці ѐн 

больш падзяляў погляды прадстаўнікоў гістарычнай і марксісцкай палітэканомій, дзвух з трох 

існуючых у тыя часы плыняў эканамічнай навукі, якія ў метадалагічным плане мелі пэўнае 

падабенства, а пасля І-ай сусветнай вайны – у яго працах можна сустрэць ужо шэраг зваротаў 

да неакласічнай эканамічнай тэорыі. Падцвярджаецца гэта назіранне і меркаваннямі тых 

людзей, якія ведалі яго асабіста. Напрыклад, вучань М. Доўнар-Запольскага У. Раманоўскі 

заўважаў: «М. Доўнар-Запольскі не меў сярод нас рэпутацыі прынцыпова цвѐрдага чалавека, які 

не адступае ні ў палітыцы, ні ў маралі ад раз прынятага накірунку» (Карпусь, 2005, с. 123).  

Ці з’яўляўся М. Доўнар-Запольскі вучоным-эканамістам у сучасным разуменні гэтага 

словазлучэння? І да, і не. Прынамсі, называць М. Доўнар-Запольскага вучоным-эканамістам 

трэба вельмі асцярожна, бо найперш, ѐн быў выбітным вучоным-гісторыкам, які вельмі добра 

разбіраўся ў пытаннях эканамічнай навукі. Бо і сѐння ѐсць гісторыкі, якія даследуюць гісторыю 

народнай гаспадаркі, альбо выдаюць артыкулы і нават брашюры на эканамічныя тэмы, але 

эканамістамі іх ніхто не называе, прынамсі, прафесійнымі эканамістамі. Але М. Доўнар-

Запольскага можна называць эканамістам, таму шта ѐн меў публіцыстычныя працы на 

эканамічную праблематыку, вопыт працы як практыка-эканаміста, напрыклад, у дзяржаўных 

установах у якасці чыноўніка і ў прыватнай вышэйшай навучальнай установе ў якасці рэктара. 

Сѐння такіх людзей у нас сапраўды называюць эканамістамі.  

У любым выпадку, важна яшчэ раз адзначыць, што для вучонага-гісторыка М. Доўнар-

Запольскі вельмі добра разбіраўся ў эканамічнай тэорыі. Напрыклад, сѐння не кожны беларускі 

эканаміст разумее як ўплываюць на народную гаспадарку – змяненне абменнага курса 

нацыянальнай валюты, змена велічыні ставак мытных пошлін, ці, напрыклад, ўзбуйненне і 

канцэнтрацыя капітала. Ён жа ў гэтых пытаннях разбіраўся досыць добра, і самае галоўнае, 

досыць правільна, і таму яго эканамічныя погляды ўяўляюць цікавасць не толькі для гісторыкаў 

эканамічнай думкі, але нават і для сучаных беларускіх эканамістаў. Эканамічныя погляды М. 

Доўнар-Запольскага варта асвятляць, напрыклад, у навучальных дапаможніках і падручніках па 

гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. Пры гэтым пазіцыянаваць яго ў гісторыі эканамічнай 

думкі Беларусі, на маю думку, найбольш абгрунтавана будзе – як прадстаўніка мясцовай 



гістарычнай школы палітэканоміі і аднаго з першых заснавальнікаў у беларускай эканамічнай 

навуцы такога накірунку, як «эканамічная гісторыя».  

На прыканцы хочыцца заўважыць, што М. Доўнар-Запольскі – гэта супрацьлеглая постаць. 

Глыба. Каб яе вывучыць трэба самому даследчыку мець хоць бы прыблізна адпаведную 

культуру. Шмат у яго поглядах супярэчлівага на першы погляд, што пры першым вывучэнні 

можа напужаць даследчыка. Але калі яму хопіць моцы пераадолець першы бар’ер у выглядзе 

неардынарнасці думкі й трываласці  жыццѐвых прынцыпаў Мітрафана Доўнара-Запольскага, 

якіх часам у нас бракуе, то даследчыку адкрыецца геніяльная постаць. Большасць ягоных прац 

напісана на рускай мове, але напэўна складана сярод людзей яго пакалення знайсці больш 

свядомага шчырага беларуса; пры жыцці ѐн у большасці размаўляў па-руску, на гэтай мове 

чытаў лекцыі, але ў коле аднадумцаў сярод студэнтаў і калег размаўляў на роднай мове; ѐн 

менш двух гадоў непасрэдна працаваў у Беларусі, але пакінуў значны след сваѐй працай – 

навуковай і арганізацыйнай, выхаваўчай і культурнай, а таксама ўласнай бібліятэкай, якой 

пашчасціла застацца ў Беларусі. 



Генры Шульц (1893-1938) – ураджэнец Беларусі, прафесар Чыкагскага ўніверсітэта, адзін 

з заснавальнікаў эканаметрычнага таварыства ў ЗША. 

 

Амерыканскі эканаміст. Нарадзіўся 4 верасня 1893 г. у 

мястэчку Шаркаўшчына ў Беларусі. 

Яго сям’я ў 1907 годзе эмігрыравала ў Нью-Ёрк , дзе Генры 

закончыў пачатковую адукацыю, а затым скончыў каледж у Нью-

Ёрку, атрымаўшы ступень бакалаўра ў 1916 годзе. За добрую 

дыпломную працу Генры Шульц атрымаў накіраванне і паступіў у 

Калумбійскі ўніверсітэт, але быў вымушаны перарваць навучанне ў 

1917 годзе з-за I сусветнай вайны. 

У час I сусветнай вайны ўдзельнічаў у баявых дзеяннях і быў 

паранены. 

Пасля вайны атрымаў стыпендыю, што дазволіла яму правесці 

1919 год у Лонданскай школе эканомікі і лабараторыі Гальтана з Універсітэцкага каледжа 

Лондана, дзе ѐн меў магчымасць наведваць лекцыі па статыстыцы Карла Пірсана. 

Пасля вяртання ў ЗША, у 1920 годзе Шульц ажаніўся з Бертай Грынштэйн. Пазней у іх 

нарадзіліся дзве дачкі Рут і Жан.  

Шульц працягваў вучыцца на доктарскую ступень у Калумбійскім універсітэце, і ў той 

жа час займаўся правядзеннем даследаванняў па статыстыцы для Бюро перапісу Злучаных 

Штатаў і Дэпартамента працы Злучаных Штатаў. 

Ён быў удастоены PhD  па эканоміцы ў Калумбіі ў 1925 годзе, абараніў дысертацыю па 

ацэнцы крывых попыту, якая была напісана пад кіраўніцтвам Генры Л. Мура. 

У 1926 годзе Шульц накіраваўся ў Чыкагскі ўніверсітэт, дзе ѐн правѐў астатак сваѐй 

кар’еры, займаючыся выкладаннем і правядзеннем даследаванняў. У 1930 годзе ѐн быў адным з 

шаснаццаці членаў, якія заснавалі эканаметрычнае таварыства. 

Генры Шульц загінуў 26 лістапада 1938 года каля Сан-Дыега ў Каліфорніі ў час 

трагічнай аўтамабільнай аварыі, калі ехаў выкладаць падчас суботняга адпачынку ў Чыкагскі 

універсіт. У гэтай аварыі загінулі таксама яго жонка і абедзве дачкі. 

Генры Шульц быў адным з заснавальнікаў матэматычнай і статыстычнай эканомікі. Быў 

упэўнены ў тым, што эканамічныя запатрабаванні павінны быць падвергнуты строгай 

колькаснай ацэнцы і толькі такія даследаванні можна лічыць навукай. Яго даследаванні былі 

сканцэнтраваны вакол вялікай праграмы, якая была прысвечана тэорыі і ацэнцы прыватнага 

попыту на тавары. Гэты праект быў пачаты ім у сярэдзіне 1920-х гадоў у Чыкагскім 



універсітэце, і яго асноўныя вынікі былі апублікаваны ў яго вельмі ўплывовай кнізе «Тэорыя 

вымярэння попыту» (The Theory of Measurement of Demand) (1938) незадоўга да яго смерці. 

 

Асноўныя працы: 

Rational Economics (Рацыянальная эканамічная навука), 1928. 

The Meaning of Statistical Demand Curves (Значэнне статыстычных крывых попыту), 1930. 

The Theory of Measurement of Demand (Тэорыя вымярэння попыту), 1938. 



Сайман Кузнец (1901-1985) - адзіны нобелеўскі лаўрэат па эканоміцы, ураджэнец Беларусі  

 

У пачатку 1990-х, калі з распадам Савецкага саюзу шырокая навуковая 

грамдскасць атрымала доступ к працам заходніх эканамістаў, з’явіліся 

новыя супярэчлівія звесткі адносна месца нараджэння вядомага 

амерыканскага эканаміста, лаўрэата Нобелеўскай преміі па эканоміцы 

Саймана Кузняца. Спачатку ў расійскім часопісе «Эканамічная школа» 

Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэту (МДУ) у 1992 г. з’явіліся звесткі 

аб тым, што С. Кузнец нарадзіўся не ў Харкаве, як дагэтуль было 

прынята лічыць, а ў Беларусі ў горадзе Пінске. Затым гэта інфармацыя 

з’явілася на сайце эканамічнай школы МДУ «Economicus.ru», затым у 

кнізе расійскага эканаміста Андрэя Анікіна, які асабіста сустракаўся ў 1955 годзе з С. Кузняцом 

[1, c. 17], затым у Расійскай энцыклапедыі, прысвечанай Нобелеўскім лаўрэатам па эканоміцы 

[2, c. 36], выдадзенай у 2001 годзе пад рэдакцыяй Л. Васінай. 

Пасля гэтага намі была зроблена выбарка і аналіз шматлікіх англамоўных работ аб С. 

Кузняце, якія маюцца ў адкрытым доступе, і гэта інфармацыя знайшла падцверджанне.  

У гэты момант, дакладна вядомы тры аўтарытэтныя крыніцы, якія сапраўды дазваляюць 

лічыць, што С. Кузнец нарадзіўся ў Пінске, і з’яўляецца ўраджэнцам Беларусі. Дзве 

падрабязнейшыя біяграфіі С. Кузняца напісаны дзвумя вядомымі амерыканскімі эканамістамі 

Полам Перлманам (які пісаў прадмову да кнігі Йозэфа Шумпэтэра «Гісторыя эканамічнага 

аналізу») і Робертам Фогелем (Лаўрэатам Нобелеўскай па эканоміке 1993 года). Перлман 

сцвярджае, што С. Кузнец дакладна нарадзіўся не ў Харкаве, а Фогель называе горад, дзе 

нарадзіўся Кузнец – Пінск.  

Чаму можна верыць гэтым крыніцам? Па-першае, абодва эканаміста спецыялізіруюцца на 

вывучэнні жыццѐвага шляху С. Кузняца, што абумоўлена не ў апошнюю чаргу тым, што і 

Перлман, і Фогель, як і Кузнец, належаць да яўрэйскай нацыянальнасці
45

. Па другое, ѐсць 

здагадка, што Фогель добра ведаў Кузняца яшчэ з дзяцінства. Яго бацькі эмігрыравалі ў тым жа 

1922 годзе (заўвага. толькі з Адэсы. – У.А.), што і Сайман Кузнец са сваім братам Саламонам, у 

адзін і той жа горад Нью-Йорк. Відаць толькі Фогель ведаў падрабязнасці аб месцы нараджэнні 

Кузняца (ѐн быў у свой час аспірантам Кузняца), у той час як Перлман  на падставе толькі 

літаратурных крыніц змог высветліць, што гэта быў не Харкаў.  
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 Перлман перакладаецца як «цукровы чалавек»,  Кузнец, які па маці Фрыдман, перакладаецца як «свабодны 

чалавек». 



Яшчэ адзін амерыканскі эканаміст Мозэс Абрамовіц, таксама яўрэй па нацыянальнасці, са 

слоў жонкі С. Кузняца – Эдзіт Хандлер (заўвага. таксама была эканамістам, працавала разам з 

мужам у Нацыянальным бюро эканамічных даследаванняў. – У.А.) сцвярджае, што С. Кузнец 

нарадзіўся ў Пінске і скончыў у гэтым горадзе рэальнае вучылішча (заўвага. Будынак былога 

рэальнага вучылішча захаваўся, цяпер там месціцца аддзел адукацыі. – У.А.)
46

 [3, c. 241]. 

З вышэйпералічаных прац, мы даведваемся, што С. Кузнец нарадзіўся 30 красавіка 1901 

года ў Пінске ў сям’і гандляра мяхамі Абрама і Паліны (у дзявоцтве – Фрыдман). Ён быў 

сярэднім з траіх дзяцей. У 1907 годзе яго бацька з’ехаў у ЗША, збіраючыся выклікаць туды 

сям’ю, як толькі ўладкуецца сам (спачатку меркавалася, што прычынай эміграцыі Абрама 

Кузняца
47

, маглі стаць «яўрэйскія пагромы», якія пракаціліся ў 1905-06 гг. па паўднѐвай і 

паўднѐва-заходняй частцы Расійскай імперыі. І хоць на тэрыторыі Беларусі яны былі рэдкімі, 

але тыя, якія былі, адбыліся як раз побач з Пінскам – у Рэчыцы і Гомлі).
48

 Але пазней на гэты 

конт з’явілася новае даследванне, якое адкрыла сапраўдную прычыну ад’езда.  

Згодна Фогелю, Кузнец скончыў мясцовую яўрэйскую гімназію (заўвага. хаця ў той час у 

Пінску існавала таксама яўрэйская гімназія, таму гэта версія таксама патрабуе вывучэння. – 

У.А.) і паступіў у Харкаўскі ўніверсітэт
49

. Пасля двух гадоў навучання ѐн пачаў яшчэ і 

працаваць у статыстычным аддзеле Цэнтральнага савета прафсаюзаў пры Урадзе Савецкай 

Украіны. Затым стаў загадчыкам бюро статыстыкі труда. У 1921 годзе  у даведніку 

«Матэрыялы па статыстыцы працы ва Ўкраіне» быў надрукаваны яго першы артыкул 

«Грашовая заробная плата рабочых і служачых фабрычна-завадской прамысловасці г. Харкава 

ў 1920 года» (на рускай мове). 

 Аднак пасля таго як па ўмовам савецка-польскай дамовы Заходняя Беларусь адыйшла да 

Польшчы і тыя, хто нарадзіўся на гэтай тэрыторыі змаглі атрымаць польскае грамадзянства, 

сям’я Кузняцоў перабралася ў Польшчу, а адтуль у 1922 годзе Сайман і яго малодшы брат 

Саламон эмігравалі ў ЗША
50

.  

Каб праверыць звесткі, пазначаныя амерыканскімі і расійскімі эканамістамі мы звярнуліся 

да Пінскай яўрэйскай суполкі. Старшыня Язэп Ліберман падцвердзіў, што ў газеце, якая 
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 Нарэшце сын Саймана Кузняца, Пол Кузнец, які з’яўляецца прафесарам у адстаўцы ўніверсітэта штата Індыяна, 

у красавіку 2013 г. адказаў на ліст беларускага даследчыка Артура Яфімава, у якім паведаміў наступане: «My father 

was born in Pinsk, and I do not have his birth certificate. Sincerely, Paul Kuznets. April 28, 2013». 
47

 Які потым змяніў прозвішча на Сміт, што ў ангельскай мове як раз і азначае «кузнец» альбо «каваль». 
48

 Пагромы сталі адной з прычын нявіданай дагэтуль яўрэйскай эміграцыі (у перыяд 1904-1906 гг. З Расійскай 

імперыі эмігрыравала 217 617 яўрэяў, альбо 70% ад агульнай колькасці людзей усіх нацыянальнасцей, якія 

пакінулі імперыю). 
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 Як вядома у той час на беларускіх землях не было ніводнага універсітэту, і ураджэнцы Беларусі, сконшчыўшы 

гімназіі і вучылішчы, вымушаны былі паступаць ва ўніверсітэты суседніх зямель. Ураджэнцы Палесся найбольш 

паступалі ў Кіеўскі і Харкаўскі ўнівесітэты. 
50

 У адрозненні ад свайго бацькі Сайман за мяжой захаваў сваѐ арыгінальнае прозвішча. 



выдаецца суполкай, было надрукавана ўжо два матэрыяла на гэту тэму, фактычна 

падцвердзіўшы, што ім вядома аб тым, што Кузнец нарадзіўся ў Пінску. Ён таксама паведаміў, 

што асабіста звязваўся з роднымі Саймана Кузняца і тыя паведамілі, што іх бацька нарадзіўся ў 

Пінску. 

Як жа магло атрымацца, што ўсе савецкія падручнікі па дысцыпліне «Гісторыя 

эканамічных вучэнняў», энцыклапедыя Нобелеўскіх лаўрэатаў, выдадзеная Нобелеўскім 

камітэтам Швецыі, а таксама Брытанская энцыклапедыя, адна з самых аўтарытэтных у свеце, 

памыліліся, калі паведамлялі, што С. Кузнец нарадзіўся ва ўкраінскім горадзе Харкаве, а не ў 

беларускім горадзе Пінске? 

Некаторую блытаніну ўнѐс сам Кузнец, які ў аўтабіяграфіі, напісанай для Нобелеўскага 

камітэту ў 1971 годзе, у графе «месца нараджэння» не напісаў горада, дзе ѐн нарадзіўся, а 

абмежаваўся толькі ўказаннем дзяржавы – Расіі. Можна выказаць здагадку, што 

дыскрымінацыя  яўбрэяў з боку мясцовых улад і праваслаўнага духавенства, сведкам якога быў 

С. Кузнец у дзяцінстве не зрабіла для яго месца нараджэння Бацькаўшчынай і не заклала 

любові да родных мясцінаў, якая на думку мекаторых навукоўцаў,  закладываецца ў чалавека як 

раз на мяжы 13-14-ці гадовага ўзросту (калі верагодна Кузнец яшчэ жыў у Пінску). Тое, што для 

яго месца нараджэння не стала сапраўднай Бацькаўшчынай, а хутчэй месцам, з якога ѐн марыў 

хутчэй уцячы, можа сведчыць яшчэ адзін факт «памылковага» запаўнення анкеты. Ён пазначыў, 

што эміграваў у 1922 годзе з Савецкага саюза, хоць вядома, што Польшча, ніколі не ўваходзіла 

ў Савецкі саюз. Можа, Кузнец, тым самым хацеў падкрэсліць, што месца, адкуль ѐн эміграваў і 

дзе ѐн нарадзіўся, на момант атрымання ім Нобелеўскай прэміі уваходзіла ў склад Савецкага 

саюза, пра які ўсе ведалі за мяжой, у тым ліку ў ЗША і Швецыі? Чаму Кузнец не надаў  

значэння таму, што ѐн эміграваў з Заходняй Беларусі, што яна была далучана да СССР толькі ў 

1939 годзе? Відаць таму, што Беларусь тады, ні ў якасці Заходняй частцы, ні ў якасці БССР, не 

разглядалася як самастойная краіна, і пра яе ніхто не ведаў за мяжой. Але гэта, усѐ ж і 

сведчанне пэўнай апалітычнасці С. Кузняца. Зрэшты, як ѐн ставіўся да беларусаў і іх права на 

нацыянальны суверэнітэт і незалежнасць, патрабуе далейшага даследавання.  

Хто з савецкіх, альбо ўкраінскіх эканамістаў першым зрабіў «навуковую фальсіфікацыю», 

зрабіўшы акругленне, што калі Кузнец вучыўся ў Харкаўскім універсітэце, то ѐн там і 

нарадзіўся, і калі гэта было зроблена, до ці пасля ўзнагароджання Нобелеўскай прэміяй, таксама 

патрабуе высвятлення.  Аднак, хутчэй за ўсѐ, гэта адбылося да ўшанавання Нобелеўскай прэміі, 

таму шта лѐс Кузняца дагэтуль мала каго цікавіў у Савецкім саюзе. Астатнія эканамісты, не 

маючы аб’ектыўнай інфармацыі, прынялі яе за праўду, гэтак сама, як і большасць амерыканскіх 

і еўрапейскіх эканамістаў.  Акрамя таго, відаць мела значэнне, што ўжо у 1960-х гадах С. 



Кузнец быў забароненым буржуазным эканамістам, бо яго тэорыя сучаснага эканамічнага росту 

аправяргала высновы з марксіскай тэорыі.  

Аднак пра тое, што С. Кузнец сапраўды нарадзіўся не ў Харакаве сведчыць тое, што 

дагэтуль украінскія эканамісты не могуць апісаць ніводнага эпізода з жыцця славутага 

эканаміста да 14 гадоў. Першыя ж пошукі ў Пінску наадварот далі станоўчыя вынікі. Прозвішча 

Кузнец з’яўляецца вельмі распаўсюджанай у Пінску, напрыклад, падчас другой сусветнай 

вайны фашыстамі было растраляна 35 чалавек з прозвішчам Кузнец. 

Такім чынам, сѐння не вызывае сумневу, што С. Кузнец нарадзіўся ў Пінску, хоць дагэтуль 

не знойдзены гэтаму факту дакументальныя падцверджэнні. 

 

АСВЯТЛЕННЕ ЭКАНАМІЧНАЙ СПАДЧЫНЫ С. КУЗНЯЦА Ў ГІСТОРЫІ 

ЭКАНАМІЧНАЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ: МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ 

 

Чаму трэба ўключаць С. Кузняца ў падручнікі па гісторыі эканамічнай думкі Беларусі? Бо 

сам факт нараджэння на беларускай зямлі Нобэлеўскага лаўрэата па эканоміцы з’яўляецца для 

гэтага падставай. Пры гэтым гаворка не ідзе пра тое, што С. Кузнец з’яўляецца беларускім 

эканамістам. Сайман Кузнец – амерыканскі эканаміст, яўрэй па нацыянальнасці, які распачынаў 

сваю эканамічную адукацыю і дзейнасць ва Ўкраіне, але які нарадзіўся ў Беларусі. Гэта значыць 

С. Кузнец – нобелеўскі лаўрэат па эканоміцы, ураджэнец Беларусі. Вось гэтае «ураджэнец 

Беларусі»  і дае нам падставу ўключаць С. Кузняца ў гісторыю эканамічнай думкі Беларусі, бо 

наша краіна дала свету выбітнага эканаміста. Гэты факт з’яўляцца як бы мастом паміж 

беларускай і сусветнай эканамічнымі навукамі. 

Якія пытанні ў кузнецаведзенні могуць стаць вотчынай беларускіх эканамістаў? Без 

сумневу, гэта даследаваньне самага цмянага і нявывучанага перыяду жыцця С. Кузняца – ад 

моманту нараджэння да эміграцыі ў ЗША. Патрабуе дакумэнтальнага доказу факт нараджэння 

С. Кузняца ў Беларусі: пошук метрыкі і фотаздымкаў у архівах Беларусі і суседніх краінаў, 

пошук будынкаў, дзе ѐн жыў, пошук дакументаў рэальнага вучылішча, альбо яўрэйскай 

гімназіі, дзе ѐн атрымліваў пачатковую адукацыю. Беларускія эканамісты будуць мець істотныя 

перавагі ў гэтай справе ў параўнанні з амерыканскімі біѐграфамі С. Кузняца (сярод якіх, Р. 

Фогель, М. Пэрлман, М. Абрамовіц),  і гэтая даследчая праграма можа стаць адным са шляхоў 

да інтэграцыі сучаснай беларускай эканамічнай думкі ў сусветную эканамічную навуку. Яна 

была б яшчэ больш паспяховай, калі ўдалося б аб’яднаць даследчыя высілкі ў гэтых пытаннях 

беларускіх і украінскіх эканамістаў, а таксама атрымаць дапамогу ў гэтай справе ад гісторыкаў 

абедзвюх краін. 



Якія працы С. Кузняца ўключаць да разгляду ў падручніках па гісторыі эканамічнай думкі 

Беларусі? На нашу думку, па-першае, тыя працы, яікя лічацца галоўным ягоным унѐскам у 

сусветную эканамічную навуку, па-другое, асобныя распрацоўкі, якія маюць дачыненне да 

развіццѐвых краін, і могуць быць выкарыстаны ў справе наладжвання ў Беларусі развітай 

рынкавай гаспадаркі. Напрыклад, яго тэорыя сучаснага эканамічнага роста, якая сведчыць пра 

тое, як развіццѐвым краінам перайсці на стадыю сучаснага эканамічнага росту і дасягнуць 

узроўня і стандартаў жыцця развітых краін; яго сістэма нацыянальных рахункаў – якая дазваляе 

падвысіць метадалагічны ўзровень беларускай статыстыкі і зрабіць яе адпаведнай міжнародным 

стандартам; «закон Кузняца», які дазваляе высветліць механізм станаўлення ў краіне сярэдняга 

класа. 

 



Аркадзь Смоліч як сінтэзуючая постаць у беларускай эканамічнай навуцы 1920-х гг.
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Да апошняга часу А. Смоліч (1891-1938) быў больш вядомы як географ. 

Гэта нягледзячы на тое, што больш за палову ягоных навуковых прац 

прысвечана эканамічным праблемам (па нашых падліках 21 з іх можна 

аднесці да эканамічнай навукі, 17 – да геаграфіі, і яшчэ 21 – да іншых 

галін ведаў, у тым ліку краязнаўства, літаратуразнаўства, мовазнаўства, 

паліталогіі). Па сцверджанні аднаго з заснавальнікаў «смолічазнаўства» 

Арсеня Ліса, навукова-даследніцкая дзейнасць А. Смоліча 

засяроджвалася галоўным чынам на эканамічнай навуцы: «у перыяд 

1924-1929 гг. Смоліч выдаў чатыры даследванні манаграфічнага характару, прысвечаныя 

эканоміцы Беларусі, у асноўным прыярытэтнай яе галіне – сельскай гаспадарцы» (Ліс, 1994, c. 

227).  

Аркадзь Смоліч з’яўляўся адным з лідэраў так званай беларускай арганізацыйна-вытворчай 

школы, адной з самых уплывовых школ, якую спрадукавала беларуская эканамічная навука за 

ўвесь час свайго існавання. Па меркаванні аднаго з адмыслоўцаў у галіне гісторыі эканамічнай 

думкі Беларусі Віталя Бусько (1954-2006), «А. Смоліч зрабіў значны ўнѐсак у станаўленне і 

развіццѐ многіх накірункаў фундаментальнай эканамічнай навукі Беларусі, асабліва ў галіне 

эканамічнай геаграфіі, размеркавання вытворчых сіл, арганізацыі сялянскіх гаспадарак, 

эканамічнага райанавання, гісторыі народнай гаспадаркі» (Бусько, 2001b, с. 68). 

У 1920-я гады А. Смоліч быў адным з арганізатараў аднаўлення беларускай эканамічнай 

навукі пасля больш чым пяцідзесяцігадовага перапынку ў яе развіцці (калі лічыць ад моманту 

закрыцця царскімі расійскімі ўладамі на тэрыторыі Беларусі апошняй вышэйшай навучальнай 

установы – Горыгорацкага земляробчага інстытута – у 1864 годзе). Ён быў фактычным 

старшынѐй сельскагаспадарчай секцыі Інстытута Беларускай Культуры (фармальна старшынѐй 

быў наркамзем Зміцер Прышчэпаў), вакол якой быў сфарміраваны першы цэнтар 

фундаментальных эканамічных даследаванняў (1922-1927). У 1924 г. пад яго кіраўніцтвам быў 

заснаваны часопіс «Плуг». Ён распрацаваў праект стварэння на аснове сельскагаспадарчай 

секцыі Інстытута Беларускай Культуры першай нацыянальнай даследніцкай установы (ім 

пазней стаў Беларускі навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, які праіснаваў 

у перыяд 1927-1930 гг. і дабіўся значных поспехаў на даследніцкай ніве). Першапачаткова 

                                                 
51

 Надрукавана ўпершыню: Акуліч У.А. Аркадзь Смоліч як сінтэзуючая постаць у беларускай эканамічнай навуцы 

1920-х гадоў  // Проблемы теории и практики формирования белоруской экономической модели. Сб. материалов 

межд. Науч.-практ. конф. 30 мая 2008 г. Минск. Институт экономики НАН Беларуси. Мн.: Право и экономика. 

2008. 644 с. – С. 107-108 



планавалася, што гэты інстытут і ўзначаліць А. Смоліч. Тым больш, што ў 1927 годзе па 

новаму, фактычна акадэмічнаму па сваім патрабаванням, статуту Інстытута Беларускай 

Культуры, А. Смоліч быў адзіным вучоным-эканамістам, якога абралі правадзейным членам 

(гэта значыць фактычна – акадэмікам). Але 1927 год як раз стаў пачаткам «палявання на 

ведзьмакоў»; А. Смолічу прыгадалі мінілуае і залічылі ў спіс неблаганадзейных. Таму Беларускі 

навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі ўзначаліў яго вучань Гаўрыла 

Гарэцкі, а А. Смоліч стаў загадчыкам аднаго з ключавых аддзелаў – сельскагаспадарчай 

эканоміі і арганізацыі сельскай гаспадаркі. Ён прапанаваў стварыць часопісы «Сельская і лясная 

гаспадарка», а таксама «Працы аддзелу сельскагаспадарчай эканоміі», якія потым сталі візітнай 

карткай беларускай эканамічнай школы 1920-х гадоў і прынеслі ѐй пэўную вядомасць нават за 

мяжой. А. Смоліч быў адным са стваральнікаў Беларускай акадэміі навук: распрацоўваў яе 

статут і нават выбіраў месца пад яе будаўніцтва (па словах жонкі Алесі Смоліч, ездзіў разам са 

Сцяпанам Некрашэвічам за Камароўку пад Ваньковічаўскі лес) (Ліс, 1994, c. 233). 

А. Смоліч быў адным з распачынальнікаў працэсу беларусізацыі эканамічнай навукі. 

Пераважна пад яго ўплывам прыхільнікам беларусізацыі стаў наркам земляробства З. 

Прышчэпаў (1896-1940). Сярод маладых эканамістаў, якія працавалі ў 1920-я гады ў Беларусі, 

ѐн быў прызнаным лідэрам культурна-эканамічнага адраджэння. Стварыў камісію па 

распрацоўцы беларускай эканамічнай тэрміналѐгіі, пераклаў шэраг замежных кніг на 

беларускую мову (у тым ліку ў 1924 годзе пераклаў з рускай мовы кнігу свайго былога 

навуковага кіраўніка Аляксандра Чалінцава (1874-1962) «Аб рахункавым аналізе сялянскай 

гаспадаркі») (Калупаеў, 2005, c. 135).  

Нарэшце, па нашай версіі менавіта А. Смоліч мог быць адным з верагодных аўтараў ідэі 

канцэпцыі развіцця «Беларусь-Данія». Гэта канцэпцыя магла ўзнікнуць яшчэ ў міністэрстве 

сельскай гаспадаркі Беларускай Народнай Рэспублікі (А. Смоліч  быў міністрам сельскай 

гаспадаркі з 1919 г. ва ўрадзе А. Луцкевіча), а затым разам з амністыяй і вяртаннем беларускіх 

навукоўцаў у Савецкую Беларусь, зноў набыла папулярнасць. Ускосна ў падтрымку такой версіі 

сведчыць такі факт, што нават калі Беларусь была падзелена на часткі, эканамісты, і Заходняй 

Беларусі (ананімныя аўтары газеты «Сялянская ніва»), і Савецкай Беларусі (З. Прышчэпаў, Г. 

Гарэцкі, Сцяпан Журык), у сваіх працах працягвалі ўзгадваць пра дацкі шлях развіцця. Па 

першае, толькі А. Смоліч мог у той час так дакладна сярод еўрапейскіх краін вылучыць 

менавіта Данію, як бліжэйшую да Беларусі па сваім геаграфічна-эканамічным 

характарыстыкам, бо як раз у той ѐн час пісаў падручнік па геаграфіі. Па другое, А. Смоліч, як 

эканаміст, знаходзіўся пад уплывам расійскай арганізацыйна-вытворчай школы, заснавальнікам 

якой быў А. Чалінцаў. Беларус А. Смоліч навучаўся ў А. Чалінцава, удзельнічаў разам з ім у 



экспедыцыях. Нарэшце, нагадаем, што як раз прадстаўнікі расійскай арганізацыйна-вытворчай 

школы, разам з А. Чалінцавым – А. Чаянаў, А. Рыбнікаў, М. Макараў, – даводзілі, што Расіі 

трэба пераводзіць сельскую гаспадарку на капіталістычны лад, па ўзору лепшых еўрапейскіх 

краін. Хутчэй за ўсѐ, менавіта ѐн, будучы намеснікам старшыні сельскагаспадарчай секцыі 

Інстытута Беларускай Культуры, данѐс сэнс гэтай канцэпцыі да яе старшыні З. Прышчэпава, і 

той заклаў яе ў падмурак аграрнай палітыкі Беларусі ў 1920-я гады. Гісторыі ўзнікнення гэтай 

канцэпцыі прысвечана асобная кніга (Акуліч, 2008). Эканамічныя погляды А. Смоліча як 

вучонага-эканаміста падрабязна даследваны В. Бусько ў шэрагу яго публікацый (Никитенко, 

2001d; Бусько, 1996). 



Бонч-Асмалоўскі Радыѐн Анатольевіч 

Беларускі эканаміст, публіцыст, грамадскі і дзяржаўны дзеяч. 

Нарадзіўся ў 1884 годзе ў маѐнтку Блонь Ігуменскага павета 

Мінскай губерні (зараз у Пухавічскім раѐне). Сын вядомага беларускага 

гаспадарніка, рэфарматара і грамадскага дзеяча Анатолія Восіпавіча 

Бонч-Асмалоўскага (1857-1930). 

У 1904-1908 гг. з’яўляўся членам партыі эсэраў, за што быў на 3 

гады прыгавораны да пазбаўлення волі. З дапамогаю падкопа спрабаваў 

уцячы, пасля чаго быў закаваны ў ланцугі. Пасля вызвалення, у 1912-

1915 г. вучыўся на Пецярбургскіх вышэйшых сельскагаспадарчых курсах. Затым працаваў у 

земскім харчовым камітэце. У 1916-1917 гг. служыў у царскай арміі. 

У 1917-1921 гг. працаваў у земскіх установах  Ігумена (зараз г. Чэрвень) і Мінска. 

З 1923 г. займае пасаду сакратара, а затым і старшыні сельскагаспадарчай секцыі 

Дзяржплана БССР. З’яўляўся членам Прэзідыума дзяржаўнай планавай камісіі пры Саўнаркоме 

БССР. 

Аўтар шматлікіх артыкулаў па розных праблемах рэфармавання народнай гаспадаркі 

Беларусі ў перыяд НЭПу (па праблемах аграрнай перанаселенасці, выбару формаў 

землекарыстання, па праблемах кааперацыі, эканамічнага раянавання, і інш.). Замест калгасаў і 

саўгасаў падтрымліваў развіццѐ хутарской і пасялковай формаў землекарыстання. З’яўляўся 

адным з галоўных рэалізатараў так званай канцэпцыі «Беларусь-Данія». 

Удзельнічаў у распрацоўках першага пяцігадовага плана развіцця сельскай гаспадаркі, 

перспектыўнага плана развіцця меліярацыі ў БССР, зямельных кодэксаў БССР 1923 г. і 1925 г. 

максімальных і мінімальных нормаў землекарыстання. З’яўляўся аўтарам шматлікіх артыкулаў, 

надрукаваных у часопісах «Народная госпадарка Беларусі» і «Савецкае будаўніцтва». 

Унѐс уклад  у ажыццяўленне сельскагаспадарчага раянавання БССР, абгрунтоўваючы 

неабходнасць выкарыстання ў якасці раѐнаўтвараючага фактару не шчыльнасць насельніцтва 

(гэта прынцып абгрунтоўваў расійскі эканаміст А. Чэлінцаў), а тып арганізацыі сельскай 

гаспадаркі. Правѐў даследаванні па арганізацыі зямельнай плошчы ў БССР з выдзяленнем 

інтэнсіўнага і экстэнсіўнага спосабу вядзення земляробства. Прыняў удзел у агульнасаюзнай 

дыскусіі па праблемах дыферэнцыяцыі сялянства ва ўмовах дапушчэння розных адносін у 

перыяд НЭПа, даказваючы, што большасць беларускіх сялянскіх гаспадарак адносіцца да 

серадняцкага тыпу. Даказваў наяўнасць аграрнай перанаселенасці ў беларускай вѐсцы, 

распрацоўваючы меры яе паслаблення праз меліярацыю, перасяленне, інтэнсіфікацыю. Пры 

распрацоўцы Зямельнага кодэкса БССР лічыў неабходным улічваць спецыфіку рэспублікі, 



выступаючы супраць абшчыны і за ўстанаўленне максімальных і мінімальных нормаў 

сялянскага землекарыстання ў залежнасці ад пэўнага рэгіѐна. Пры планаванні прапаноўваў 

прымяняць балансавы метад і ўлічваць прынцыпы прапарцыянальнасці развіцця народнай 

гаспадаркі, а пры вызначэнні тэмпаў калектывізацыі – тэхнічны фактар (іншымі словамі лічыў, 

што калектывізацыя зойме працяглы перыяд часу). Пазней быў абвінавачаны за падтрымку ідэй 

Мікалая Кандрацьева і Аляксандра Чаянава. 

Жонкай Радыѐна Бонч-Асмалоўскага была дачка вядомага беларускага грамадскага 

дзяча Сяргея Філіпавіча Каваліка – Марыя Сяргееўна Кавалік. У іх было трое дзяцей. 

Быў арыштаваны ГПУ БССР 05.07.1930 г. па справе так званага «Беларускага філіяла 

Працоўнай сялянскай партыі» (якую ў Расіі быццам бы ўзначальвалі М. Кандрацьеў і А. 

Чаянаў). У 1931 г. прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Аднак затым прыгавор быў 

заменены на 10 год папраўча-працоўных лагераў. Да 1936 г. працаваў на будаўніцтве 

Беламорска-Балтыйскага канала. За ўзорную працу быў вызвалены датэрмінова. У 1938 г. 

працаваў эканамістам-планавіком у г. Чыкмент. Паўторна быў арыштаваны органамі НКВД па 

асабістаму загаду Ягоды. Быў падвержаны жорсткім пыткам. У чэрвені 1938 г. «Тройка» пры 

НКВД Паўднѐва-Казахстанскай вобласці вынесла рашэнне аб яго расстрэле.  10.10.1938 г. 

прысуд быў прыведзены ў выкананне. Па ўспамінах сваякоў, да пытак і расстрэлу ў Чыкменце 

Р. Бонч-Асмалоўскага трымалі ў яме ў зіндане, разам з астатнімі арыштантамі, і яго жонка 

Марыя Сяргееўна Кавалік разам з іншымі жонкамі кідала ім ежу. 
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Цывінскі Алег (Tsyvinski Aleg) (нар. 1976) – прафесар Йельскага ўніверсітэта, нарадзіўся ў 

Беларусі 

 

Амерыканскі эканаміст. Нарадзіўся ў Віцебску. З’яўляецца 

грамадзянінам як ЗША, так і Рэспублікі Беларусь. 

У 1998 годзе з адзнакай скончыў факультэт фінансаў і банкаўскай 

справы Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта.  

Атрымаў ступень доктара навук ва Універсітэце Мінесоты (2003 

г.). 

Займаў пасаду прафесара ва Універсітэце Каліфорніі ў Лос-

Анджэлесе (2003-2004 гг.) і ў Гарвардскім універсітэце (2004-2008 гг.). У 

2013 навучальным годзе выкладаў у Расійскай эканамічнай школе (РЭШ). 

У цяперашні час – штатны прафесар Йельскага ўніверсіэта (ЗША). Спецыялізуецца ў 

галіне макраэканамікі.  

Навуковыя інтарэсы: аптымальная падаткава-бюджэтная палітыка (optimal fiscal policy), 

вынікі падаткаабкладання, роля дзяржавы, макраэканамічная палітыка. 

Выкладаемыя дысцыпіны: макраэканоміка, дзяржаўная эканоміка (Public economies). 

Працуючы ў ЗША, працягвае сачыць за развіццѐм падзей на родным кантыненце, у тым 

ліку і ў эканоміцы Беларусі. Даваў інтэрв’ю некаторым перыядычным выданням у Беларусі, у 

прыватнасці штотыднѐвіку «Беларусы і рынак», газеце «Новы час», парталу Naviny.by і інш. 

Узначальвае Праграму макраэканамічных даследаванняў у Інстытуце Коўлза ў Йеле, 

адным са старэйшых і буйнейшых эканамічных даследчых інстытутаў ЗША.  

З’яўляецца таксама навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага бюро эканамічных 

даследванняў (ЗША). 

Кансультуе і займаецца даследваннямі па макраэканамічнай палітыцы ў Федэральным 

рэзервовым банке Мінеапаліса (стратэгічны даследчы цэнтр Федэральнай рэзервовай сістэмы 

ЗША) і ў інстытуце Einaudi (даследчы цэнтр Цэнтральнага банка Італіі). 

Член рэдакцыйнага савету часопіса «Дзяржауныя фінансы» (ЗША). 

Даследванні А. Цывінскага адзначаны многімі прэміямі, у тым ліку прэміяй CAREER 

Нацыянальнага навуковага таварыства ЗША (самая прэстыжная прэмія для маладых вычоных у 

ЗША). 

У лютым 2009 г. на Сусветным эканамічным форуме ў Давасе быў ушанаваны прэміяй 

«Малады глабальны лідар». 



У Алега Цывінскага маецца персанальная старонка ў інтэрнэце на сайце Йельскага 

ўніверсітэта, дзе можна падрабязней азнаѐміцца з яго біяграфічнымі звесткамі і навуковымі 

працамі. На гэтай старонцы таксама маюцца яго кантактныя дадзеныя. 
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Беларуская школа фізіякратаў
52

 

Слова «фізіякратыя» упершыню ўвѐў ва ўжытак Мікалай Бадо ў сваѐй працы «Апісанне 

натуральных законаў» (1767), а зацвердзіў Дзюпон дэ Нямур, ужыўшы яго ў назве сваѐй кнігі 

«Фізіякратыя, альбо Прыродныя канстытуцыя найбольш выгаднага кіравання людзкім родам» 

(1768). Абодва француза неўзабаве наведалі ВКЛ (у 1768 і 1774 г. адпаведна). Таму, сама 

тэорыя і яе назва, сталі вядомыя мясцовым навукоўцам амаль адначасова з іх з’яўленнем.  

Праўда, самі фізіякраты на чале з Ф. Кенэ называлі сябе «эканамістамі», а слова 

«фізіякраты» у дачыненні да іх замацавалася ўжо пасля таго, як яго ўжыў А. Сміт. У гэтым 

сэнсе, калі глядзець па назве прафесіі, то сусветная эканамічная навука бярэ пачатак ад 

фізіякратаў. Гэта датычыцца і Беларусі. Напрыклад, прадстаўнік ужо класічнай школы 

палітэканоміі Ян Зноска ў прадмове да свайго падручніку «Навука палітычнай эканоміі паводле 

ўкладу Адама Сміта» (1811), адзначаў, што «маем ужо даўно выклад навукі так званых 

эканамістаў (ekonomiftów) пад назвай «навука прыроднага і палітычнага права, палітычнай 

эканоміі і права народаў» Гераніма Страйноўскага» (Znosko, 1811, c. 4). З назвы кнігі Г. 

Страйноўскага (Strojnowski, 1785), якая ўяўляе сабой сістэмны выклад тэорыі фізіякратыі, 

таксама бачна, што фізіякраты не называлі сваю тэорыю ―палітычнай эканоміяй‖. Яны лічылі 

сябе вынаходнікамі новай навукі, якая выходзіла за межы толькі адной палітэканоміі. Таму, 

напрыклад, у тагачасную Польшчу іх тэорыя прыйшла пад назвай «навуковая сістэма Франсуа 

Кенэ».  

Першы выклад гэтай сістэмы ў Рэчы Паспалітай зрабіў будучы рэктар Віленскага 

унівэрсітэту Ян Снядэцкі (1756-1830), які на пачатку сваѐй навуковай кар’еры выкладаў яе ў 

Кракаўскім калегіуме (1776). Другім быў Геранім Страйноўскі (1752-1815), які выкладаў яе ў 

Варшаўскім калегіуме ў перыяд 1778-1782 гг. Затым, калі з 1783 г. тэорыя фізіякратыі пачала 

выкладацца ў Віленскім універсітэце пад новую дысцыпліну ніяк не маглі знайсці адпаведную 

назву: спачатку яна мела назву «права натуры і народаў», затым «права натуры, натуральнае 

права, палітычная эканоміка, права народаў», «натуральнае і палітычнае права, эканоміка, 

права народаў», «грамадская эканомія і права народаў», «права натуры; эканомія», «права 

народаў і эканомія». Хоць увесь час гэта быў адзін і той жа курс, які па сведчаньні Йозефа 
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Бялінскага, пераважна быў прысвечаны палітэканоміі (Bieliński, 1899-1900). Канчаткова ж 

палітычная эканомія была вылучана ў асобную дысцыпліну з адпаведнай назвай толькі ў 1811 

годзе, калі яе пачаў чытаць Ян Зноска, і выкладаў там ужо не тэорыю фізіякратыі, а вучэнне 

Адама Сміта. Пасля таго, «прыроднае і палітычнае права» і «права народаў» таксама былі 

вылучаныя ў асобныя дысцыпліны. 

Тэорыю фізіякратыі за ўвесь час у Віленскім універсітэце чыталі два выкладчыкі. Геранім 

Стайноўскі чытаў гэты курс да 1799 г., пакуль не стаў рэктарам (1799-1806) і не перадаў яго 

Сымону Малеўскаму (раней ў 1787-1789 гг. С. Малеўскі ўжо замяняў Г. Страйноўскага, калі 

той выязджаў на два гады ў Італію). Сымон Малеўскі (1759-1832) чытаў гэты курс да 1811 года, 

дабіўшыся павелічэння колькасці гадзін для выкладання ўсѐ яшчэ новай для Вільні навукі, пры 

гэтым увесь час ѐн выкладаў па падручніку Г. Страйноўскага (Małewski, 1806, c. 52). Сымон 

Малеўскі быў добрым адміністратарам, займаў ва ўніверсітэце розныя пасады – сакратара, 

дэкана, і нарэшце быў рэктарам (1816-1822), але не пакінуў пасля сябе навуковых прац. 

У розныя часы ў ВКЛ існавалі тры асноўныя цэнтры распаўсюду і развіцця тэорыі 

фізіякратыі: Адукацыйная камісія (1773-1794), Гурток альбо салон фізіякратаў у Віленскім 

універсітэце (1774-1806) і Таварыства сяброў навук (1800-1812). Утварэнне Адукацыйнай 

камісіі (1773), першага ў Цэнтральнай Еўропе Міністэрства адукацыі, на рахунак якога былі 

перададзены маѐмасць і сродкі ліквідаванага за год да гэтага Ордэна езуітаў, абумовілі пачатак 

станаўлення ў ВКЛ свецкай вышэйшай адукацыі, што ў сваю чаргу паспрыяла актывізацыі 

кантактаў з французскімі асветнікамі, у тым ліку і фізіякратамі. Першы старшыня гэтай камісіі, 

– Ігнат Якуб Масальскі (1729-1794), быў сябрам парыжскага гуртка фізіякратаў, і запрасіў у 

краіну ўплывовых прадстаўнікоў французскай школы фізіякратаў Мікаля Бадо (1730-1792) і 

Дзюпона дэ Нямура (1739-1817), якія адыгралі прыкметную ролю ў дзейнасці Адукацыйнай 

камісіі. Дзюпон дэ Нямур быў абраны нават ганаровым замежным сябрам Віленскага 

ўніверсітэту. 

У 2-ой палове XVIII ст. беларускія вучоныя-гуманісты былі шчыльна інтэграваныя ў 

еўрапейскую навуковую супольнасць. Прыкладам таму  ѐсць цесныя сувязі паміж французскімі 

і беларускімі фізіякратамі. Напрыклад, Яўхім Храптовіч падчас свайго падарожжа ў Заходнюю 

Еўропу (1769-1772), наведаўшы сярод іншых краін і Францыю, асабіста пазнаѐміўся з Франсуа 

Кенэ і Вікторам Мірабо. У перыяд з лістапада 1768 г. па верасень 1769 г. у ВКЛ у адным з 

маѐнткаў Ігната Якуба Масальскага жыў і працаваў Мікаля Бадо, а у 1793 г. – гасціў унук 

Франсуа Кенэ. У 1771 г. у Парыжы Мікаля Бадо выдаў кнігу, якая складалася з двух частак 

«Нарысы пра сучасны стан Польшчы і прычыны яе бедаў» і «Эканамічныя погляды грамадзян 



на Рэч Паспалітую».  У 1774 г. у адным з маѐнткаў Адама Чартарыўскага жыў  Дзюпон дэ 

Нямур.  

Асобныя прадстаўнікі мясцовай школы фізіякратаў атрымалі пэўнае прызнанне ў Еўропе. 

Нямецкі фізіякрат Бадэн у лісце да Віктора Міраба называў Яўхіма Храптовіча «лепшым 

эканамістам-практыкам» (Lipiński, 1975, с. 344), а Дзюпон дэ Нямур у лісце да А.Р.Ж. Цюрго 

(1727-1781) – пазначыў яго ў пераліку вядомых эканамістаў таго часу (там жа). Магчыма, Анры 

Цюрго асабіста ведаў Яўхіма Храптовіча, бо пазней у 1802 г. беларускі фізіякрат выдаў 

пераклад яго асноўнай працы «Развагі аб стварэнні і размеркаванні багацця» (1766). Яшчэ адзін 

мясцовы фізіякрат – Геранім Страйноўскі быў вядомы за межамі краіны. Па рэкамендацыі Чэся 

Бекарыя (1738-1794), якога Йозэф Шумпэтэр ахрысціў італьянскім Адамам Смітам, тагачасны 

прафесар Віленскага ўніверсітэту стаў замежным сябрам Акадэміі навук Фларэнцыі (1787). 

Геранім Страйноўскі быў таксама абраны сябрам Пецярбургскага эканамічнага таварыства і 

Варшаўскага таварыства сяброў навук. 

У апошняй чвэрці XVIII ст. у ВКЛ рабіліся шматлікія спробы правядзення рэформ паводле 

тэорыі фізіякратыі, як у прыватных маѐнтках па ініцыятыве іх гаспадароў, так і на дзяржаўным 

узроўні. З прыватнаўласніцкіх рэформ, якія выклікалі шырокі розгалас, можна адзначыць 

праекты Паўла Бжастоўскага (1739-1827), Яўхіма Храптовіча (1729-1812), Міхала Карповіча 

(1744-1803), Францішака Карпінскага (1741-1825). На дзяржаўным узроўні, карыстаючыся 

ідэямі фізіякратыі і Асветніцтва, пераўтварэнні праводзілі – Антон Тызенгаўз (1733-1785) і 

Франц Нарвойш (1742-1819) на Гарадзеншчыне, Мацей Бутрымовіч (1745-1814) і Міхал Казімір 

Агінскі (1730-1800) на Піншчыне. Асобна трэба ўзгадаць праект Дзюпона дэ Нямура, які быў 

разлічаны для рэалізацыі ў маѐнтках Адама Чартарыйскага ва Ўкраіне. 

Асобна трэба сказаць пра праект у маѐнтку Мерач на Віленшчыне. Яго аўтар Павел 

Бжастоўскі даў вольную сялянам, падзяліў паміж імі панскую зямлю; надзяліў іх правам 

распараджацца маѐмасцю, дазволіў акрамя земляробства займацца рамѐствамі і гандлем,  

пакідаць пры жаданні маѐнтак; увѐў сялянскае самакіраванне, стварыў заканадаўчую базу, 

сістэмы адукацыі, аховы здароўя і грамадскай бяспекі, судовую і крэдытную сістэмы. Яшчэ з 

савецкіх часоў склалася традыцыя, якая захоўваецца дагэтуль, залічваць Паўла Бжастоўскага да 

ліку сацыял-утапістаў, а ягоны праект ставіць побач з праектам ангельца Роберта Оўэна. На 

самой справе Павел Бжастоўскі быў прыхільнікам канцэпцыі фізіякратыі і носбітам ідэй 

Асветніцтва, адукаваным чалавекам свайго часу. Па-першае, у нечым падобныя пераўтварэнні 

былі праведзеныя і ў іншых маѐнтках ВКЛ (напрыклад, праект фізіякрата Яўхіма Храптовіча, 

праект Міхала Карповіча ў маѐнтку, падараваным яму фізіякратам Ігнатам Якубам Масальскім), 

і іх, чамусці, ніхто не называе ўтапічнымі. І там, і там, адносіны паміж сялянамі і 



землеўладальнікамі былі пастаўлены на рынкавы падмурак, гэта значыць – свабода, якую 

атрымалі сяляне не была абсалютнай, а прадугледжвала выплату імі грашовага чыншу. Іх 

аўтары кіраваліся, найперш, не дабрачыннасцю, а разлікамі выгад ад гаспадарчай дзейнасці. 

Таму праект Паўла Бжастоўскага, як і названыя вышэй, не толькі не скончыліся эканамічным 

крахам падобна праекту Роберта Оўэна, а, наадварот, яшчэ доўгі час вылучаліся сваім 

росквітам, калі ўжо існавалі пры новых расійскіх парадках і належылі новым гаспадарам. Па 

другое, змест і вынікі рэалізацыі праекту Паўла Бжастоўскага былі прыязна ўспрынятыя 

навуковай грамадскасцю: увесь гэты час (маѐнтак быў набыты ім у 1767 г. і прададзены ў 1794 

г.) ѐн займаў высокія дзяржаўныя пасады (быў канонікам віленскім – да 1773 г., вялікім пісарам 

літоўскім – да 1774 г. рэферэндарам духоўным ВКЛ – да 1787 гг., а пасля вяртання з 

вымушанай эміграцыі, маючы ад нараджэння 84 гады, стаў архідыяканам віленскім), а таксама 

быў абраны ганаровым сябрам Віленскага ўніверсітэту с запісам «доктар тэалогіі, знакаміты 

навуковец і філантроп» (Bieliński, 1899-1900, c. 46). Ён сапраўды меў грунтоўную адукацыю, 

вучыўся ў Рыме, сам перакладаў кнігі з італьянскай і французскай моваў, складаў геніалогію 

свайго роду, але, самае галоўнае, вѐў навуковае апісанне свайго праекту. У сваіх паводзінах ѐн 

болей нагадваў Франсуа Кенэ, альбо нашага Яўхіма Храптовіча, чым Роберта Оўэна. Такім 

чынам, паводле сваіх эканамічных перакананняў і ўчынкаў Павел Бжастоўскі – гэта тыповы 

фізіякрат эпохі Асветніцтва, прадстаўнік беларускай школы фізіякратыі, але не сацыял-утапіст. 

Такім чынам, ѐсць падставы казаць пра існаванне ў тагачаснай беларускай і літоўскай 

дзяржаве Вялікім княстве Літоўскім мясцовай школы фізіякратаў, бо існавалі цэнтры, працы, 

лідэры і іх пэўнае прызнанне ў Еўропе (мал. 1).  

 



 

Мал. 1.  Беларуская школа фізіякратыі 

Такія ж школы, як адгалінаванні французскай школы фізіякратаў, існавалі ў Нямеччыне, 

Польшчы, Аўстрыі, Швэцыі. Час яе распаўсюду на тэрыторыі Беларусі можна акрэсліць вузкімі 

і шырокімі межамі. Шырокія межы (1768-1812) – ад прыезду ў ВКЛ Мікаля Бадо, які азнаѐміў 

навуковую грамадскасць з новай тэорыяй, да смерці Яўхіма Храптовіча, апошняга яе лідэра. 

Вузкія межы (1782-1810) – ад прыезду ў Вільню і пачатку яе выкладання Геранімам 

Страйноўскім і да сканчэння яе выкладу Сымонам Малеўскім у Віленскім універсітэце. 

 

Лідэры 

Яўхім Храптовіч 

(1729-1812) 

Ігнат Якуб Масальскі 
(1729-1794) 

Геранім Страйноўскі 

(1752-1816) 

Вузкія межы (1782-1810) – ад прыезду ў 

Вільню і пачатку яе выкладання  

Г. Страйноўскім і да сканчэння яе выкладу  

С. Малеўскім у Віленскім універсітэце. 

Галоўныя працы 

Страйноўскі Г.  
Навука натуральнага і 

палітычнага права, 

палітычнай эканоміі і права 

народаў. Вільня, 1785. 

 

Таксама мелі працы: 

Бжастоўскі Павел 

Карповіч Міхал 

Млоцкі Тадэвуш 

Страйноўскі Валер'ян 

Храптовіч Я.  
Штогадовае дзяржаўнае 

аднаўленне. Варшава, 1802.  

Храптовіч Я.  
Аб натуральным праве. 
Варшава, 1814. 
 

 
Час распаўсюду 

Шырокія межы (1768-1812) – ад прыезду ў 

ВКЛ М. Бадо, які азнаѐміў навуковую 

грамадскасць з новай тэорыяй, да смерці Я. 

Храптовіча, апошняга яе лідэра.  

 

Таварыства сяброў навук 

(1800-1812) 

Гурток фізіякратаў у  

Віленскім універсітэце 
(1774-1806) 

Адукацыйная камісія  
(1773-1794) 

Цэнтры 



Класічная школа палітэканоміі ў Беларусі
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Палітэканомія выкладалася ва ўсіх трох вышэйшых навучальных установах, якія 

існавалі ў ХІХ ст. на тэрыторыі Беларусі – у Віленскім універсітэце, Полацкай езуіцкай акадэміі 

і Горыгорацкім земляробчым інстытуце. З іх у дзвух – Віленскім універсітэце (1810-1832) і 

Горыгорацкім інстытуце (1842-1864) развівалася класічная школа палітэканоміі, а ў Полацкай 

акадэміі – школа эканамічнай неасхаластыкі. Прычым, класічная палітэканомія ў Вільне і ў 

Горы-Горках развівалася аднолькавы тэрмін – па 22 гады. У перыяд паміж закрыццѐм 

Віленскага ўніверсітэту (1832) і аднаўленнем выкладання палітэканоміі ў Горыгорацкім 

інстытуце (1842) уласная традыцыя класічнай палітэканоміі падтрымлівалася намаганнямі 

асобных беларускіх эканамістаў (Я. Вашкевіч, М. Ачапоўскі, Дз. Жураўскі, Я. Ястржэмбскі, У. 

Дамброўскі), якія ў асноўным групіраваліся каля створанага у той час новага цэнтру развіцця 

эканамічнай навукі – Кіеўскага універсітэту (1834).  

Такім чынам, гісторыя развіцця класічнай палітэканоміі ў Беларусі налічвае больш чым 

паўстагоддзе (1810-1864), што не на многа менш, чым перыяд яе развіцця ў свеце. Першая 

кафедра палітэканоміі з’явілася ў Шатландыі ў 1801 г., а сапраўдная папулярызацыя вучэння А. 

Сміта пачалася з выхадам тлумачальных прац Ж.Б. Сэя і С. Сісмандзі ў 1803 г. Пры гэтым, ужо 

ў 1808 г. у Францыю на стажыроўку быў адпраўлены Я. Зноска, у 1809 г. у Вільню прыехаў С. 

Сісмандзі, які быў абраны ганаровым сябрам Віленскага ўніверсітэту, а ў 1810 г. тут была 

адчынена кафедра палітэканоміі. Нарэшце кафедра палітэканоміі ў Горыгорацкім інстытуце, які 

па сваіх правах на момант закрыцця прыраўноўваўся да ўніверсітэту, была зачынена ў 1864 г., 

усяго за некалькі гадоў да таго, як у сусветнай эканамічнай навуцы адбылася маржыналісцкая 

рэвалюцыя, з’явіліся неакласікі і эканомікс. 

 Галоўнымі прадстаўнікамі класічнай школы палітэканоміі 

з’яўляліся: у Віленскім універсітэце – Ян Зноска, Ян Вашкевіч, Міхал 

Ачапоўскі, Міхал Хонскі, Станіслаў Будны, а ў Горыгорацкім 

земляробчым інстытуце – Багдан Цалінскі, Іван Азарэвіч, Аляксандр 

Гінцэль, Юлій Янсан, Аляксей Людагоўскі. Усе яны мелі ўласныя 

працы, якія былі прысвечаны наступным праблемам: 

падаткаабкладання (М. Хонскі, Б. Цалінскі), вызначэння пазямельнай 

рэнты (Ю. Янсан, А. Гінцэль), развіцця гандлю (Я. Вашкевіч, Ст. 
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Будны), крэдыту і банкаў (Я. Вашкевіч), гаспадарчага заканадаўства (І. Азарэвіч), пераймання 

замежнага вопыту ў развітых краін (Б. Міхельсон, А. Бажанаў). Уласныя падручнікі па 

палітэканоміі мелі Я. Зноска (Навука палітычнай эканоміі, 1811), Я. Вашкевіч (Кароткі збор 

палітычнай эканоміі, 1823; Гісторыя палітычнай эканоміі; 1836; Палітычная эканомія, 1843), Ю. 

Янсан (Курс палітычнай эканоміі, 1865), а таксама па сельскагаспадарчай эканоміі – М. 

Ачапоўскі (Навука аб эканоміі і кіраванні гаспадаркай, 1856) і А. Людагоўскі (Асновы 

сельскагаспадарчай эканоміі і сельскагаспадарчага рахункаводства, 1875).  

Акрамя таго, асобна трэба ўзгадаць Яна Ястржэмбскага, які таксама быў прадстаўніком 

класічнай палітэканоміі. Ён выкладаў палітэканомію ў розных інстытутах С.Пецярбурга (1843-

1849). Затым, пасля адбыцця ссылкі ў Сібіры, жыў у Мінскай губерніі (1857-1874), дзе і напісаў 

свае галоўныя творы «Палітыка-эканамічныя разважанні па галоўным спрэчным пытанням 

палітычнай эканоміі» (1859-1861) і «Тэорыя народанасельніцтва». Ён даследваў праблемы 

метадалогіі эканамічнай навукі, цэннасці і карыснасці, крэдыту і капіталу, гандлю і уласнасці. 

Калі звесці ўплывы лідэраў сусветнай класічнай школы палітэканоміі на прадстаўнікоў 

беларускай класічнай школы палітэканоміі, то атрымаецца наступны расклад: Я. Зноска 

знаходзіўся пераважна пад уплывам А. Сміта; Я. Вашкевіч – Дж. Мак-Калуха; Ст. Будны – Ж.Б. 

Сэя і Т. Мальтуса; Ю. Янсан – Д. Рыкарда, Ф. Басціа, Дж.Ст. Міля; А. Людагоўскі – Дж.Ст. 

Міля, В. Рошэра, І. Цюнена. Палітэканом Я. Ястржэмбскі больш за ўсѐ спасылаўся ў якасці 

аўтарытэта на Ж.Б. Сэя, хоць па сваіх поглядах відавочна быў класікам, які дрэйфаваў у бок 

плыні, якую пазней сталі называць марксізмам. 

Сѐння, сярод усіх школ і накірункаў гісторыі эканамічнай думкі Беларусі, засваенне 

менавіта ўласнай традыцыі класічнай палітэканоміі з’яўляецца адным з тых шляхоў, якія 

здольныя вярнуць сучасную беларускую эканамічную навуку ў кантэкст развіцця сусветнай 

эканамічнай навукі, а таксама падвысіць статус тэарэтычнай эканамічнай навукі ў нашай краіне. 



РАЗВІЦЦЁ І ВЫКЛАДАННЕ ПАЛІТЫЧНАЙ ЭКАНОМІІ Ў ВІЛЕНСКІМ УНІВЕРСІТЭЦЕ 

 

Палітычная эканомія з’явілася ў Вільне ў 1782 годзе са з’яўленьнем там Гераніма 

Страйноўскага. Прыехаў ѐн з Варшавы, дзе апошнія чатыры гады ужо выкладаў гэту навуку ў 

мясцовым калегіуме; яна складала адну з чатырох частак чытанага ім курсу «Навука 

прыроднага і палітычнага права, палітычнай эканоміі і права народаў». У 1785 годзе з такой жа 

назвай быў надрукаваны падручнік Г. Страйноўскага, і ѐн пачаў чытаць гэты курс у Віленскім 

універсітэце. Гэта быў першы падручнік, выдадзены на нацыянальнай мове
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. 

Геранім Страйноўскі (1752-1816) нарадзіўся ў вѐсцы Ходачкава, 

непадалѐку ад г. Крэменец (Валынь, Украіна). Усяго за 

выкладніцкую кар’еру палітэканомію чытаў 6 гадоў. Аўтар першага 

падручніка па палітэканоміі, які меў пяць выданняў (1785, 1791, 

двойчы ў 1805, 1809). Быў абраны замежным сябрам Акадэміі 

навук Фларэнцыі (1787), Варшаўскага таварыства сяброў навук, 

Пецярбургскага эканамічнага таварыства. Рэктар Віленскага 

ўніверсітэту (1799-1806). Выступаў за свецкі характар адукацыі. 

Быў знаѐмы з італьянскім эканамістам Бекарыя (Beccaria, 1738-

1794), сустракаўся з Папай Рымскім. У Вільне ў касцѐле святога Яна ў 1827 г. яму ўсталяваны 

помнік (умацаваны ў сцяне, непадалѐку ад капліцы Божага цела насупраць помніка Адаму 

Міцкевічу).  

Калі ў 1787 годзе Страйноўскі выязжаў на два гады ў Італію (Фларэнцыя, Рым, Нэапаль), 

каб паправіць здароўе, яго падмяняў віцэ-прафесар С. Малеўскі. Потым па нейкіх прычынах на 

14 гадоў палітычная эканомія знікла з навучальных планаў, і аднавілася толькі ў 1803 годзе.  

Ізноў яе пачаў выкладаць С. Малеўскі. Для адноўленай дысцыпліны ніяк не маглі знайсці 

адпаведную назву: першы год яна называлася «грамадская эканомія і права народаў», затым 

«натуральнае права, эканомія», і нарэшце «права народаў і эканомія». У любым выпадку, як 

сведчаць даследчыкі (Bieliński, 1899-1900), гэты курс быў прысвечаны пераважна палітычнай 

эканоміі. Малеўскі пашырыў межы ўсѐ яшчэ новай для Вільні навукі, і таксама па яго 

ініцыятыве з 1805 г. палітычная эканомія чыталася асобна. Ён быў добрым адміністратарам, 

займаў розныя пасады – сакратара, дэкана, а потым і рэктара ўніверсітэту (1816-1822), але не 

пакінуў пасля сябе навуковых прац. Увесь час ѐн выкладаў па падручніку Г. Страйноўскага, аб 

чым сам паведамляў (Małewski, 1806). 
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 Да сярэдзіны XVIII ст. выкладанне ішло пераважна на латыні. З сярэдзіны XVIII ст. пачаў адбывацца паступовы 

пераход на нацыянальныя мовы, г.зн. на беларускіх землях, як цяпер на рускай мове, то ў той час – на польскай 

мове. 



Кніга Гераніма Страйноўскага фактычна была адгалоскам тэорыі фізіякратаў, якая была 

папулярна ў тыя часы ў Еўропе. І з’яўляецца хутчэй сведчаннем распаўсюду фізіякратыі на 

тэрыторыі тагачаснай Беларусі. Пры яе напісанні Г. Страйноўскі карыстаўся наступнымі 

крыніцамі – працамі фізіякратаў і французкіх эканамістаў (Bielinski, Ч.3, С. 49). 

Канчаткова палітычная эканомія была вылучана ў асобную дысцыпліну з адпаведнай 

назвай у 1810 годзе, калі яе пачаў чытаць Ян Зноска. Палітэканомія стала яго адзінай 

спецыялізацыяй; дзеля гэтага два папярэднія гады па накіраванні рэктара ўніверсітэту Яна 

Снядэцкага ѐн знаходзіўся ў Парыжы, дзе ўдасканаліваў свае веды. Дарэчы Ян Снядэцкі быў 

дасведчаным у гэтай навуцы; у яго выкладніцкай кар’еры быў выпадак, калі ў 1776 годзе ѐн сам 

выкладаў палітычную эканомію ў Кракаве, і хоць той курс уяўляў сабой сціплы выклад 

навуковай сістэмы Ф. Кенэ, але быў першым ў тагачаснай Польшчы. У 1811 годзе выйшаў з 

друку падрыхтаваны Янам Зноска кароткі выклад кнігі «Багацце народаў» А. Сміта, які з таго 

часу стаў галоўным падручнікам для выкладання. Зноска чытаў палітэканомію на працягу 

дванаццаці гадоў. У 1825 годзе яго месца заняў Ян Вашкевіч, які стаў апошнім прафесарам 

палітычнай эканоміі ў Віленскім універсітэце.  

Як эканаміст Я. Вашкевіч зацвердзіў сябе арыгінальнымі і змястоўнымі працамі. На думку 

Йозэфа Бялінскага, найбольшую ўвагу заслугоўвае праца «Гісторыя палітычнай эканоміі», якая 

была падрыхтавана да друку ў 1836 годзе (Bielinski, 1899-1900, T. 3. С. 354.). Першая праца 

Вашкевіча «Кароткі збор палітычнай эканоміі, укладзены паводле знакамітых аўтараў у гэтай 

навуцы» была надрукавана ў часопісе «Віленскі дзѐньнік» (1823, 5 частак, агулам 115 с.). Іншыя 

працы: «Навука аб гандлі» (1830), «Гісторыя банкаў і іншых крэдытных устаноў» (1838). 

Ян Вашкевіч (1797-1859) нарадзіўся ў Вільне. Скончыў Віленскі ўніверсітэт (1820). 

Выкладаў у Віленскай гімназіі. У 1824 г. стаў ад’юнктам палітычнай эканоміі, а пазней 

публічным прафесарам. Выкладаў палітэканомію шэсць гадоў. Пасля закрыцця ўніверсітэту 

працаваў загадчыкам гаспадарчага аддзелу ў заснаванай на яго рэштках Мэдыцынскай акадэміі 

(кафедра палітэканоміі, якую ўзначальваў Вашкевіч, была пераведзена ў Кіеўскі ўніверсітэт, які 

быў адкрыты ў 1834 г.). З 1835 г. быў цэнзарам кніг. У 1844 годзе адважыўся заняць вакантнае 

месца загадчыка кафедры палітэканоміі і статыстыкі ў Кіеўскім універсітэце, але па 

фармальным прычынам яму было адмоўлена (у Кіеве ўжо была знойдзена кандыдатура ў асобе 

І. Вернадскага, якога за год дагэтуль адправілі за мяжу атрымліваць адпаведную кваліфікацыю). 

Затым быў дырэктарам Віленскага равінскага вучылішча. Пахаваны ў Вільне. 



Запрошаныя сябры Віленскага ўніверсітэту: 

С. Сісмандзі, Дз. де Нямур, М. Бадо, В. Страйноўскі, Я. 

Храптовіч, П. Бжастоўскі, Ст. Будны, М. Хонскі, Я. Скачкоўскі 

(Bieliński, 1899-1900) 

 

Набыццѐ палітэканоміяй статуса самастойнай навукі. З 1776 

года і практычна да выхаду ў свет працы Давіда Рыкарда (1772-1823) 

ў 1817 годзе развіцьцѐ эканамічнай навуцы засяроджвалася вакол 

абмеркавання «Багацця народаў» А. Сміта. У краінах, якія патрапілі пад уплыў ангельскай 

палітычнай эканоміі, зьявіліся эканамісты, якія папулярызавалі тэарыю А. Сміта, напрыклад, у 

Францыі гэта быў Жан Батыст Сэй (1767-1832), а ў Беларусі такую ж ролю выконваў Ян Зноска 

(1772-1833). У еўрапейскіх унівэрсітэтах пачалі адчыняцца кафедры палітычнай эканоміі, як 

сведчаньне канчатковага прызнання за ѐй з боку навуковай грамадзкасці статуса самастойнай 

навукі.  

Адкрыццѐ кафедры палітэканоміі ў Віленскім унівэрсітэце. У 1808 годзе ў Віленскім 

унівэрсітэце было вырашана стварыць кафедру палітычнай эканоміі. З мэтай вывучэння 

асаблівасцей палітэканоміі таго часу і  атрымання досведу ў справе адкрыцця такіх кафедр у 

еўрапейскіх унівэрсітэтах за мяжу быў накіраваны Ян Зноска (1772-1833), выхаванец галоўнай 

школы ВКЛ, які быў родам з Гарадзеншчыны.  У 1810 годзе кафедра была адчынена. 

Кансультацыі па яе стварэнню даваў французскі эканаміст Сымонд де Сісмандзі, які быў 

абраны замежным сябрам рады Віленскага ўніверсітэту.  

Працы Я. Зноска. Пасля вяртання з Парыжу Я. Зноска выдаў падручнік па палітэканоміі з 

назвай «Навука палітычнай эканоміі паводле ўкладу А. Сміта» (Вільня, 1811), які заставаўся 

базавым на працягу больш чым дзесяці гадоў. У прадмове ѐн зацвердзіў сваѐ прыхільнае 

стаўленне да раней закладзенай унівэрсітэтскай традыцыі ў выкладанні палітэканоміі: «даўно 

ўжо маем выклад навукі так званых эканамістаў, у працы «Навука прыроднага і палітычнага 

права, палітычнай эканомікі і права народаў» Гераніма Страйноўскага, з уласцівым аўтару 

яснасным і дакладным стылем напісання» (Znoska, 1811, P. 3). Пазней, калі Зноска быў дэканам,  

па яго ініцыятыве першаму палітэканому Г. Страйноўскаму быў устаноўлены помнік.  

Далей Зноска працягвае, што мэтай яго працы было зрабіць сціслы выклад тэорыі А. 

Сміта. Ён адзначае, што А. Сміт шмат паездзіў па Ангельшчыне, Еўропе, сустракаўся з Ф. Кэнэ 

і А. Цюрго, і яго праца «Багацце народаў», выдадзеная  ў 1776 годзе, «надала, можна мовіць, 

цалкам новы выгляд навуке палітычнай эканоміі». 



Пазней у навуковым часопісе «Віленскі дзѐннік» былі надрукаваны тэзісы даклада Я. 

Зноскі на тэму «Даследванне палітычнай эканоміі, яе гісторыі і сістэмы» (1816). 

Ў сваіх працах Я. Зноска аддаваў перавагу ліберальным поглядам А. Сміта, у прыватнасці 

адстойваў ідэі свабоднай канкурэнцыі, ўласнага прадпрымальніцтва і ініцыятывы. Аднак па 

некаторых пытаннях, напрыклад пошуку крыніц нацыянальнага багацця, не пагадажаўся з 

поглядамі А. Сміта, даючы ўласныя тлумачэнні. Зноска быў загадчыкам кафедры палітычнай 

эканоміі з 1810 па 1824 (першыя паўгады, пакуль ѐн рыхтаваў сваю першую працу, абавязкі 

загадчыка выконваў Сымон Малеўскі), а ў 1827 годдзе быў абраны дэканам факультэта. 

Закрыццѐ Віленскага унівэрсітэта. Віленскі ўніверсітэт быў заснаваны ў 1579 годзе. 

Аднак працэс развіцця галоўнай вышэйшай навучальнай установы ў краі быў перапынены 1 

траўня 1832 года па загаду Мікалая I. На момант закрыцця ў Віленскім універсітэце навучаўся 

1831 чалавек, з якіх 980, альбо 80% складалі выхадцы з беларускіх зямель. Колькасць студэнтаў 

Віленскага ўніверсітэту перавышала лічбу студэнтаў усіх астатніх навучальных акруг Расійскай 

імпэрыі. Гэты ўніверсітэт быў вядомы ў Еўропе. Рускі паэт А. Паляжаеў (1804-1838), які сам 

быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэту, ставіў Віленскі ўніверсітэт побач з Оксфардскім 

універсітэтам; ѐн пісаў, – «О радзіма сапраўдных студэнтаў – Гѐтынген, Вільня, Оксфард!». На 

думку сучаснага беларускага гісторыка Уладзіміра Арлова: «У другой палове XVI ст. па якасцю 

навучання Віленская акадэмія не саступала суседнім універсітэтам у Караляўцы і Кракаве, 

альбо Лейпцыгу». 

Значэнне Віленскага унівэрсітэту для развіцця навуковай думкі Беларусі, у тым ліку і 

эканамічнай, было надзвычай важным, але трымаць пад бокам такі цэнтр па выхыванню 

нацыянальна-патрыятычнай моладзі царскае самаўладдзе было не ўстане, асабліва пасля 

шырокага шляхецкага паўстання на беларускіх землях ў 1830-1831 гадах. Адначасова быў 

выдадзены царскі загад аб заснаванні праз нейкі час вышэйшага ліцэя ў Воршы, які мог бы 

замяніць страчаны Віленскі ўніверсітэт. Аднак фінансавыя цяжкасці і палітычныя матывы 

прывялі да таго, што пачатая ў Воршы праца была спынена. Авансаваныя грошы царскі ўрад 

перавѐў на завяршэнне арганізацыі ўніверсітэта ў Кіеве, які павінен быў замяніць ліцэі 

адпаведна ў Воршы і Кіеве, і павінен быў на думку стваральнікаў «стаць цэнтрам навучальнай 

сістэмы ўсіх заходніх губэрній для канчатковай адукацыі маладых людзей, падрыхтаваных да 

гэтага ў гімназіях Кіеўскай і Беларускай акруг». У 1834 годзе Кіеўскі ўніверсітэт быў 

адчынены. Сюды разам з некаторымі іншымі перавялі кафедру палітычнай эканоміі былога 

Віленскага універсітэту. Пачалася працяглая эпоха даўжынѐй 90 гадоў, калі на беларускіх 

землях не было ніводнага  ўніверсітэту. 
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Прадстаўлена станаўленне і развіццѐ дысцыпліны «палітэканомія» ў адзінай у сяр. XIX ст. 

у Беларусі вну – Горыгорацкiм земляробчым інстытуце. Праведзены аналіз існавання ў ГЗІ 

ўласнай палітэканамічный традыцыі (школы). Артыкул узнаўляе тую эканамічную спадчыну, 

якую пакінулі беларускія навукоўцы-эканамісты да рэвалюцыі, і якая была на некаторы час 

аддадзена забыццю.  

 

Уводзіны. Пасля таго як у 1831–1832 г. быў зачынены Віленскі ўніверсітэт на ўскрайку 

Беларусі, у сельскай мясцовасці ў Горацкім павеце з 1836 г. паўстаў новы адукацыйны цэнтр. 

Спачатку ѐн уяўляў сабой земляробскую школу, а пасля паступова ператварыўся ў новую 

вышэйшую навучальную ўстанову, якая з 1842 г. мела назву Вышэйшы разрад Горыгорацкай 

земляробчай школы, а з 1848 г. – Горыгорацкі земляробчы інстытут (далей ГЗІ). Гісторыя гэтай 

вышэйшай навучальнай установы падрабязна апісана ў шэрагу выданняў, падрыхтаваных ў 

асноўным выкладчыкамі закладзенай пазней на яго падмурку Беларуская дзяржаўная 

сельскагаспадарчая акадэмія. Асабліва вялікую працу на гэтай ніве зрабілі такія беларускія 

вучоныя-эканамісты, як С. Цытовіч [1] і У. Ліўшыц [2]. 

Як адзначалі ў XIX ст. самі выкладчыкі (Багдан Цалінскі), а пазней некаторыя іншыя 

беларускія даследчыкі (Сяргей Цытовіч, Уладзімір Ліўшыц), ГЗІ па сваіх правах і структуры 

фактычна быў універсітэтам. У Палажэнні 1848 г. адзначалася, што «звание агронома 

соответствует званию университетского кандидата, а поэтому и могут агрономы 

Горыгорецкого  земледельческого института на одинаковых основаниях быть с кандидатами 

допущены к выдерживанию экзамена в магистры по сельскому хозяйству и садоводству или по 

технологии» [17, 16]. 

Калі шукаць сувязь паміж ГЗІ і Віленскім універсітэтам, то 

можна адзначыць цікавы факт, што  кіраўніцтва Горыгорацкага 

земляробчага інстытута запрасіла стаць ганаровым сябрам Вучонага 

савету – Міхаіла Ачапоўскага, былога прафесара Віленскага 

універсітэта, якога прафесура ГЗІ лічыла адным с заснавальнікаў 

сельскагаспадарчай навукі.   
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Асноўная частка. Адным з першых, хто пачаў даследаваць гісторыю эканамічнай думкі 

Беларусі, у тым ліку ГЗІ, быў М. Варабей, які працаваў у Політэхнічным інстытуце і выдаваў 

свае працы на пачатку 1960-х гг. Ён прааналізаваў погляды некаторых палітэканомаў, 

напрыклад Аляксандра Гінцэля, на зямельную рэнту, а таксама пазначыў бібліяграфію 

некаторых прац Юлія Янсана, прысвечаных Беларусі [3, с. 141; 4, с. 7]. Характарыстыку 

поглядаў Гінцэля на зямельную рэнту, Цалінскага на ролю навукі палітэканоміі і праблему 

падаткаабкладання даў таксама С. Цытовіч у сваѐй фундаментальнай працы, прысвечанай ГЗІ 

[1,  с. 159–160].  

Самы ж значны ўнѐсак у даследаванне развіцця палітэканоміі ў ГЗІ зрабіў доктар 

эканамічных навук Віталь Мікалаевіч Бусько (1954–2006). Ён склаў поўную бібліяграфію прац 

па палітэканоміі, выдадзеных выкладчыкамі і выпускнікамі гэтага інстытута (з таго часу новыя 

працы так і не былі выяўлены – У. А.) і заклаў метадалагічную традыцыю адбору прац і 

эканамістаў для разгляду. Асноўныя пункты гэтай традыцыі заключаюцца ў наступным: 

– Бусько адзначаў, што агульная ацэнка эканамічных поглядаў выкладчыкаў і студэнтаў ГЗІ 

не будзе поўнай, калі не ўлічваць змест падручнікаў па палітэканоміі рускіх эканамістаў А. 

Бутоўскага і І. Горлава, па якіх у ГЗІ даволі працяглы час вялося выкладанне гэтай навукі [5, с. 

36]. Праўда сам В. Бусько гэтага аналізу не зрабіў (акрамя таго, ад’юнкт-прафесар ГЗІ Іван 

Азарэвіч, які тут маецца на ўвазе (выкладаў энцыклапедыю камеральных навук у 1843–1859 

гг.), большасць часу выкладаў палітэканомію па падручніку А. Бутоўскага «Опыт о народном 

богатстве, или О началах политической экономии», які выйшаў у 1847 г. [6], а не па падручніку 

І. Горлава «Начала политической экономии», які быў выдадзены ў 1859 г. [7]. Па падручніку ж 

Горлава, прысвечаным статыстыцы, Азарэвіч выкладаў статыстыку. Яшчэ адзін выкладчык ГЗІ 

– Ю. Янсан – у сваім падручніку робіць некалькі спасылак на падручнік Горлава па 

палітэканоміі, але няма падстаў казаць, што існаваў нейкі ўплыў гэтага рускага эканаміста на 

Янсана. Такім чынам, падручніку Горлава па палітэканоміі не трэба надаваць такую ж увагу, як 

падручніку Бутоўскага; 

– самымі значнымі палітэканомамі, якія мелі дачыненне да Горыгорацкага земляробчага 

інстытута, на думку В. Бусько, з’яўляліся Ю. Янсан і А. Людагоўскі [5, с. 46; 5, с. 64]. Прычым 

Бусько першы прааналізаваў эканамічныя погляды Янсана і Людагоўскага. Яшчэ ім былі 

адзначаны А. Бажанаў, А. Гінцэль і Б. Цалінскі. На наш погляд, Бусько надаў трохі болей заслуг 

Аляксею Бажанаву як эканамісту-тэарэтыку, чым той на самой справе заслугоўваў (бо займаўся 

пераважна прыкладнымі пытаннямі эканомікі сельскай гаспадаркі, хоць і меў выдатны трактат з 

палітэканамічнымі развагамі «Что можно позаимствовать у иностранцев», 1863), і, наадварот, 

трохі не даацаніў Аляксандра Гінцэля, які, відаць па ўсім, быў прагрэсіўным і глыбокім 



вучоным, але, сапраўды, не пакінуў пасля сябе пісьмовай спадчыны, калі не лічыць аднаго 

выступу на канферэнцыі, які быў надрукаваны ў Запісках ГЗІ [8] (хоць нельга выключаць, што 

гэта спадчына яшчэ можа адшукацца ў выглядзе асобных артыкулаў).  

У працах тых, хто займаўся палітэканоміяй у ГЗІ, В. Бусько прааналізаваў наступныя 

пытанні: аб прадмеце палітэканоміі (Янсан, Людагоўскі), зямельнай рэнце (Янсан, Людагоўскі, 

Гінцэль), падаткаабкладанні (Цалінскі), уласнасці, вартасці і цане, капітале і працэнце, гандлі 

(Янсан); 

– В. Бусько заўважыў сувязь паміж падручнікам Ю. Янсана (1865) і падручнікам 

А. Людагоўскага (1875), і адзначыў паміж імі пэўную пераемнасць; ѐн пачаў разглядаць 

Людагоўскага ў сувязі з Янсанам як пэўную эвалюцыю навучальнай літаратуры па 

палітэканоміі, якая брала свой пачатак з Горы-Горак [9]. І калі існаванне Горыгорацкай школы 

ў галіне сельскагагаспадарчай навукі не аспрэчвалася у Расіі нават у другой палове ХІХ ст. 

(Сцебут, Саветаў, Чарнапятаў, Бажанаў), то каб заўважыць існаванне ўласнай палітэканамічнай 

традыцыі, звязанай з ГЗІ, для гэтага патрабавалася глыбокая даследчыцкая пранікнѐнасць і 

веданне прадмета. Бусько зрабіў гэта хутчэй інтуітыўна, знайшоўшы падабенства поглядаў у 

адносінах да некаторых пытанняў палітэканоміі і супаставіўшы, што абодва яны мелі 

дачыненне да ГЗІ [5, с. 64]. Чамусьці, В. Бусько нават палічыў, што Людагоўскі быў 

выкладчыкам ГЗІ, а значыць, напэўна, дапускаў, што яны з Янсанам былі калегамі і 

пазнаѐміліся яшчэ ў Горы-Горках. На самой справе, Янсан прыехаў на працу ў ГЗІ у тым самым 

годзе (1861), калі Людагоўскі скончыў гэты інстытут і быў накіраваны на працу ў Маскоўскую 

земляробчую школу, а значыць, калегамі ў горы-горацкі перыяд яны не маглі быць. З другога 

боку, у 1860/861 навучальным годзе Людагоўскі быў на апошнім 4-м курсе, на якім як раз 

выкладалася палітэканомія. І калі да гэтага ўлічыць звесткі Цытовіча пра тое, што ў 1859/1860 

навучальным годзе  «палітэканомія» была ўжо ўведзена ў навучальныя планы, але не 

выкладалася з прычыны адсутнасці выкладчыка, які б спецыялізаваўся на гэтай дысцыпліне» 

[1], а пра наступныя навучальныя гады ўжо нічога не сказана, то выходзіць, што ад’юнкт-

прафесар Янсан у першы год свайго выкладання ў Горы-Горках чытаў курс палітэканоміі 

студэнту Людагоўскаму, і было гэта, хутчэй за ўсѐ, вясной 1861 г. Акрамя таго, Янсан і 

Людагоўскі маглі сустракацца яшчэ ў Санкт-Пецярбургу, калі Людагоўскі ў 1865–1870 гг. 

працаваў там прафесарам эканомікі ў Пецярбургскім земляробчым інстытуце, а за год да гэтага 

(1864) Янсан быў таксама туды пераведзены з Горы-Горак. Праўда, у 1864 г. выкладаў 

палітэканомію Янсан чамусці не ў Пецярбургскім земляробчым інстытуце, а ў Інстытуце 

шляхоў зносін. Але ўсѐ роўна, нават калі іх шляхі не сустрэліся ў Пецярбургскім земляробчым 

інстытуце, то Людагоўскі мог звяртацца да Янсана (асабліва калі ѐн сапраўды яго былы 



студэнт), які на той час быў ужо вядомым у Пецярбургу вучоным-эканамістам (у 1865 г. 

выйшаў падручнік, і ѐн пачаў выкладаць палітэканомію ў Пецярбургскім унівэрсітэце). Тым 

больш, што пасля пецярбургскага перыяду ў Людагоўскага, відавочна з’явілася цікавасць да 

палітэканоміі, бо ѐн узначаліў кафедру эканомікі ў Пятроўскай земляробчай і лясной акадэміі і 

пачаў рыхтаваць першы падручнік па сельскагаспадарчай эканоміі, дзе адзін з чатырох 

раздзелаў прысвяціў палітэканоміі. Такім чынам, пераемнасць поглядаў паміж Людагоўскім і 

Янсанам сапраўды можа быць, але іх асабістыя адносіны і іх наяўнасць павінны стаць асобным 

аб’ектам даследвання, бо веданне гэтых акалічнасцяў вельмі важна для адказу на пытанне: ці 

можна сцвярджаць пра існаванне асобнай школы палітэканоміі ў ГЗІ? 

Дарэчы, калі праводзіць параўнанне зместу падручніка «Краткий курс политической 

экономии» (СПб, 1865) Ю. Янсана [10] і раздзела «Палітычная эканомія» падручніка «Основы 

сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного счетоводства» (СПб, 1875) А. 

Людагоўскага [11], то знаходзіцца даволі шмат прынцыповых адрозненняў, якія кажуць пра тое, 

што Ю. Янсан з’яўляўся прыхільнікам класічнай школы палітэканоміі, а А. Людагоўскі 

знаходзіўся ўжо пад значным уплывам нямецкай гістарычнай школы палітэканоміі (пад 

уплывам прац Фрыдрыха Ліста і Вільгельма Рошэра). 

У якія часы палітэканомія выкладалася ў Горках. Палітычная эканомія з’явілася ў Горы-

Горках з 1842 г. дзякуючы Б. Цалінскаму, які ўвѐў яе ў якасці асобнай дысцыпліны ў 

навучальны план. У той час у Расійскай імперыі только падыходзілі да асэнсавання таго, што 

палітычная эканомія з’яўляецца асобнай навукай. Дагэтуль лічылася, што яна разам з іншымі 

навукамі (навукай аб народнай гаспадарцы, фінансавай навукай, навукай аб гандлі, эканамічнай 

гісторыяй, эканамічнай статыстыкай, гаспадарчым правам, эканамічнай геаграфіяй) уваходзіць 

у склад так званых камеральных навук. Цалінскі ж ужо ў той час вылучаў палітэканомію ў 

асобную навуку, што відаць з назвы дысцыпліны – «Палітычная эканомія і камеральныя 

навукі», якую ѐн прапанаваў увесці ў першы навучальны план   [12, с. 30]. Але, відаць па ўсім, 

пасля зацвярджэння плана ў Міністэрстве, гэта дысцыпліна стала называцца «Энцыклапедыяй 

камеральных навук». У пазнейшых даследчыкаў (Цытовіч [1], Вараб’ѐў [13]) прыводзяцца 

звесткі, што палітэканомія з’яўлялася толькі часткай курса «Энцыклапедыя камеральных 

навук», а яшчэ дзве складалі – «Статыстыка» і «Законазнаўства».  

Аднак ѐсць пэўныя падставы лічыць, што ад самага пачатку пад назвай «энцыклапедыя 

камеральных навук» выкладаўся курс адной толькі палітычнай эканоміі. Так, у даследчыка 

канца ХІХ ст. І. Мяшчэрскага пазначаецца, што ў навучальным плане 1842 г., складзеным 

Цалінскім, курсы па статыстыцы і заканазнаўстве значыліся асобна ад палітэканоміі, а далей, 

што меркаванні Цалінскага паслужылі асновай пры вызначэнні канчатковага варыянта 



навучальнага плана Вышэйшай Горыгорацкай земляробчай школы [12, 31]. Таму можна 

дапусціць, што большасць прадметаў, прапанаваных Цалінскім, былі зацверджаны, але 

некаторыя іх назвы былі падкарэктаваны. У любы выпадку усе гэтыя прадметы паасобку 

сустракаюцца ў самым раннім з раскладаў заняткаў, які захаваўся (за 1852–1853 гг.), дзе 

дакладна пазначана, што пад курсам «Энцыклапедыя камеральных навук» выкладаецца адна 

толькі палітэканомія (Запіскі ГЗІ, № 2). Але, хутчэй за ўсѐ, так было і ў папярэднія гады. Бо ў 

другім навучальным плане, які быў складзены Цалінскім у 1848 г., ѐн прапаноўваў гэтай 

дысцыпліне надаць назву «Агульныя паняцці аб камеральных навуках, у асаблівасці палітычнай 

эканоміі» [12] (курсіў – У. А.). На наш погляд, тут праглядаецца імкненне прывесці ў 

адпаведнасць назву і змест гэтага курса.  

Тым не менш толькі з 1859 г., пасля зацвярджэння ў Міністэрстве яшчэ аднаго новага 

навучальнага плана, у ГЗІ была ўведзена для гэтай дысцыпліны даўно ўжо звычайная для яе 

назва «палітычная эканомія» (для параўнання, у Віленскім універсітэце назва «палітэканомія», 

для абазначэння адносна новай на той час эканамічнай навукі была ўведзена яшчэ ў 1810 г., але 

тэрмін «камеральныя навукі» ў дачыненні да таго, што ў іншых краінах ўжо называлі 

«палітэканоміяй», у той жа час працягваў ужывацца ў Полацкай езуіцкай акадэміі, якую ў 

асветніцкай Вільні лічылі гняздом абскурантызму (г. зн. адсталасці – У. А.). 

Відавочна, што Б. Цалінскі праяўляў сімпатыю да навукі «палітэканомія» і разумеў яе 

важную ролю, у тым ліку ў падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне сельскай гаспадаркі. Гэта відаць 

з яго шматлікіх выказванняў, напрыклад, пры абгрунтаванні неабходнасці ўключэння 

палітэканоміі ў навучальныя планы, са справаздач, якія ѐн рыхтаваў, выступаў на навуковых 

з’ездах [14]. Самае першае разважанне-абгрунтаванне ѐн прывѐў у 1842 г., якое з’яўлялася 

фактычна абвяшчэннем пачатку выкладання палітэканоміі ў Горы-Горках.   

На яго думку, «вучэнне, ці дактрына, сельскай гаспадаркі павінна выкладаць вядомыя ў яе 

межах факты, вопыты, назіранні і правілы. Тэорыя ж павінна тлумачыць і даваць ацэнку гэтым 

правілам з дапамогай натуральных і дапаможных навук (палітычнай эканоміі і інш.), а таксама 

заахвочваць да правядзення новых доследаў і вываду новых правілаў. Вучэнне і тэорыя разам, 

г. зн. веданне фактаў з іх тлумачэннем, павінны скласці навуку» [12, с. 31]. Такім чынам, пад 

вучэннем аб сельскай гаспадарцы Цалінскі, хутчэй, разумеў, па сучаснаму кажучы, 

прыкладную дысцыпліну, якая павінна вывучаць факты, а тлумачэнні гэтым фактам, на яго 

думку, павінны даваць тэарэтычныя дысцыпліны, такія, як, напрыклад, палітэканомія. Прычым 

цікава, што палітэканомію Цалінскі празорліва называў тэорыяй, г. зн. фактычна так, як яна 

сѐння і называецца, – эканамічная тэорыя. Па схеме Цалінскага: Эканамічная навука = 



= эканамічная тэорыя + эканоміка асобных галін народнай гаспадаркі (альбо эканоміка ўсѐй 

народнай гаспадаркі). 

Кандыдацкая дысертацыя Цалінскага хоць і мела агранамічны кірунак, аднак закранала 

некаторыя палітэканамічныя пытанні. Ён аналізаваў, напрыклад, тэорыю народанасельніцтва Т. 

Мальтуса, разглядаў пытанні падаткаабкладання і інш. Цалінскі разумеў ролю палітэканоміі ў 

сістэме вышэйшай адукацыі і на працягу ўсяго тэрміну існавання ГЗІ клапаціўся пра развіццѐ 

гэтай навукі ў Горы-Горках, хоць сам фактычна ѐй не займаўся, бо прысвяціў свае намаганні 

вывучэнню пытанняў удасканалення сельскай гаспадаркі. 

Хто і па якіх падручніках выкладаў палітэканомію ў ГЗІ. За ўвесь перыяд існавання 

курса «Палітэканомія» ў ГЗІ яе выкладалі два выкладчыкі – Іван Азарэвіч і Юлій Янсан. Перад 

тым як увесці «Палітычную эканомію» ў якасці асобнай дысцыпліны, магчыма, існавала 

задумка падрыхтаваць свайго выкладчыка, кандыдатам на якога разглядаўся Аляксандр Есакаў. 

Менавіта ѐн быў адпраўлены за мяжу вывучаць дасягненні ў гэтай навуцы ў Германію ў 1860-

−1861 гг. Прычым трэба адзначыць, што пры абмежаванні сродкаў у той час на стажыроўку 

выязджала не так многа людзей (усяго 6 чалавек). Чаму Есакаў не прыступіў да выкладання 

«Палітычнай эканоміі» у ГЗІ − невядома. Неўзабаве на гэту пасаду быў запрошаны выпускнік  

Кіеўскага ўніверсітэта Ю. Янсан. 

Што датычыцца далейшага лѐсу А. Есакава, то пазней ѐн стаў прафесарам у Пятроўскай 

земляробчай і лясной акадэміі. Доўгі час працаваў сакратаром графа П. Д. Кісялѐва, які быў 

міністрам Міністэрства дзяржаўных маѐмасцяў, а потым паслом Расіі ў Парыжы. Але на жаль, 

захварэў і памѐр зусім маладым [2]. Даследчык М. Варабей прывѐў Есакава ў пераліку 

ўплывовых вучоных [3].  

І. Азарэвіч выкладаў у ГЗІ такія дысцыпліны (табл.), як «Статыстыка», «Заканазнаўства», а 

самае галоўнае, «Энцыклапедыю камеральных навук» (у апошнюю дысцыпліну ўваходзіла і 

палітэканомія. – У. А.). Відаць як раз гэтае выкладанне і мелі на ўвазе даследчыкі, калі казалі, 

што «ад’юнкт-прафесар І. Азарэвіч трохі займаўся і палітэканоміяй». Але прац па палітэканоміі 

ѐн пасля сябе не пакінуў.  

Палітычную эканомію, якая называлася ў 1842−1859 гг. «Энцыклапедыяй камеральных 

навук», І. Азарэвіч выкладаў па падручніку рускага эканаміста А. Бутоўскага «Опыт о 

народном богатстве, или О началах политической экономии» (3 т., СПб., 1847),  які з’яўляўся 

першым падручнікам па палітэканоміі на рускай мове. І калі некаторыя даследчыкі кажуць, што 

гэты падручнік пасля свайго выхаду на адно дзесяцігоддзе стаў асноўным падручнікам у 

Расійскай імперыі, то гэта ў вялікай ступені будзе справядліва сказана і ў дачыненні да ГЗІ. 

Звесткі аб выкладанні эканамічных дысцыплін у ГЗІ 



З 1842 г. З 1848 г. З 1859 г. 

Дысцыпліна 

Энцыклапедыя камеральных навук 

(Палітычная эканомія, 

заканадаўства і статыстыка) 

Энцыклапедыя камеральных навук 

(Палітычная эканомія) (колькасць 

гадзін − 64) 

Палітычная эканомія (64) 

Хто выкладаў 

Азарэвіч Іван Васільевіч, кандыдат 

права 

Азарэвіч Іван Васільевіч, кандыдат 

права  

Янсан Юлій Эдуардавіч, кандыдат 

філасофіі 

Па якіх падручніках выкладалі 

Няма звестак Па кнізе А. І.  Бутоўскага «Вопыт аб 

народным багацці, альбо аб пачатках 

палітычнай эканоміі». 3 т. СПб. 1847.  

Уласны канспект лекцый, які быў 

надрукаваны ў 1865 г.  

«Курс палітычнай эканоміі». СПб. 321 с. 

У якія гады выкладалі 

1843−1859 гг. 1861−1864 гг. 

Іншыя эканамічныя дысцыпліны 

«Фінансы і кадастр» (да 1853 – В. 

Краўзе, з 1853 г. – А. Гінцэль), 

«Гаспадарчая геаграфія і 

статыстыка», «Бухгалтэрыя і 

палітычная арыфметыка» 

«Кадастр і люстрацыя» (144), 

«Сельскагаспадарчая статыстыка» (32), 

«Сельскагаспадарчая бухгалтэрыя» (16) 

«Сельскагаспадарчая статыстыка» (32), 

Гісторыя і агляд сучаснага стану 

сельскай гаспадаркі (32), «Ацэнка 

угоддзя і агульныя асновы ацэнкі» (64), 

Уладкаванне гаспадаркі, вядзенне 

рахункаў і кіраванне маѐнткам (80) 

Крыніца: уласная распрацоўка. 

 

Пытаннямі палітэканоміі займаўся таксама А. Гінцэль. Пазнейшыя даследчыкі трохі 

недаацэньвалі ўплыў і ролю гэтага эканаміста ў развіцці эканамічнай думкі і яе папулярызацыі 

ў горы-горацкім навуковым асяродку таго часу. А між тым ѐн, выпуснік Кіеўскага ўніверсітэта, 

часта выбіраўся ў якасці вядучага на так званых сельскагаспадарчых з’ездах, якія ўяўлялі сабой 

ні што іншае, як сѐняшнія канферэнцыі (у той час яны ладзіліся ў выглядзе круглага стала). 

Таксама ѐн быў абраны дырэктарам студэнцка-прафесарскага клуба, адным з прагрэсіўных  

праектаў якога была арганізацыя Магілѐўскага земляробскага таварыства (ганаровымі сябрамі 

гэтага таварыства побач з Гінцэлем былі абраныя яшчэ Казлоўскі, Сцебут і Юрэвіч). Дарэчы, 

падчас падрыхтоўчай працы па стварэнні гэтага таварыства была ўзнята ідэя анаўлення 

Віленскага ўніверсітэта.  

Некаторыя пытанні, якія адначасова адносіліся і да палітычнай эканоміі (напрыклад, 

вызначэнне зямельнай рэнты, вызначэнне цэн і падаткаў на зямельныя участкі), выкладаліся 

таксама ў такой дысцыпліне, як «Кадастр, люстрацыя, ацэнка маѐмасці, зямель і промыслаў» (у 

некаторыя гады яна называлася «фінансы і кадастр», альбо «кадастр і люстрацыя»). У 

1842−1853 гг. гэту дысцыпліну выкладаў Вільгельм Краўзе, а ў 1853−1864 гг. – Аляксандр 

Гінцэль. 

Ініцыятарам увядзення гэтай дысцыпліны ў навучальныя планы быў таксама Б. Цалінскі. 

Ён надаваў ѐй важнае значэнне, бо сам пісаў дысертацыю па гэтай тэме, артыкул [14] і ў 1853 г., 

пасля кароткага перапынку ў яе выкладанні, спецыяльна пад яе дабіўся прызначэння ў ГЗІ 

выпускніка Кіеўскага ўніверсітэта А. Гінцэля. Якраз пасля аглашэння факту аб аднаўленні гэтай 



дысцыпліны Б. Цалінскі ў справаздачы за 1853−1854 гг. прывѐў папулярызаваны пазнейшымі 

даследчыкамі (Цытовіч [1], Ліўшыц [2]) выраз, што «мы можам смела цяпер сказаць, што ні ў 

адной дзяржаве няма спецыяльнай па сельскай гаспадарцы навучальнай установы, якая б магла 

параўнацца з нашым інстытутам па ахопу курсаў і паўнаце агранамічнай адукацыі» [15]. 

Заключэнне. Сярод выкладчыкаў і выпускнікоў ГЗІ дачыненне да палітэканоміі мелі 

наступныя вучоныя: Багдан Цалінскі, Іван Азарэвіч, Аляксандр Гінцэль, Аляксандр Есакаў, 

Аляксей Бажанаў, Юлій Янсан і Аляксей Людагоўскі. З іх толькі Янсан і Людагоўскі мелі 

фундаментальныя распрацоўкі па палітэканоміі (470 + 120 старонак), Цалінскі і Гінцэль – 

асобныя выпадковыя публікацыі (11 + 10 старонак), і, нарэшце, Азарэвіч і Есакаў, як лічыцца, 

зусім не мелі ўласных прац па палітэканоміі.  

Такім чынам, вывучэнне прац беларускіх эканамістаў мінулага дазваляе падоўжыць 

«радавод» беларускай эканамічнай навукі, а таксама казаць аб наяўнасці ўласных распрацовак у 

галіне эканамічнай тэорыі ў перыяд станаўлення на тэрыторыі Беларусі рынкавай эканомікі. 

Тыя распрацоўкі не састарэлі на сѐнняшні дзень, яны правераны часам, і таму могуць лічыцца 

дакладнымі і карыснымі для асэнсавання сучасных праблем развіцця эканомікі Беларусі. 

 

Літаратура 

1. Цитович, С. Г. Горыгорецкий земледельческий институт – первая в России высшая 

сельскохозяйственная школа (1836–1864) / С. Г. Цитович. – Горки. 1960. – 274 с. 

2. Лившиц, В. М. Горы-Горецкий земледельческий институт (1836–1864 гг.). / В. М. 

Лившиц, В. В. Немыкин, А. Р Цыганов. – Горки. 1999. – 169 с. 

3. Воробей Н. В. Горы-Горецкий земледельческий институт и развитие 

сельскохозяйственной и экономической мысли в Белоруссии в 40–60 годах XIX века / 

Н. В. Воробей, П. Я. Корнев // Тр. Белорус. с.-х. акад.:. Горки, 1960. – Т. 33. – С. 100–143. 

4. Воробей, Н. В. Экономические проблемы в работах преподавателей Горы-Горецкого 

земледельческого института (40–60 гг. XIX в.) / Н. В. Воробей, П. Я. Корнев // Тез. докл. науч. 

конф. – Горки, 1965. – С. 3–8. 

5. Бусько, В. Н. Экономическая мысль Белоруссии середины XIX – начала ХХ в.: очерки / 

В. Н. Бусько. – Минск, 1990. – 144 с. 

6. Бутовский, А. И. Опыт о народном богатстве, или О началах политической экономии: 

сочинения / А. Бутовский. – СПб., 1847. – 3 т. 

7. Горлов, И. Начала политической экономии: в 2 т. – СПб., 1859. – Т.1. – 493 с.; 1862. – 

Т2. 1862. – 558 с. 



8. Гинцель, А. Об условиях, имеющих влияние на поземельную ренту // Записки ГЗИ, – 

1855. – Кн. 4. – С. 25–35. 

9. Бусько, В. Из истории эволюции учебной литературы по политэкономии в Беларуси / 

В. Бусько // Беларуская думка. 2003. – №11.  – С. 83–89. 

10. Янсон, Ю. Э. Краткий курс политической экономии / Ю. Э. Янсон – СПб.: тип. А. 

Головачева, 1865. – 320 с. 

11. Людоговский, А. Основы сельскохозяйственной экономии и сельскохозяйственного 

счетоводства / А. Людоговский. – СПб., 1875. – с. 1–76 (Ч1: Политическая экономия). 

12. Мещерский, И.И. Высшее сельскохозяйственное образование в России и за границей / 

И. И. Мещерский. – СПб., 1893. – 173 с. 

13. Воробьев, В. А., Ковалева, Л. Н. Кафедра экономической теории БГСХА – история и 

современное развитие / В. А. Воробьев, Л. Н. Ковалева // Мат. конф. Ч1. Горки-Минск,  2004. – 

С. – С. 3-9 

14. Целлинский, Б. Об основаниях теории кадастра / Б. Целлинский // Журнал 

Министерсва государственных имуществ. 1841. Кн. 1. – С. 135-146 

15. Целлинский, Б. Отчет о сельскохозяйственном съезде 1853 г. / Б. Целлинский // 

Записки ГЗИ. Кн. 3. 1854. – С. 113–149



Беларуская эканамічная школа 1920-х гадоў
56

 

 

Нас аб’яднала адно моцнае жаданьне, адзінае творчае 

імкненьне – культурна-эканамічны Рэнэсанс Беларусі… 

Гаўрыла Гарэцкі, 1921 г.  

 

Пасля закрыцця Полацкай езуіцкай акадэміі ў 1820 г., Віленскага ўніверсітэту ў 1832 годзе 

і Горыгорацкага земляробчага інстытута ў 1864 г. у Беларусі не засталося ніводнага цэнтру 

развіцця фундаментальнай эканамічнай навукі. Такое становішча доўжылася без малога 60 

гадоў, пакуль не адчыніліся Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 1921 годзе і Інстытут 

беларускай культуры ў 1922 годзе. За гэты час перарвалася традыцыя айчыннай эканамічнай 

навукі, якая знаходзілася пад уплывам англійскай палітычнай эканоміі. Па трапнаму выразу М. 

Доўнар-Запольскага, ―практычна ўся беларуская моладзь, пасля заканчэння сярэдніх школ, 

дзеля далейшай адукацыі, была змушаная ехаць углыб Расіі, у Польшчу або далей у Еўропу – да 

чужых людзей, чужых народаў... і цэлымі масамі заставалася ўжо там на ўсѐ жыццѐ, бо дома 

для іх месца не было. Сюды царскі ўрад насылаў процьму чужынцаў, верных служкаў рэжыму ў 

нішчанні самабытнасці Беларусі»
57

; у гэты перыяд не вялося сістэмнага збору статыстычных 

дадзеных і не праводзілася доследаў аб развіцці эканомікі беларускага краю. 

Такая вось «спадчына» дасталася пакаленьню беларускіх эканамістаў, якія жылі ў часы 

пасьля абвяшчэньня незалежнасьці ў 1918 годзе. Але ўжо празь дзесяць гадоў узровень 

навуковых працаў і вынікі аграрнай палітыкі далі магчымасьць казаць пра рэнэсанс беларускай 

эканамічнай навукі. Закончыўся гэты рэнэсанс у засьценках АДПУ. Амаль увесь наклад 

выдадзеных кніг быў спалены, а іх аўтары былі арыштаваныя і рэпрэсаваныя па сфабрыкаваных 

справах.  

Гэты непрацяглы, здавалася б час, ад абвяшчэньня БНР да вынішчэньня бальшавікамі 

беларускай інтэлігенцыі (1918-1929), які пасьпеў зьмясьціць у сабе і супярэчлівы савецкі 
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пэрыяд НЭПу, дае сѐньняшнім эканамістам апірышча ў выглядзе існаваўшай на Беларусі 

эканамічнай школы, якую па сучасным крытэрам класіфікацыі можна аднесьці да 

неаклясічный, ці хутчэй нават да інстытуцыянальнай плыні, і якую марксіскія артадоксы 

адносілі да буржуазнай тэорыі. 

 

Вывучэньне Беларусі як фактар культурна-эканамічнага адраджэньня 

 

Пасля ўваходжання ў склад Расійскай імпэрыі і закрыцця галоўнага ўніверсітэту беларускі 

край зрабіўся настолькі забытым, што, акрамя этнаграфічных доследаў, у навуковай сферы тут 

не рабілася фактычна нічога. Эканамістам, як і прадстаўнікам іншых навук, давялося пачынаць 

з краязнаўства, каб здабыць тыя неабходныя звесткі, якія папярэднічаюць сур’ѐзным 

эканамічным доследам, найперш – статыстычныя, дэмаграфічныя, аб стане гаспадаркі і інш. 

Задачы пачатку 20-х гадоў ХХ стагоддзя трапна акрэсліў тады яшчэ студэнт Гаўрыла Гарэцкі: 

«Вывучэнне Беларусі навучыць беларусаў той азбуцы, без ведання якой нельга чытаць Вялікую 

Кнігу Рэнесансу»
58

. 

У першыя гады Незалежнасьці ў 1918-1920 гадах ініцыятыва па вывучэнні Беларусі 

прыйшла з-за яе межаў. У Маскве і Пецярбурзе былі створаны найбольш уплывовыя 

арганізацыі – адпаведна Беларуская навукова-культурная асацыяцыя (далей БНКА) пры 

Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі (старшыня – Г. Гарэцкі) і Беларускае вольна-

эканамічнае таварыства (куды ўваходзілі эканамісты Я. Канчар, Я. Пятровіч). Ідэю падхапілі 

беларускія студэнты іншых навучальных устаноў Расіі (у тым ліку суполка Маскоўскага 

межавага інстытуту, куды ўваходзіў Я. Кіслякоў), і ў Маскве было створана Бюро, якое 

займалася ўжо каардынацыяй дзейнасці беларускіх арганізацый, дзе было задзейнічана каля 300 

студэнтаў. Яны ладзілі дасьледчыя экспедыцыі ў родны край, зьбіралі і апрацоўвалі неабходныя 

статыстычныя зьвесткі для Наркаму земляробства Беларусі (Н.К.З.Б.). Беларускія студэнцкія 

арганізацыі існавалі і ў іншых краінах, дзе беларускія студэнты навучаліся эканамічнай навуцы. 

У 1927 годзе ў Празе была адчыненая першая дасьледчая ўстанова — Беларускі навуковы 

габінэт (БНГ), які ўпершыню на прафэсійнай аснове распачаў збор матэрыялаў па Беларусі, у 

тым ліку пра стан яе эканомікі. У 1928 годзе БНГ выдаў адозву да ўсіх беларускіх 

эміграцыйных асяродкаў з заклікам да каардынацыі і супрацоўніцтва ў справе зьбіраньня і 

вывучэньня беларускай культурнай і навуковай спадчыны. 
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Як толькі ў Беларусі пачалі адчыняцца інстытуты, да супольнай справы далучаліся іх 

выкладчыкі і студэнты. У 1919-1924 гадах пры Горацкім сельскагаспадарчым інстытуце 

працавала беларуская сэкцыя студэнтаў (старшынямі былі ў розны час С. Журык і М. 

Ганчарык), пры Беларускім політэхнічным інстытуце на працягу 1921-22 гадах дзейнічала 

таварыства, аднаймѐнае Пецярбурскаму (туды ўваходзіў С. Скандракоў). У Інбелкульце ў 1922 

годзе была заснаваная сельскагаспадарчая сэкцыя, якая аб’яднала супрацоўнікаў Інбелкульту і 

Н.К.З.Б. (у 1926 годзе туды ўваходзіла 62 чалавекі, старшынѐм быў Зм. Прышчэпаў, 

намесьнікам – А. Смоліч). У 1925 годзе частка чальцоў гэтай сэкцыі, якая знаходзілася ў 

Горках, аб’ядналася ў Навуковае таварыства па вывучэньні Беларусі. Дзейнасьць яго 115 

чальцоў (сярод якіх – С. Скандракоў, Б. Бойка, С. Журык, Т. Плятнэр, М. Лайкоў, С. Тупяневіч) 

разгортавалася ў шасьці сэкцыях. Да 1930 годзе навуковым таварыствам было выдадзена сем 

тамоў прац, якія ўключалі вялікі і разнастайны матэрыял па сельскай і лясной гаспадарцы, 

сабраны ў экспэдыцыях і атрыманы ў выніку правядзеньня экспэрымэнтаў. 

У тых умовах нельга было абысьціся без арганізацыйнай працы. Была створана сетка 

краязнаўчых арганізацый, адчыняліся дасьледчыя станцыі. Але самае галоўнае – трэба было 

рыхтаваць уласныя кадры, дзеля чаго патрэбен быў хоць адзіны сапраўдны ўніверсітэт. У 

праекце камісіі, у працы якой бралі ўдзел М. Доўнар-Запольскі і Я. Карскі, былі ўлічаныя 

пажаданьні беларускіх навуковых колаў адкрыць адразу два факультэты эканамічнага профілю 

– камэрцыйна-эканамічны і агранамічны. Мясцовыя кадры патрэбнай кваліфікацыі адсутнічалі, 

таму былі запрошаныя прафэсары зь іншых унівэрсытэтаў, беларусы па нацыянальнасьці. Сьпіс 

з 36 прафэсараў-беларусаў быў настолькі прадстаўнічы, што Беларускі ўніверсітэт ужо з 

моманту аднаўленьня мог стаць адным з самых моцных ва Ўсходняй Эўропе. Але людзі, 

адказныя за гэтую справу, плянавалі запрашаць выкладчыкаў з Маскоўскага, Кіеўскага, і іншых 

унівэрсытэтаў, без увагі на іх нацыянальнасьць. Тым ня менш беларусызацыя, што пачалася 

неўзабаве, парушыла гэтыя пляны, бо ахвочых прыехаць амаль не было. Затое менавіта 

дзякуючы беларусізацыі пачалі вяртацца беларускія навукоўцы-эканамісты, якія дасягнулі 

посьпехаў на навукова-выкладчыцкай ніве за межамі Бацькаўшчыны. Ільля Герцык вярнуўся з 

Рыгі, Аркадзь Смоліч – з Вільні, Гаўрыла Гарэцкі – з Масквы, Аляксандар Цвікевіч – з Прагі, а 

апошнім, пасля доўгіх блуканняў паміж Кіевам, Харкавам і Баку, вярнуўся Мітрафан Доўнар-

Запольскі. У новаствораным БДУ змест лекцыяў па асноўных эканамічных дысцыплінах, у тым 

ліку па эканамічнай тэорыі, гісторыі эканамічнай думкі, сусветнай эканоміцы, банкаўскай 

справе, грашовым абарачэнні і крэдыце (агульны аб’ѐм тэкстаў склаў больш за сто раздзелаў) 



распрацаваў Ілля Герцык
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. Ён чытаў гэтыя дысцыпліны з 1921 па 1931 год, пакуль ня быў 

арыштаваны. На ўнівэрсытэцкі ўзровень выкладаньня арыентаваліся М. Доўнар-Запольскі і У. 

Пічэта, якія чыталі лекцыі па гісторыі народнай гаспадаркі, А. Смоліч і Г. Гарэцкі – па 

эканамічнай геаграфіі (апошні ў Горках). У той час БДУ усѐ ж набліжаўся да сапраўднага 

ўніверсітэту. Там чыталі лекцыі навукоўцы, якія ў сваѐй галіне мелі распрацоўкі на ўзроўні 

ўласных тэорый, вядомых за мяжой, напрыклад, М. Доўнар-Запольскі і ягоны вучань У. 

Пічэта
60

. 

 

Фармаванне беларускай нацыянальнай групоўкі эканамістаў 

 

Разам з вывучэннем роднага краю ў даследчыкаў-эканамістаў адбывалася фармаванне 

нацыянальнай свядомасці – гэтаксама, як гэта было з польскамоўнымі філаматамі і філарэтамі, з 

рускамоўнымі этнографамі ў ХІХ стагоддзі. Па-беларуску імкнуліся весці працу сябры БКНА 

на чале з Г. Гарэцкім, Горацкай беларускай секцыі на чале з С. Журыкам і М. Ганчарыкам. 

У маладых эканамістаў прызнаным лідэрам культурна-эканамічнага адраджэння быў 

Аркадзь Смоліч. Ён стварыў камісію па распрацоўцы эканамічнай тэрміналогіі, сам актыўна 

ўдзельнічаў у яе працы, а таксама прыцягнуў туды акрамя маладых эканамістаў вядомых яму з 

маладых гадоў Янку Купалу і Якуба Коласа. Смоліч увогуле быў адным з распачынальнікаў 

працэсу беларусізацыі эканамічнай навукі. Будучы намеснікам сельскагаспадарчай секцыі 

Інбелкульту, якая тады выконвала ролю акадэмічнага цэнтру, ѐн запрашаў на працу 

навукоўцаў-эканамістаў з улікам іх стаўлення да адраджэння. У выніку за часы працы ў гэтай 

секцыі склалася і акрэпла нацыянальна свядомая групоўка эканамістаў. Пад уплывам Смоліча 

прыхільнікам беларусізацыі стаў старшыня сельскагаспадарчай секцыі, наркам земляробства 

Зміцер Прышчэпаў (1896-1940), які з 1926 году пачаў выдаваць свае працы выключна на 

беларускай мове. Менавіта Смоліч угаварыў М. Доўнара-Запольскага вярнуцца ў Мінск, 

прыцягнуў яго да рэдактарскай справы. На той час у секцыі ўжо працавалі «свядомыя 
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беларусы»
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 – эканамісты Я. Кіслякоў, С. Скандракоў, Г. Гарэцкі, Я. Грабоўскі, А. Трахімаў, М. 

Лайкоў, К. Кіпрыянец. Але праца сельскагаспадарчай секцыі была арганізавана на 

добраахвотнай аснове; разгортаванню патрэбных эканамічных доследаў перашкаджала благое 

забеспячэнне матэрыяльнымі рэсурсамі. Таму яшчэ ў канцы 1925 году Смоліч распрацаваў 

праект стварэння на аснове сельскагаспадарчай секцыі першай нацыянальнай установы ў галіне 

даследчай справы па сельскай гаспадарцы, дзе працавалі б навукоўцы, якія прыхільна ставяцца 

да беларусізацыі. Задуму ўдалося рэалізаваць, і на пачатку 1927 году Беларускі НДІ сельскай і 

лясной гаспадаркі быў адчынены, але яго дырэктарам стаў Г. Гарэцкі. 

Адначасова была зроблена спроба стварыць першую беларускую нацыянальную 

вышэйшую навучальную ўстанову (бо БДУ з яго запрошанымі выкладчыкамі-небеларусамі не 

быў у поўным сэнсе нацыянальным). Было вырашана зрабіць яе на падмурку Горацкага 

сельскагаспадарчага інстытуту, каб акрамя ўсяго іншага спрыяць і беларусізацыі Ўсходняй 

Беларусі. Мінскі сельскагаспадарчы інстытут далучылі да Горацкага, і такім чынам у 1925 годзе 

была ўтворана Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія (БСГА). Беларусізацыю ў новай 

установе было вырашана правесьці наступным чынам – у Горках абаперціся на беларускую 

групу ў выглядзе Горацкага навуковага таварыства па вывучэнні Беларусі, якое існавала на 

правах секцыі Інбелкульта, і на частку беларускамоўных выкладчыкаў былога 

сельскагаспадарчага  інстытуту, а таксама ўзмацніць далучыць «свядомых беларусаў» з ліку 

навуковых кадраў Мінскага сельскагаспадарчага інстытуту. Каго абраць у склад навуковага 

персаналу будучай сельскагаспадарчай акадэміі, вырашаў галоўным чынам А. Смоліч; ѐн жа 

фактычна даручыў Г. Гарэцкаму каардынаваць дзейнасць беларускай групоўкі, увѐўшы яго ў 

склад управы БСГА. Цалкам зрабіць з БСГА беларускую нацыянальную ВНУ доўга не 

ўдавалася; ніяк не маглі абраць на пасаду рэктара чалавека, які б прыхільна ставіўся да справы 

беларусізацыі. Але беларуская групоўка паступова пашырала свой уплыў: колькасць яе чальцоў 

неўзабаве дасягнула свайго максімума – 115 чалавек. Працы гэтага таварыства, а таксама 

запіскі БСГА выходзілі выключна на беларускай мове і сѐння з’яўляюцца гістарычным 

помнікам беларусізацыі аграрнай эканамічнай навукі. Як сведчыў у 1929 годзе М. Ганчарык, – 

«Па сутнасці БСГА з’яўляецца сапраўднай беларускай вышэйшай навучальнай установай. 

Малодшыя катэгорыі навуковых супрацоўнікаў усю вучэбную працу вядуць выключна на 

беларускай мове, шэраг дацэнтаў і прафесараў гэтак жа ўжо перайшлі ў выкладанні на 

беларускую мову, а частка пераходзіць у бліжэйшы час. Зараз пры секцыі навуковых 
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працаўнікоў працуюць спецыяльныя курсы для вывучэння беларускай мовы»
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. Пры 

Навуковым таварыстве працягвала працу тэрміналагічная камісія, якая займалася між іншым і 

ўдасканаленнем беларускай эканамічнай тэрміналогіі (адказным быў Т. Плятнэр); для гэтай 

справы Інбелкульту былі выдаткаваныя немалыя грошы, каб набыць чэскую, польскую і 

ўкраінскую тэрміналагічную літаратуру
63

 (заўважце: не рускую). 

З 1927 году акадэмічным цэнтрам эканамічнай навукі стаў БНДІ сельскай і лясной 

гаспадаркі. Сельскагаспадарчая секцыя Інбелкульта, як і планавалася, была распушчаная, а ўся 

яе даследчая справа перайшла ў новы інстытут. Дырэктарам інстытуту быў прызначаны Г. 

Гарэцкі, а Смоліч стаў загадчыкам аднаго з ключавых аддзелаў – сельскагаспадарчай эканоміі і 

арганізацыі сельскай гаспадаркі. Чаму дырэктарам інстытуту стаў не ўплывовы А. Смоліч, а 

малады, як потым будуць казаць нядобразычліўцы, недавучаны аспірант Г. Гарэцкі? Тым болей, 

што калі ў 1927 годзе статут Інбелкульт фактычна стаў акадэмічным, і туды маглі выбірацца 

толькі тыя, хто ўзбагаціў навуку ў сваѐй галіне асабліва значнымі працамі, правадзейным 

членам быў абраны з эканамістаў толькі Смоліч, у той час, як у 1924-26 гадах такіх было болей 

за 10 чалавек, у тым ліку і Г. Гарэцкі
64

. Напэўна, ужо тады з боку партыйнага кіраўніцтва да 

Смоліча стаўленне рабілася ўсѐ больш крытычным, і ягонае прызначэнне было немагчымае. У 

наступным годзе яго не вылучаць на акадэміка, прыгадаўшы «грахі» маладосці – арыентацыю 

на капіталістычны захад (з агульнапалітычных і нацыянальных матываў выступаў супраць Расіі 

падчас першай сусветнай вайны), дзейнасць супраць савецкай улады ў часы адстойвання БНР 

на міжнароднай арэне. Аднак забараніць працаваць яму пакуль ніхто не мог, і часопіс 

«Сельская і лясная гаспадарка», які прапанаваў стварыць Смоліч, а таксама «Працы аддзела 

сельскагаспадарчай эканоміі», надрукавалі грунтоўныя эканамічныя доследы, праведзеныя ў 

сярэдзіне 1920-х гадоў. 

Беларусізацыя эканамічнай навукі патрохі ахапіла і дзяржаўныя ўстановы, у прыватнасці 

Н.К.З.Б. і Дзяржплан. Гэты працэс можна бачыць на прыкладзе палітычна-эканамічнага 

часопісу Дзяржпляну «Савецкае будаўніцтва». У 1926-27 (да № 4 уключна) часопіс выходзіў 

па-руску, у 1927-30 частка матэрыялаў па-руску, частка па-беларуску, з 1931 – толькі па-

беларуску. 
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Акрамя згаданых А. Смоліча, З. Прышчэпава, Г. Гарэцкага, М. Доўнара-Запольскага, у 

беларускую нацыянальную групоўку эканамістаў уваходзілі Ян Кіслякоў, Сяргей Скандракоў, 

Барыс Бойка, Міхась Ганчарык, Сцяпан Журык, Еўдакім Ярашчук, былыя чальцы БКНА Сяргей 

Ждановіч, Ян Грабоўскі, Мікіта Лайкоў, Пѐтр Хоцкі, а таксама маладыя эканамісты-аспіранты 

Тодар Плятнэр, Кірыл Кіпрыянец, Алесь Дзямідовіч. Усе гэтыя эканамісты выдавалі свае працы 

па-беларуску, заклаўшы падмурак па-сапраўднаму беларускай эканамічнай навукі. Нават акты 

абвінавачання ў нацдэмаўшчыне пісаліся на беларускай мове. Такім чынам, існавала не толькі 

эканамічная навука ў нэакласычнай традыцыі, але яна была яшчэ і пераважна беларускамоўнай. 

 

Ідэя эканамічнага адраджэння – канцэпцыя «Беларусь-Данія» 

 

Упершыню ідэя арыентавання Беларусі на развітыя еўрапейскія краіны ўзнікла ў 

публіцыстыцы. Газета «Наша Ніва» часцяком змяшчала матэрыялы аб дасягненнях у сельскай 

гаспадарцы Даніі, Швейцарыі, Усходняй Прусіі і іншых краін, якія ў некаторых пазіцыях мелі 

нават горшыя, чым у Беларусі, умовы для гаспадарання
65

. 

Затым гэта ідэя набыла папулярнасць у студэнцкіх колах, а таксама сярод палітычнай 

эліты абвешчанай БНР. У дыспутах паміж чальцамі БКНА пры Пятроўскай сельскагаспадарчай 

акадэміі была вылучана ідэя ператварыць праз 20-30 гадоў Беларусь у Данію, – «набліжаюцца 

адказныя часы, у якія эканамічны розвітак Беларусі павінен злажыць ѐй гісторыю Даніі і 

Бельгіі», – казаў на штогадовым паседжанні Г. Гарэцкі
66

. Эканамічна моцная і падобная да 

беларускага краю прыродна-кліматычнымі і дэмаграфічнымі ўмовамі Данія была абрана не 

выпадкова. Прыклад яе эканамічнага росквіту абвяргаў даўнія стэрэатыпы, што адсутнасць 

значнай колькасці карысных выкапняў, неспрыяльны клімат для вядзення сельскай гаспадаркі 

ды недастатковая гушчыня насельніцтва быццам бы перашкаджаюць Беларусі стаць заможнай 

краінай. Сябры БКНА, якія затым зрабіліся знакавымі постацямі ў беларускай эканамічнай 

навуцы, – Гаўрыла Гарэцкі, Сяргей Ждановіч, Ян Грабоўскі, Мікіта Лайкоў, Пѐтр Хоцкі, а 

таксама сябры маладзѐвых арганізацый іншых ВНУ – Ян Кіслякоў, Сцяпан Журык, Барыс 

Бойка – галоўнымі чыннікамі росквіту Беларусі лічылі падвышэнне рынкавасьці яе эканомікі і 

нацыянальнае адраджэнне. Ажыццяўленне гэтай ідэі было падмацавана распрацоўкай 

адпаведнай канцэпцыі эканамічнага развіцця з працоўнай назвай «Беларусь-Данія» 
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(сустракаліся, праўда, і іншыя назовы-параўнанні, напрыклад «Беларусь-Бельгія», «Беларусь-

Нідэрланды»). 

У пэрыяд так званага НЭПу вакол гэтай канцэпцыі аб’ядналася беларуская нацыянальная 

групоўка эканамістаў. Праўда, яе назва, з улікам паноўнай у той час афіцыйнай ідэалогіі, была 

зменена на «Беларусь – Чырвоная Данія»
67

, але ад гэтага яна не зрабілася менш прарынкавай і 

празаходняй. Акрамя ўжо згаданых Г. Гарэцкага, С. Ждановіча, Я. Кіслякова, С. Журыка, яе 

падтрымлівалі З. Прышчэпаў, А. Смоліч, Р. Бонч-Асмалоўскі. Каб упэўніцца ў дакладнасці 

сваіх меркаванняў, Гарэцкі і Прышчэпаў адмыслова ад Інбелкульту праходзілі навуковую 

стажыроўку ў Нямеччыне, Польшчы і Даніі ў жніўні-верасні 1926 году
68

. У 1927 годзе ад 

БелНДІ сельскай і лясной гаспадаркі ў Нямеччыне і Даніі чатырохмесяцовую стажыроўку 

праходзіў Сцяпан Журык, дзе знаѐміўся з свінагадоўляй і з адкормам свіней на бекон, вывучаў 

спецыяльную навуковую літаратуру. Па вяртанні, напісаўшы некалькі прац
69

, Журык узначаліў 

спачатку даследчую станцыю, а потым і інстытут свінагадоўлі, дзе выкарыстоўваў замежны 

досвед. 

Лічылася, што ліквідаваць адсталасць беларускай сельскай гаспадаркі ад Польшчы, Чэхіі, 

краін Балтыі, не кажучы ўжо пра заходнееўрапейскія краіны, можна толькі шляхам пераймання 

ў гэтых краін прагрэсіўных метадаў і тэхналогій гаспадарання. У адрозненне ад цяперашніх 

часоў тады існавала традыцыя параўноўваць развіццѐ народнай гаспадаркі Беларусі з такімі 

краінамі, як Нямеччына, Бельгія, Данія, Нідэрланды альбо ўжо як крайні выпадак – з 

еўрапейскай часткай Расіі
70

. Харызматычны наркам земляробства З. Прышчэпаў казаў: 

«Беларусь у развіцці сельскай гаспадаркі павінна ісці па шляху Даніі і мусіць стаць Даніяй на 

Ўсходзе Еўропы»
71

. 
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Арганізацыйна-вытворчая школа ў Беларусі (1920-1930) 

 

Эканамічная думка Беларусі ў 1920-х падпадала пад уплыў арганізацыйна-вытворчай 

школы расійскай эканамічнай навукі. Амаль усе працы, якія можна аднесці да фундаментальнай 

эканамічнай навукі, напісаныя ў гэты перыяд у Беларусі, адносяцца да гэтай мэтадалагічнай 

традыцыі. 

Пачынальнікам гэтай школы лічыцца Аляксандар Чаянаў (1888-1937), які ў 1911 годзе 

прапанаваў стварыць навуку аб арганізацыі сялянскай гаспадаркі. Гэту ідэю падтрымала 

групоўка прагрэсіўных расійскіх эканамістаў, у тым ліку прафесар Расійскага 

(Новаалександрыйскага) інстытуту сельскай гаспадаркі і лесаводства (г. Новая Александрыя, 

цяпер г. Пулавы, Польшча), Аляксандар Чалінцаў (1874-1962). Першым часам Чаянаў і 

Чалінцаў былі галоўнымі тэарэтыкамі (абодва былі намеснікамі міністра земляробства ў 

апошнім складзе Часовага ўраду) новага накірунку, сутнасць якога палягала ў вывучэнні 

арганізацыі сялянскай гаспадаркі на падставе тэрытарыяльных, дэмаграфічных, глебавых, 

ландшафтных і іншых фактараў. У часы НЭПу цэнтрам «арганізацыйна-вытворчай школы», 

акрамя НДІ сельскагаспадарчай эканоміі (дырэктар А. Чаянаў), кан’юктурнага інстытуту 

(дырэктар М. Кандрацьеў), быў эканамічны факультэт Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі, 

дзе кафедры і іх загадчыкі падбіраліся пад накірункі новай тэорыі – Чаянаў стаў загадчыкам 

кафедры арганізацыі сельскай гаспадаркі, Чалінцаў – раянавання сельскай гаспадаркі, Мікалай 

Макараў (1887-1980), аўтар самага паняцця «арганізацыйна-вытворчая школа», – планавання 

сельскай гаспадаркі, Аляксандр Рыбнікаў (1877-1939) – эканамічнай геаграфіі. У пачатку 1920-х 

у гэтай акадэміі ў А. Чаянава, А. Чалінцава, М. Макарава, А. Рыбнікава, М. Канрацьева 

навучалася больш за 200 беларускіх студэнтаў. 

Паміж знакавымі постацямі беларускай і расійскай эканамічнай навукі ў тыя часы 

склаліся шчыльныя творчыя сувязі. Аркадзь Смоліч навучаўся ў А. Чалінцава (1909-10; 1913-

1915 гг.) у Нова-Александрыйскім інстытуце. У 1914-15 гг., калі інстытут быў эвакуіраваны ў 

Харкаў, ѐн пад кіраўніцтвам Чалінцава ўдзельнічаў у навуковай экспедыцыі для даследавання 

сялянскіх гаспадарак у паўднѐвых губерніях Расіі і Украіны. Ужо ў часы самастойнай працы ў 

Беларусі А. Смоліч падтрымліваў шчыльныя навуковыя сувязі са сваім былым настаўнікам. У 

1924 годзе прыязджаў у Маскву, каб паказаць зроблены ім пераклад на беларускую мову кнігі 

Чалінцава «Аб рахункавым аналізе сялянскай гаспадаркі». 



Самыя вядомыя на той час у свеце расійскія эканамісты – Кандрацьеў і Чаянаў
72

 – 

выкладалі эканамічную тэорыю ў Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі вялікай групе 

студэнтаў-ураджэнцаў Беларусі. Чаянаў выступаў з лекцыяй перад сябрамі БКНА на тэму 

«Праблемы Краю». Цікава, што Г. Гарэцкі мог абраць сваім навуковым кіраўніком у час вучобы 

ў аспірантуры і Чаянава, і Кандрацьева. Ён некалькі разоў быў на кватэры Чаянава ў 

памяшканні Сэлекцыйнай Станцыі ў Разумоўскім, звяртаўся па кансультацыі да М. 

Кандрацьева, які, у прыватнасці, вычытваў рукапіс адной з самых грунтоўных эканамічных 

прац Г. Гарэцкага «Народны прыбытак». Але ў выніку Г. Гарэцкі выбраў навуковым кіраўніком 

А. Рыбнікава. Менавіта Рыбнікаў у 1926 годзе напісаў прадмову да працы «Народны 

прыбытак», а ў 1927 годзе яны выдалі сумесную працу «Эканамічны ўплыў Масквы на 

арганізацыю сельскай гаспадаркі вобласці» (на рускай мове), прадмову да якой напісаў ужо А. 

Чаянаў. У сваѐй прадмове Чаянаў высока ацаніў навуковы ўзровень Г. Гарэцкага і вынікі ягонай 

экспедыцыі, адзначыў навізну выкарыстанага ім метаду эканамічнага профілю для вывучэння 

недаследаваных прастораў, у тым ліку Беларусі. Але яшчэ да гэтай працы Чаянаў пісаў 

рэкамендацыйны ліст Г. Гарэцкаму на французскай мове, калі той ехаў на навуковую 

стажыроўку ў Польшчу, Нямеччыну, Данію (жнівень-верасень 1926). Пазней паміж Чаянавым і 

Г. Гарэцкім вялося ліставанне. У часы працы ў Беларусі Г. Гарэцкі таксама не аднойчы 

наведваў М. Кандрацьева у Кан’юнктурным інстытуце і нават запрашаў яго чытаць лекцыі па 

дысцыпліне «кан’юнктура і рынкі» ў БСГА ў Горках
73

. 

Г. Гарэцкі быў, безумоўна, адным з самых актыўных беларусаў, якія 

навучаліся і працавалі ў той час у Маскве. Ён узначальваў БКНА (1920-22 

гг.). У 1922 годзе пасля першага арышту яго планавалі выслаць у 

Нямеччыну на тым самым параходзе, які па загаду Леніна вывез 

інтэлігенцыю за межы Расіі. Акрамя Чаянава, Кандрацьева і Рыбнікава, Г. 

Гарэцкі меў сяброўскія адносіны з прафесарам Фартунатавым (які быў, 

дарэчы, этнічным беларусам), быў асабіста знаѐмы з Юроўскім, 

Студзенскім, Літошанкам, Ванштэйнам; у 1928 годзе разам з А. 
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 Падрабязьней пра гэта гл. Гарэцкі Р. Ахвярую сваім ―я‖ …(Максім і Гаўрыла Гарэцкія). – Менск: Беларуская 
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Чалінцавым аглядаў Харкаўскую даследчую станцыю, запрашаў на працу ў Горкі прафесара А. 

Фабрыканта. Заснавальнікі арганізацыйна-вытворчай школы Чаянаў, Кандрацьеў, Чалінцаў і 

Макараў, знаходзячыся ў Бутырскай турме, калі трэба было назваць лідэра так званага 

беларускага філіялу, вылучылі на гэтую роль менавіта Г. Гарэцкага (праўда, быў названы яшчэ 

С. Ждановіч). Следам за імі Г. Гарэцкі быў арыштаваны і дастаўлены ў Маскву, сядзеў спачатку 

ў адной камеры са сваім былым навуковым кіраўніком А. Рыбнікавым, а потым у супольнай 

камеры на 60 чалавек з усѐй групай прафесараў, якія праходзілі па сфабрыкаванай АДПУ 

справе Працоўнай сялянскай партыі. Ён быў вымушаны даць паказанні пра свае адносіны з 

расійскімі эканамістамі, што выкладалі ў бадай самай моцнай на той час у Расіі Пятроўскай 

сельскагаспадарчай акадэміі, і гэта сѐння ѐсць асноўная крыніца нашых ведаў.  

Без сумнення, творчыя сувязі мелі і іншыя выпуснікі, але яны застаюцца амаль не 

вывучаныя. Вучнямі Чаянава, Кандрацьева і іншых расійскіх эканамістаў, заснавальнікаў 

арганізацыйна-вытворчай школы, можна лічыць выпускнікоў маскоўскіх ВНУ пачатку 1920-х, 

ураджэнцаў Беларусі, якія потым развівалі беларускую эканамічную навуку ў межах 

неакласічнай традыцыі. Акрамя Г. Гарэцкага, гэта былі Ян Кіслякоў, Сяргей Ждановіч, Ян 

Грабоўскі, Пѐтра Опра, Пѐтра Хоцкі і іншыя. Былі кантакты і іншага кшталту, напрыклад, 

прафесар М. Доўнар-Запольскі пасля вымушанага ад’езду з Мінску ў 1926 годзе пераехаў у 

Маскву і выкладаў у Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі. 

Чаму беларускія эканамісты таго пакалення не сталі шырока вядомымі ў сусветнай 

эканамічнай навуцы? Магчыма, ім попрасту не хапіла часу. У сваѐй большасці яны былі 

вучнямі вядомых у свеце расійскіх эканамістаў, таму іх працы ішлі са спазненнем прыкладна на 

10 гадоў, а ўвогуле лѐс адвѐў ім часу на навуковую працу ўсяго 5-7 гадоў. Шмат сілаў было 

згублена на даследаванне каляэканамічных тэм і вырашэнне каляэканамічных праблем. Тым не 

менш, пэўнае прызнанне на рэгіянальным узроўні ўсѐ ж было. Навуковымі інстытутамі, 

найперш БНДІ сельскай і лясной гаспадаркі, была наладжана сістэма шырокай рассылкі прац 

беларускіх эканамістаў за межы Беларусі (50% усіх выданняў ішло за межы БССР, а з гэтага 

ліку каля паловы і за межы СССР). Выданні згаданага НДІ, а таксама Н.К.З.Б. і БСГА ў Горках 

канцэнтравалі на той час найлепшыя эканамічныя доследы, надрукаваныя па-беларуску; 

рассылка іх за мяжу, на думку Г. Гарэцкага, павінна была стаць цудоўнай дэманстрацыяй 

дасягненняў найвышэйшых форм беларускай культуры
74

, у тым ліку ў галіне эканамічнай 

навукі. Таму пераважная большасць эканамічных прац таго часу мелі разгорнутае рэзюмэ на 

нямецкай альбо ангельскай мовах (на расійскай мове рэзюмэ амаль не сустракалася). Паводле 
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сведчаньня Міхася Мушынскага
75

, праца «Межы заходняй Беларусі ў Польшчы», выдадзеная на 

беларускай мове з разгорнутым рэзюмэ на англійскай мове, атрымала шырокую вядомасць, і 

Гаўрыла Гарэцкі быў запрошаны чытаць лекцыі ў славуты Кембрыджкі ўніверсітэт. Яшчэ 

раней, ва ўзросце 26 гадоў, Г. Гарэцкі выдаў перадавую кнігу «Народны прыбытак Беларусі», 

бо на той час у свеце ўласны народны прыбытак падлічвалі не болей за 15 краінаў. Залатым 

мэдалѐм расійскага геаграфічнага таварыства (станоўчую рэцэнзію даў П. Сямѐнаў-

Цяньшанскі) былі ўзнагароджаны працы А. Смоліча
76

. Шырокі рэзананс у расійскай навуковай 

літаратуры атрымала даследаванне Яна Кіслякова «Пасѐлкі (оптымум тэрыторыі і эфэкт 

землеўпарадкавання», у якім ѐн фактычна працягнуў распрацоўку навукі аб арганізацыі 

сялянскай гаспадаркі А. Чаянава. Потым у абвінаваўчых дакументах АДПУ быў уведзены нават 

тэрмін «кіслякоўцы» у тым самым разуменні, што і «чаянаўцы». Бо, сапраўды, у «беларускіх 

пятроўцаў», як яны самі сябе называлі ў студэнцкія гады, у канцы 1920-х пачалі з’яўляцца 

вучні, беларускія эканамісты, якія атрымалі адукацыю ўжо ў Беларусі – Т. Плятнер, М. 

Макараў, А. Камінскі (навуковы кіраўнік Я. Кіслякоў), К. Кіпрыянец, А. Дзямідовіч, С. 

Маргелаў (навуковы кіраўнік Г. Гарэцкі)
77

. Тыя адзінкі, якія ўсѐ ж дачакаліся рэабілітацыі ў 

сярэдзіне 1950-х гадоў, дасягнулі значных поспехаў у іншых навуках – Г. Гарэцкі стаў 

выдатным беларускім геолагам, заснавальнікам новай навукі палеапатамалогіі (навукі пра рэкі 

мінулага), доктарам геолага-мінералагічных навук, акадэмікам, а М. Ганчарык – доктарам 

біалагічных навук, дырэктарам Інстытуту біалогіі Акадэміі навук. 

Калі ўпершыню знаѐмішся з працамі беларускіх эканамістаў сярэдзіны 1920-х, можа 

скласціся ўражанне, што іх нават нельга залічыць да эканамічнай навукі – нейкая свінагадоўля, 

севазвароты, плошчы і культуры пасеваў і г.д. Здзіўляе, аднак, высокі індэкс цытавання прац 

прадстаўнікоў расійскай арганізацыйна-вытворчай школы – М. Кандрацьева, А. Чаянава, А. 

Чалінцава, М. Макарава, А. Рыбнікава, Л. Літошанка, Г. Студзенскага, Л. Юроўскага, А. 

Вайнштэйна, А. Фартунатава, А. Фабрыканта. Зусім інакш гэтыя працы ўспрымаюцца, калі 

ведаеш, што яны адносяцца да навукі аб арганізацыі сялянскай гаспадаркі
78

. Ва ўмовах, калі 
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Беларусь была пераважна аграрным краем (у 1913 годзе вага сельскай гаспадаркі ў грамадскім 

прадукце складала 62,3%, колькасць занятых – 89%) з наяўнасцю такіх старажытных 

перажыткаў у вядзенні гаспадаркі, як трохполле (заставалася яшчэ ад аграрнай рэформы на 

валокі 1557 году), шнуры, цераспалосіца, шматполле (узніклі пасля скасавання прыгону ў 1861 

годзе), першай задачай эканамічнай навукі было абгрунтаваць неабходнасць перабудовы 

сялянскіх гаспадарак з улікам шматлікіх абставін: прыродна-гістарычных (асаблівасці эвалюцыі 

сельскай гаспадаркі Беларусі, гушчыня насельніцтва, клімату), эканамічных (становішча 

адносна рынкаў збыту, транспартных шляхоў), геаграфічных (ландшафтныя, глебавыя, і інш. 

асаблівасці). Трэба было аптымальна па-новаму размясціць сялянскія гаспадаркі з 

максімальным эфэктам атрымання прыбытку, правесці новае эканамічнае раянаванне. Аграрная 

ж палітыка хутарызацыі, утварэння пасѐлкаў, землеўпарадкавання, інтэнсіфікацыі сельскай 

гаспадаркі, за часамі наркамзема Зміцера Прышчэпава ў 1924-29 гады праводзілася ўжо на 

падмурку гэтай новай эканамічнай навукі
79

. Я. Кіслякоў называў яе тэорыяй развіцця нашай 

сельскай гаспадаркі, альбо беларускай сельскагаспадарчай эканоміяй. З іншага боку гэта навука 

зусім не ўлічвалася ў часы калектывізацыі пры ўтварэнні вѐсак, якія ствараліся як цэнтры 

калгасаў шляхам прымусовага сцягвання хутароў і пасѐлкаў. Нежыццяздольнасць такіх штучна 

створаных пасяленняў без уліку вышэйзгаданых абставін, яшчэ на момант іх стварэння 

дакладна прадказаў Т. Плятнер
80

. Падкрэсліваў адсутнасць тэарэтычнага абгрунтавання пераваг 

калгасных вѐсак над сялянскімі гаспадаркамі і Г. Гарэцкі, які разглядаў першыя поспехі 

калектывізацыі як цуд, альбо другую рэвалюцыю
81

. Гэта адказ таму, хто не зразумеў дагэтуль, 

чаму вялікія вѐскі, якія былі створаныя за часамі калектывізацыі, выміраюць у Беларусі ў 

першым-другім пакаленні (засталіся дзеці, якія з нейкіх прычын выявіліся непрыдатныя да 

гарадскога жыцця, не здолелі збегчы з калгасу і вымушаны там працаваць ва ўмовах бязладдзя, 

ад чаго дэградуюць), а прататыпы былых беларускіх хутароў і пасѐлкаў, ужо праз пару 

кіламетраў за Берасцем – за польскай мяжой – здзіўляюць нас сваім росквітам і хараством. 
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Дарэчы, мэтадалогія навукі аб арганізацыі сялянскай гаспадаркі дала штуршок развіццю 

такой дысцыпліны як «эканамічная геаграфія», элементы якой аднымі з першых акрэслілі ў 

сваіх артыкулах А. Чаянаў і А. Чалінцаў. Потым, як ужо адзначалася, у Пятроўскай 

сельскагаспадарчай акадэміі была створана кафедра эканамічнай геаграфіі, якую ўзначальваў А. 

Рыбнікаў і на якой працаваў аспірантам Г. Гарэцкі, бо абраў у якасці спецыялізацыі якраз 

«эканамічную геаграфію». Гэта, дарэчы, унесла істотную блытаніну ў вызначэнне навуковай 

спецыялізацыі некаторых эканамістаў. Дагэтуль, напрыклад, некаторыя беларускія даследчыкі 

лічаць Г. Гарэцкага і А. Смоліча географамі, тады як насамрэч яны былі эканамістамі, 

выбітнымі прадстаўнікамі беларускай арганізацыйна-вытворчай школы. 

 

Доследы заняпаду эканомікі беларускага краю ў 1861-1914 гадах 

 

Дзякуючы доследам беларускіх эканамістаў у 1920-я гады сѐння можна зрабіць 

рэканструкцыю развіцця эканомікі беларускага краю ў эпоху станаўлення тут капіталізму. 

Нягледзячы на тое, што наша краіна ў ХІХ стагоддзі знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі, 

шляхі развіцця эканомік Беларусі і Расіі ў гэты час значна адрозніваліся. Асабліва значныя 

разыходжанні сталі складвацца ў другой палове ХІХ стагоддзя, калі пачала адбывацца 

экспансія заходняга капіталу. Буйны замежны капітал, каб пранікнуць сюды, павінен быў 

атрымаць дазвол царскіх уладаў і прыняць выстаўленыя ўмовы. Вядомы факт, што капіталізм, 

які развіўся у Расійскай імперыі да кастрычніцкага перевароту, адрозніваўся ад заходняга тым, 

што тут так і не адбылося аддзялення эканомікі ад дзяржавы. Царскі ўрад накіроўваў замежны 

капітал галоўным чынам на развіццѐ рэгіѐнаў вакол Масквы і Пецярбургу. 

У дачыненні да Беларусі ў гэты перыяд праводзілася асобная эканамічная палітыка. Пасля 

паўстання 1863-64 гадоў распачалася хваля русіфікацыі. Царскія ўлады разгарнулі барацьбу з 

так званымі «польскімі маѐнткамі», забараніўшы каталікам і асобам «польскага паходжання» 

купляць зямлю. Землеўладальнікі баяліся прадаваць зямлю і ўкладаць грошы ў прамысловасць, 

бо ў выніку няўдачы маглі застацца ні з чым. З другога боку, каб атрымаць канкурэнтаздольную 

прадукцыю ў сельскай гаспадарцы, ужо ў той час патрабавалася набыццѐ механічных 

прыстасаванняў, штучных угнаенняў і г.д. Без пачатковага капіталу падняць яе на адпаведны 

ўзровень было складана. Дадатковыя ж даходы можна было атрымаць толькі з вытворчасці, 

якая б апіралася на ўласную сыравіну – з лесанарыхтовак, бровараў, і таму шмат гаспадарак 

банкрутавала. Іх танна набывалі прыезджыя расійцы, часта для таго, каб толькі высекчы лес і 

прадаць далей. Калі ў 1874-90-х на сусветных рынках яшчэ ўпалі і цэны на збожжа, банкруцтва 

мясцовых панскіх маѐнткаў набыло масавы характар. Але яшчэ да таго расійскі ўрад нанѐс 



«смяротны» ўдар па эканоміцы беларускага краю. Каб выціснуць так званых польскіх 

памешчыкаў на тэрыторыю карэннай Польшчы (у тую яе частку, якая ўваходзіла ў склад 

імперыі), мытная мяжа, якая аддзяляла Расію ад танных замежных тавараў, была праведзена не 

па Польшчы, а паміж Беларуссю і Польшчай. У выніку еўрапейскі капітал, найперш нямецкі, 

уздымаў прамысловасць у Варшаве, Лодзі, Беластоку, а адтуль польскія танныя тавары траплялі 

на беларускі рынак. З другога боку расійскія танныя тавары траплялі на беларускі рынак. І 

расійцы, і палякі, разглядалі Беларусь як рынак збыту ўласных тавараў. Пра зацікаўленасць 

царскіх уладаў развіваць тут прамысловасць з дапамогай замежнага капіталу не магло быць і 

гаворкі. Гэты край быў яшчэ вельмі чужы, ѐн быў больш польскі, чым расійскі. Паводле звестак 

А. Смоліча, перад першай сусветнай вайной прамысловасць Беларусі вырабляла тавараў на 

суму не больш як 150 млн руб., у той час як толькі расійская частка Польшчы вырабляла на 800 

мільѐнаў, а прамысловасць толькі Падмаскоўнага раѐну давала тавараў больш чым на мільярд 

рублѐў у год. 

Акрамя таго, царскія ўлады чынілі дыскрымінацыю яўрэяй, увѐўшы для іх стаўкі падаткаў 

у 3-5 разоў вышэйшыя, чым для астатніх прадпрымальнікаў. З улікам таго, што, напрыклад, у 

1897 годзе ўдзельная вага яўрэяў у гандлі складала 88,6%, а ў прамысловасьці – 56,5%, такая 

падатковая палітыка моцна стрымлівала развіццѐ прамысловасці ў Беларусі. Нездарма 

большасць беларускіх даследчыкаў пасля абвяшчэння БНР, а потым БССР, якія разглядалі гэты 

перыяд развіцця эканомікі беларускага краю з нацыянальных інтарэсаў (А. Смоліч, Г. Гарэцкі, 

М. Доўнар-Запольскі, А. Цвікевіч, А. Луцкевіч)
82

, у адзін голас называлі эканамічную палітыку 

царскай Расіі ў дачыненні да Беларусі каланіяльнай. 

Беларускі селянін быў у найгоршым становішчы: зямлю кідаць страшна, бо назад не 

вернешся (да 1885 году яе было забаронена набываць і сялянам-каталікам, тады як, напрыклад, 

у 1830 годзе сярод сялян налічвалася толькі 6% праваслаўных), на фабрыку не пойдзеш – бо 

няма блізка, на казѐнную службу пайшоў бы, ды не бяруць тутэйшага
83

. Акрамя таго, мужык 

плаціў 80-працэнтны падаходны падатак, ды яшчэ зямельны падатак (для параўнання – у 1902 

годзе з мужыцкай дзесяціны бралі 90-150 кап., а з дворнай – 15 кап.). У выніку сельскаму 

насельніцтву, якое складала амаль 90%, не было за што набываць фабрычных тавараў, а гэта 
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была яшчэ адна прычына, чаму тут не зачэплівалася прамысловасць (г.зн. на яе попрасту не 

было плацежаздольнага попыту з боку сельскага насельніцтва, якое тады складала блізу 90%). 

Такім чынам, да абвяшчэння БНР, а затым усталявання БССР, Беларусь была пераважна 

аграрным краем, а развіццѐ прамысловасці адставала нават ад еўрапейскай часткі Расіі яшчэ да 

часоў пачатку другой сусветнай вайны. У дадатак самыя буйныя прамысловыя раѐны былі 

размешчаны па ўскраінах этнаграфічнай Беларусі – Беластоцка-Берасцейскі, Віленскі, Дзвінскі, 

Віцебскі, Гомельска-Клінцоўскі, што стварала цэнтрабежнасць беларускай гаспадаркі. У 

першыя гады савецкай улады, так званага НЭПу, таксама мелі месца праявы каланіяльнай 

палітыкі; калі Савецкая Расія ў 1924 і 1926 гадах вяртала беларускія землі, адным са значных 

фактараў, які ўлічвала Масква, быў улік уласных эканамічных інтарэсаў. Дарма што мясцовыя 

ўлады гарадоў Рудня, Любавічы (сучасная Смаленская вобл.), Навазыбкаў, Клінцы, Злынка, 

Старадуб (сучасная Бранская вобл.) былі згодныя ўвайсці ў склад Беларусі, яны не былі 

вернутыя, як лічаць даследчыкі
84

, з прычыны існавання там буйных ткацкіх, сярнічных і іншых 

фабрык. Якраз пасля гэтага нарадзілася ідэя індустрыялізаваць менавіта Мінск, а не ўскраіны, 

як геаграфічны цэнтр і сталіцу будучай аб’яднанай этнаграфічнай Беларусі
85

. 

 

Капіталізацыя сялянскай гаспадаркі ў Беларусі 

 

Вельмі важным для разумення сучасных праблем у сельскай гаспадарцы з’яўляецца 

вывучэнне перыяду капіталізацыі беларускай вѐскі ў 1861-1939 гадах. Ён паказвае, якой магла 

быць сялянская гаспадарка ў Беларусі і дазваляе сѐння правесці мяжу – дзе постсавецкія 

стэрэатыпы, а дзе тыя мажлівасці, на якія можна разлічваць з той прычыны, што так ужо было. 

Дробныя сялянскія гаспадаркі пакутавалі ад старажытнага архаічнага 

землеўпарадкавання. Справа ў тым, што ў паноў зямля яшчэ з аграрнай рэформы 1557 году 

была нарэзана на валокі (21,36 га), якія складаліся з трох палѐў, што адпавядала 3-х польнай 

сістэме севазвароту. З адменай прыгону сялянам пачалі прадаваць зямлю, абмерваючы яе 

дзесяцінамі (надзел роўны 1/10 вярсты). У выніку надзел селяніна, як правіла, уяўляў сабой 

некалькі загонаў даўжынѐй больш за кіламетр, які ў народзе зваўся «шнуром» (напрыклад, 4 

дзесяціны (4,5 га) – гэта надзел шырынѐй 4 метры, а даўжынѐй – 1066 м). Гэта не дазваляла 

перайсці з адсталага трохпольнага на шматпольны севазварот, падвышаць інтэнсіўнасць 

гаспадаркі (вырошчваць болей інтэнсіўных культур), пераходзіць са збожжавай скіраванасці на 
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жывѐлагадоўчую. Калі паўстала пытанне падвышэння таварнасці гаспадарак (г.зн. большай 

вытворчасці сельскагаспадарчых тавараў для продажу), стала зразумела, што без 

землеўпарадкавання не абысціся. Інакш нельга было канкурыраваць з заходнімі замежнымі 

вытворцамі. 

Ідэя вырашэння праблемы прыйшла да нас з Польшчы і Балтыі, дзе яшчэ ў канцы ХІХ 

стагоддзя пачалася практыка размеркавання сялян на хутары. Памер зямельнага надзелу 

вызначаўся з улікам таго, каб хапіла наладзіць так званую культурную гаспадарку. Для Беларусі 

ѐн прыкладна складаў 10 гектараў. Наладзіць дзевяці- ці болей -польны севазварот (дзевяць 

культур з розным прызначэннем, якія чаргуюцца, і адна культура трапляе на тое самае месца 

празь дзевяць гадоў) на адным кавалку зямлі на аднолькавай адлегласці ад сядзібы і 

гаспадарчых будынкаў. Гэтых культур павінна было хапіць, каб, апрача земляробства, можна 

было развіваць жывѐла- і птушкагадоўлю, пчалярства, іншыя формы землекарыстання. 

Існуе распаўсюджаны міф, што беларускі край абавязаны хутарызацыяй Сталыпіну. На 

самай справе Сталыпін менавіта ў часы свайго губернатарства на Гарадзеншчыне падгледзеў 

гэтую ідэю і пачаў яе рэалізоўваць па ўсѐй Расійскай імперыі. Што сапраўды можна паставіць у 

заслугу Сталыпіну, дык гэта тое, што ѐн паскорыў працэс хутарызацыі, надаў яму сістэмнасць 

правядзеннем заахвочвальнай крэдытнай і падаткавай палітыкі. Увогуле ж і да Сталыпіна, і 

пасля яго працэс хутарызацыі ў Беларусі насіў аб’ектыўны няспынны характар, бо праходзіў 

на добраахвотнай аснове. Найлепшыя гаспадары ад самага пачатку разумелі, што 

цераспалосіца, трохполле, шнуры і іншыя анахранізмы замінаюць прагрэсіўнаму вядзенню 

сельскай гаспадаркі, і самі жадалі ствараць хутарскія гаспадаркі. Сталі з’яўляцца паказальныя 

хутары, якія вялі рахункавыя запісы расходаў і даходаў сваѐй гаспадарчай дзейнасці, а таксама 

даследчыкі, якія на падставе тых звестак рабілі адпаведныя колькасныя разлікі і даводзілі да 

астатніх сялян выгаднасць пераносу сваѐй гаспадаркі са шнуроў на хутар
86

. Адбывалася 

камунікацыя паміж сялянамі і на месцы. У выніку знаходзіліся ўсѐ новыя ахвотнікі перасяліцца. 

Працэс хутарызацыі то паскараўся, то запавольваўся, але не спыняўся ні ў час першай 

сусветнай вайны, ні пасля кастрычніцкага перавароту, ні нават у час  палітыкі «суцэльнай 

калектывізацыі» і вынішчэння так званых «кулацкіх» гаспадарак. З тэхнічных прычын (сродкі 

на перанос сядзібы, на аплату землеўпарадкавальных работ, атрыманне крэдыту, узрост і 

колькасць дзяцей і г.д.) гэты працэс не мог адразу ахапіць усіх ахвотных, а прапускная 

здольнасць яго для Беларусі была ў сярэднім каля 5 тысяч хутароў у год. Пры гэтым можна 

вызначыць тры хвалі паскарэння хутарызацыі ў Беларусі, калі палітыка ўладаў актыўна спрыяла 
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гэтаму працэсу – акрамя першага паскарэння за Сталыпіным (1906-1911), гэта пэрыяд 

хутарызацыі за Прышчэпавым (1924-1929), а таксама нейкі час пасля артыкулу Сталіна 

«Галавакружэнне ад поспехаў». К 1937 году ў Савецкай Беларусі налічвалася каля 190 тысяч 

хутарскіх гаспадарак, альбо 24% ад усіх двароў
87

. З 1927 году пачалася масавая хутарызацыі і ў 

Заходняй Беларусі, дзе да 1938 г. на хутары перасялілася 259,3 тысяч сялянскіх гаспадарак, каля 

43% ад усіх двароў, якія мелі 60% сялянскай зямлі
88

. Сустракаліся ў Беларусі і суцэльна 

хутарскія раѐны. Напрыклад, самым хутарскім раѐнам у Беларусі ў канцы 1930-х быў Лѐзненскі 

раѐн, дзе колькасць хутарскіх гаспадарак складала каля 95% (з 10048 двароў 9416 былі на 

хутарах). Гушчыня насельніцтва ў ім была большая за 70 чалавек на км
2
, роўная сѐняшняй 

найбольшай канцэнтрацыі сельскага насельніцтва ў Беларусі вакол буйных гарадоў. Сѐння 

Лѐзненшчына – адзін з самых дэпрэсіўных раѐнаў Віцебскай вобласці, мае ўсяго 18 фермерскіх 

гаспадарак, і шчыльнасць насельніцтва – 14 чалавек на км
2
. 

Хутарызацыя спрыяла ліквідацыі паўпрыгонных адносін і расчышчала шлях для развіцця 

капіталізму ў вѐсцы. Такая палітыка прынесла чаканыя вынікі – у 1937-1938 гадах Віленскае, 

Наваградскае, Палескае ваяводствы Заходняй Беларусі дасягнулі паводле ўраджайнасці збожжа 

і бульбы паказчыкаў Францыі
89

. 

Нягледзячы на шматлікія перашкоды, спачатку з боку царскіх, потым з боку савецкіх 

уладаў, у акрэслены перыяд беларуская сельская гаспадарка мела поспехі, якіх сѐння не мае 

АПК, заснаваны на калгаснай сістэме, дзяржаўнай уласнасці і дзяржаўнай падтрымцы. 

Напрыклад, пакуль захоўвалася самастойнасць сялян у вырашэнні пытанняў, што вырабляць, у 

якім памеры, каму і куды прадаваць, у дачыненні да Беларусі дзейнічала тэорыя адносных 

пераваг Давіда Рыкарда
90

. Хоць прадукцыйнасць працы беларускага селяніна была тады ў 2-3 

разы меншая, чым англійскага ці нямецкага, беларускія тавары пранікалі глыбока ў Заходнюю 

Еўропу. Як пісала ў 1910 годзе «Наша Ніва», «ангельцы ў Лондане ядуць масла з Дзісны і яйкі 

з-пад Радашкавічаў». Пры гэтым сяляне ўлічвалі не толькі попыт на ўнутраным рынку, але і 

сусветныя цэны на сельскагаспадарчыя прадукты. У залежнасці ад змянення кан’юнктуры 

цэнаў змянялася і прапанова тавараў. Напрыклад, з 1890-х гадоў, калі пачалі падаць цэны на 
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збожжа, сяляне скарацілі яго вытворчасць і край стаў яго імпартаваць. Але, як адзначаў Аркадзь 

Смоліч, на пачатку 1920-х гадоў «Беларусь прывозіць хлеб са стараны не таму, што не можа 

прахарчавацца сваім, а таму, што гаспадарка яе цяпер ужо менш цікавіцца вырабам зярна і сваю 

ўвагу што раз, то больш звяртае на больш прыбытковыя галіны гаспадаркі. Усе на захад ад 

Беларусі ляжачыя еўрапейскія краі гэтак сама, як і Беларусь, маюць недахоп уласнага хлеба і 

прывозяць яго са стараны. Наадварот, Маскоўшчына і асабліва Ўкраіна вывозяць шмат хлеба за 

граніцу»
91

. Той жа Смоліч даводзіў, што беларускія глебы добра прыдатныя для вырошчвання 

траў, а таксама тэхнічных культур, такіх як бульба, буракі, лѐн, канюшына, і таму тут заўсѐды 

будзе эканамічна выгадна адносна іншых краін займацца жывѐлагадоўляй. Наркам Прышчэпаў 

казаў пра гэта так: «Да сацыялізму на свінні». Такім чынам, гісторыя беларускай сельскай 

гаспадаркі пераканаўча сведчыць, што ў рынкавых умовах сяляне самі здольныя сфарміраваць 

эфэктыўную структуру вытворчасці, выявіць адносныя перавагі і знайсці сваѐ месца ў 

міжнародным падзеле працы без умяшальніцтва дзяржавы. 

 

Знікненне ў прорве «вялікага пералому» 

 

Згодна з падлікамі У. Адамушкі, у перыяд 1917-29 г. было толькі судовымі органамі 

рэпрэсіравана 10 тыс. чалавек, 1929-34 – 46 тыс., 1935-40 – 85 тыс., 1941-45 – 55 тыс., 1946-53 – 

50 тыс
92

. Рэпрэсіі ў бок навукоўцаў распачаў яшчэ Ленін. У 1922 годзе ѐн выслаў у Нямеччыну 

каля 200 прадстаўнікоў вольнадумнай інтэлігенцыі. З беларускіх эканамістаў планавалася 

выслаць Гаўрылу Гарэцкага.  

У першыя гады пасля стварэння Савецкага Саюзу шмат хто з тагачаснай мясцовай 

палітычнай і навуковай эліты лічыў Савецкую Беларусь асобнай краінай. Статус Цэнтральнага 

бюро ЦК(б)Б дазваляў яшчэ бараніць беларускіх навукоўцаў ад саюзных сілавых органаў. 

Акрамя Гаўрылы Гарэцкага, у тым самым 1922 годзе АДПУ прыняло рашэнне аб высылцы з 

Беларусі эканаміста Сяргея Скандракова. Аднак за яго заступіўся тагачасны наркамзем А. 

Славінскі. У пастанове ЦБ ЦК(б)Б, прынятай адносна Скандракова, гаварылася «Пакінуць для 

работы ў Н.К.З.Б. пад асабістую адказнасць Славінскага, аб чым паведаміць ДПУ»
93

. Але ў 1926 

годзе бюро ЦК(б)Б амаль у нязмененым складзе ўжо не падтрымала хадайніцтва старшыні 
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Дзяржпляну Сяргея Карпа (1892-1937) пакінуць Мітрафана Доўнара-Запольскага ў Беларусі, 

які, на на яго думку, быў кваліфікаваным спецыялістам у галіне народнай гаспадаркі
94

. 

Кропкай адліку фізічнага вынішчэння інтэлектуальнай эліты стала канферэнцыя 

аграрнікаў-марксістаў у снежні 1929 году, на якой Сталін у сваѐй прамове сказаў: «Непонятно 

только, почему антинаучные теории «советских» экономистов типа Чаяновых должны иметь 

свободное хождение в нашей печати…». Тут жа яму ў лад рэктар БСГА П. Пінчук і М. Карклін 

сярод буржуазных прадстаўнікоў эканамічнай навукі ў Беларусі назвалі Сяргея Ждановіча, Яна 

Кіслякова, Зміцера Прышчэпава, Аркадзя Смоліча, Гаўрылу Гарэцкага. Прагучала думка, што 

кандрацьеўшчына і чаянаўшчына ў Беларусі – самая моцная ў Савецкім Саюзе.  

Пасля канферэнцыі з мэтай тэарэтычнага абгрунтавання агучаных абвінавачанняў у 

нацдэмаўшчыне, супрацьстаянні калектывізацыі і падтрымцы рынкавых адносінаў, шэраг 

навукоўцаў на замову, згодна з усталяванай кан’юнктурай, пачалі пісаць адпаведныя артыкулы 

і кнігі. Для крытыкі, зразумела, была абраная беларуская нацыянальная групоўка эканамістаў. 

Былыя калегі і вучні – С. Маргелаў, Г. Бондар, М. Ганчарык – выдалі крытычныя заўвагі на 

працы Зм. Прышчэпава, М. Доўнара-Запольскага, Я. Кіслякова, С. Ждановіча, М. Лайкова, М. 

Макарава, А. Ярашчука, Г. Гарэцкага, С. Скандракова, а Г. Арцямкоў – на Р. Бонч-

Асмалоўскага. М. Ганчарык пісаў абвінаваўчы артыкул пра дзейнасць інстытута Г. Гарэцкага, 

хоць яны былі сябрамі і Гарэцкі ў час адпачынку пакідаў яго сваім намеснікам; Шэйнін і 

Каплан давалі абвінаваўчыя паказанні, ад якіх пазней адмовіліся. Абвінаваўчыя артыкулы 

пісалі таксама С. Вальфсон, І. Верба, Д. Чудноўскі, М. Гольман, Р. Выдра. Аўтары, як ім 

здавалася, рабілі усѐ ў адпаведнасці з патрабаваннямі панаваўшай ідэалогіі, але рэпрэсіўны 

мэханізм пасля не пашкадаваў і іх. 

Па справе так званага «Саюзу вызвалення Беларусі» з беларускай нацыянальнай групоўкі 

эканамістаў праходзілі А. Смоліч, Я. Кіслякоў, Зм. Прышчэпаў, С. Скандракоў, А. Ярашчук, па 

справе беларускай філіі «Працоўнай сялянскай партыі» (ПСП) – Г. Гарэцкі, С. Ждановіч, Б. 

Бойка, Р. Бонч-Асмолоўскі, П. Хоцкі, па справе «Беларускай філіі меншавікоў» – І. Герцык, па 

справе «Беларускага нацыянальнага цэнтру» – М. Ганчарык. 

Былі расстраляныя Смоліч, Бойка, Бонч-Асмалоўскі, Герцык, памерлі ў зняволенні 

Прышчэпаў, Журык. Выратаваліся, але не дажылі да рэабілітацыі Кіслякоў, Скандракоў. З тых, 

хто выжыў (Г. Гарэцкі, М. Ганчарык, С. Ждановіч), ніхто не стаў больш займацца эканамічнай 

навукай, бо для гэтага патрабавалася адрачыся ад самога сябе, ад сваіх поглядаў. Тое самае 

датычыць і расійскай арганізацыйна-вытворчай школы, дзе толькі Вайнштэйн знайшоў у сабе 
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моц ў 1960-я гады завяршыць свае працы аб праблемах народнага прыбытку (хоць там выжылі 

Чалінцаў, Макараў, Даярэнка і інш.). Дый патрэбы ў такой тэорыі ўжо не было, бо сялянскія 

прыватныя гаспадаркі былі ўжо знішчаны. Як заўважыў Главелі, «узнікшая на заклік А. 

Чаянава ў год паўвекавога разняволення сялян арганізацыйна-вытворчая школа праіснавала 

меней за 20 год – да новага, калгасна-саўгаснага, зняволення – і знікла ў прорве «вялікага 

пералому»
95

. 

Без разумення таго, што адбылося ў часы ліквідацыі бальшавікамі прыватных уласнікаў 

на сяле немагчыма сѐння знайсці выйсце ў вырашэнні аграрнага пытання. У 1929 годзе была 

забаронена хутарская форма землекарыстання. У 1935 годзе ў Маскве было прынята рашэнне аб 

знішчэнні хутароў шляхам іх «сцягваньня» на цэнтральныя калгасныя сядзібы. Былі даведзены 

планавыя лічбы і вылучана адпаведнае фінансаванне. Першапачаткова высяленне планавалася 

правесці на добраахвотнай аснове, але рэальнае становішча рабіла гэта немагчымым. Тры гады 

запар беларускія ўлады не маглі выканаць планы па ліквідацыі (у 1936 з запланаваных 13000 

было выселена 5623, у 1937 з 13000 – 4273, у 1938 з 30000 – 21406)
96

. Хутарызацыя адбывалася 

ажно да той пары, пакуль бальшавікі не перайшлі да фізічнага вынішчэння сялянства. У 

адпаведнасці з пастановай ЦК ВКП (б) і СНК СССР ад 27.5.1939 г. «О мерах по охране 

общественных земель колхозов от разбазаривания», усе хутарскія гаспадаркі да верасня 1940 

году падлягалі ліквідацыі. На гэты час на тэрыторыі сучаснай Беларусі існавала яшчэ каля 425 

тысяч хутароў. За 1939-1940 ва Ўсходняй Беларусі было зліквідавана болей за 160 тысяч 

хутарскіх гаспадарак; распачалася іх ліквідацыя і ў далучанай Заходняй Беларусі, але пачатая 

неўзабаве вайна перапыніла гэты працэс, таму канчатковая ліквідацыя хутароў у Беларусі 

адбылася ў 1950-я гады. За два гады да вайны і за два гады пасля вайны было ліквідавана 

прыблізна па 200 тысяч хутароў. Калі ўлічыць, што ў сярэднім памер сям’і складаў 8 чалавек, 

дык выходзіць прыблізна 3,4 млн. скалечаных лѐсаў.  

* * * 

Неабходная сѐння рынкавая трансфармацыя эканомікі з’яўляецца адлюстраваннем 

адваротнай трансфармацыі народнай гаспадаркі (ад рынка да плану), якая адбылася ў Беларусі ў 

20-я гг. ХХ ст. Вывучэнне навуковых набыткаў арганізацыйна-вытворчай школы можа спрыяць 

стварэнню ўласнай тэорыі, на грунце якой можна было б дасягнуць народнага дабрабыту, 

роўнага такім краінам, як Данія і Бельгія (калі гаварыць пра аднаўленне канцэпцыі  «Беларусь-

Данія»). 
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Сѐння ѐсць патрэба ў выданні анталогіі найбольш яскравых прац, якія датычацца навукі аб 

арганізацыі сялянскай гаспадаркі. Аднаўленне беларускай арганізацыйна-вытворчай школы 

магло б спрыяць адраджэнню фермерскіх гаспадарак і працэсу дэурбанізацыі Беларусі. 

Тэарэтычныя канцэпцыі арганізацыйна-вытворчай школы сѐння можна выкарыстоўваць для 

распрацоўкі стратэгій развіцця рэгіѐнаў Беларусі, у прыватнасці для распрацоўкі мадэляў 

прасторавай адаптацыі прамысловасці з улікам урбанізацыйных, агламэрацыйных, 

глабалізацыйных, і іншых эфэктаў. 

 



Перыяд артадаксальнага марксізму-ленінізма (1930-1956, 1965-1990 гг.) 

 

У канцы 1920-х гг. у якасці станоўчага ўжо існаваў трэмін «артадаксальны марксізм-

ленінізм». Таму перыяд (1930-1990) можна называць перыядам артадаксальнага марксізму-

ленінізма. Адзіным выняткам з гэтага перыяду можа служыць адно дзесяцігоддзе (1956-1965 

гг.), якое можна параўнаць з перыядам НЭПу. Паколькі ў гэты час назіралася пэўная палітычная 

адліга і вучоным-эканамістам шмат чаго дазвалялася. Хоць і з пэўнай аглядкай, але можна было 

выказваць уласныя думкі, звяртаць увагу на існуючыя праблемы ў эканоміцы і прапаноўваць 

пэўныя крокі на шляху рэфармавання. Нездарма як раз у гэты час на савецкім небасхіле ўзнік 

праект касыгінскіх рэформ. 

Палітэканомія сацыялізму можа быць цікавай сучасным эканамістам, каб лепш 

зразумець сутнасць і змест таго сацыялістычнага эксперымента, які праводзіўся ў СССР. 

У разглядаемы перыяд (1965-1982 гг.) прамысловы патэнцыял Беларусі павялічыўся 

больш чым на 300 буйных прадпрыемстваў (Мірановіч, 2003, с. 183). У Салігорску пабудавалі 

тры камбінаты па перапрацоўцы калійнай солі, у Полацку і Мазыры – нафтаперапрацоўчыя 

заводы, у Светлагорску і Магілѐве – заводы па вытворчасці  штучнага валакна, у Гомлі – завод 

пускавых рухавікоў, у Гродна – хімічныя заводы. За некалькі дзесяцігоддзяў Беларусь стала 

прамыслова развітай рэспублікай, цэнтрам нафтапераапрацоўчай, хімічнай, машынабудаўнічай, 

металургічнай і тэкстыльнай прамысловасці. У тыя часы сфарміраваліся галіны, якія і зараз 

вызначаюць структуру беларускай эканомікі. У гэтай сувязі ўяўляе цікавасць тая эканамічная 

думка і абгрунтаванне, якія папярэджвалі працэс паскоранай індустрыялізацыі ў Беларусі на 

фоне астатніх рэспублік Савецкага саюза. Разуменне тых мэт і задач, якія ставіліся ў той час, 

тых умоў, у якіх даводзілася ствараць новую прамысловасць, можа дапамагчы знайсці ключ да 

рашэння многіх праблем развіцця сучаснай нацыянальнай эканомікі Беларусі, бо яны цягнуцца 

яшчэ з мінулага савецкага перыяду. 

Так, шматлікія прадпрыемствы, размешчаныя ў Беларусі свядома працавалі на  

прывазной сыравіне. Менавіта ў гэты разглядаемы перыяд Беларусь амаль поўнасцю стала 

залежнай ад Расіі ў забеспячэнні энергарэсурсамі. Цікава, што першы выпадак перабоеў у 

пастаўках нафты, газы і вугля, якія выклікалі застой у многіх галінах прамысловасці Савецкай 

Беларусі, быў зафіксаваны ў канцы 1970-х гг. Гэта было звязана з сусветным энергетычным 

крызісам і жаданнем Расіі паставіць як мага больш энергарэсурсаў у заходнееўрапейскія 

краіны. Тады ў рамках цесных саюзных адносін гэтаму інцыдэнту амаль ніхто не надаў 

асаблівага значэння, але сѐння гэта ўспрымаецца інакш, – як першая перасцярога  аб 



энергетычнай залежнасці і ўразлівасці рэспублікі, якая, на жаль, не была заўважана ні адным 

пакаленнем будучых беларускіх палітыкаў. 

У той час мела месца празмернае ўздзеянне Масквы на развіццѐ эканамічнай думкі 

Беларусі. Аб гэтым можна меркаваць, напрыклад, па наступнаму выказванню аднаго з 

беларускіх эканамістаў таго часу: «дзеля лепшага кіраўніцтва навукай на базе ліквідуемага 

Дзяржаўнага камітэта па каардынацыі навукова-даследчых работ утвараецца агульнасаюзны 

Дзяржаўны камітэт Савета міністраў СССР па навуцы і тэхніцы. У рэспубліцы (БССР)  такі 

камітэт ствараць прызнана немэтазгодным» (Пашкевіч, 1965, с. 19). Зразумела, А. Пашкевіч 

хутчэй за ўсѐ агучыў не сваѐ меркаванне, а рашэнне пленума ЦК КПСС, але тым не менш яно 

сведчыць пра рэальнае становішча спраў у гэтым пытанні. З другога боку, шмат беларускіх 

эканамістаў таго часу праяўлялі мясцовы краѐвы патрыятызм. Па-першае, на працягу ўсяго 

савецкага часу, у тым ліку ў разглядаемы перыяд, аб’ектам даследвання беларускіх эканамістаў 

з’яўлялася народная гаспадарка Беларусі, якая ўяўляла сабой самастойны беларускі эканамічны 

раѐн, адзін з 18-ці такіх раѐнаў СССР (гэта таксама пэўная заваѐва беларускіх эканамістаў 

папярэдняга пакалення, якое жыла і працавала адразу пасля другой сусветнай вайны, і таксама 

сведчанне наяўнасці ў іх нацыянальнага патрыятызму). Па-другое, у разглядаемы перыяд 

беларускія эканамісты актыўна змяшчалі ў сваіх працах канкрэтныя прыклады з народнай 

гаспадаркі Беларусі, што, для параўнання, не так характэрна для прац сучасных беларускіх 

эканамістаў. Тыя ж аўтары, якія грэбавалі гэтым правілам падвяргаліся крытыцы. Той жа А. 

Пашкевіч разам з Я. Ракавым адзначалі: «Не ўсе аўтары ўлічваюць вялікае пазнавальнае і 

выхаваўчае значэнне мясцовых прыкладаў, перанасычваюць свае кнігі пераказам  даўно 

вядомых фактаў і лічбаў не звязаных у дадзеным выпадку з эканамічным жыццѐм Беларусі» 

(Ракаў, 1963, с. 14). Такім чынам, нягледзячы на істотны ўплыў Максвы на развіццѐ 

эканамічнай думкі Беларусі ў даследуемы перыяд, мясцовыя эканамісты ўвесь гэты час 

даследвалі народную гаспадарку Беларусі, якая па агульнаму прызнанню ўяўляла сабой асобны 

Беларускі эканамічны раѐн, выкарыстоўвалі  ў сваіх працах прыклады з беларускай эканомікі, а 

таму ѐсць падставы сцвярджаць пра наяўнасць у гэты перыяд уласнай, самастойнай і адметнай 

ад іншых рэспублік – гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. 
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Роля вучоных-эканамістаў у тэарытычным абгрунтаванні паскоранай індустрыялізацыі, 

якая мела  месца ў 1960-70-х гг. у Беларусі, у параўнанні з іншымі саюзнымі рэспублікамі, была 

даволі значнай. У 1960-х гг. у Савецкай Беларусі назіраўся ўздым у развіцці эканамічнай навукі 

падобны таму, які меў месца ў перыяд НЭПа (1920-я гг.). Ён быў у асноўным абумоўлены 

палітычнаю адлігаю і ростам нацыянальных настроеў у саюзных рэспубліках. У 1960-я гг. 

вучонымі-эканамістамі быў выказаны і абгрунтаваны шэраг ідэй, якія захавалі сваю 

актуальнасць да сѐняшняга часу. У прыватнасці адзначалася пра неабходнасць фарміравання 

адзінага народнагаспадарчага комплексу Беларусі, самадастатковага і назалежнага ад іншых 

эканамічных раѐнаў Савецкага саюза; пра неабходнасць стварэння вытворчасцей і галін, якія 

працуюць на мясцовай сыравіне і рэсурсах; пра неабходнасць абмяжавання росту буйных 

гарадоў і, наадварот, – развіцця малых і сярэдніх гарадоў праз размяшчэнне там новых 

прадпрыемстваў. У 1970-х гг. ва ўмовах адраджэння неасталінізма многія з гэтых установак 

былі адкінуты. Зноў з’явіліся – прывязка народнай гаспадаркі да АНГК СССР; фарміраванне 

новай сістэмы рассялення людзей як адна з умоў пабудовы сацыялізму, якая абапіралася на 

памылковае сцвярджэнне аб неабходнасці канцэнтрацыі прадпрыемстваў у асобных буйных 

гарадах. Веданне гісторыі ўзнікнення гэтых працэсаў і эканамічнай думкі, якая ім 

папярэднічала, дазваляе зразумець вытокі шматлікіх сучасных праблем  і пазбегнуць паўтору 

памылак. 

 

З пункту гледжання эвалюцыі і пераемнасці даследванняў па развіцці і размяшчэнні 

вытворчых сіл, увесь пасляваенны савецкі перыяд (1945-1982 гг.) можна падзяліць на два 

адметных адзін ад аднаго адрэзка: да і пасля падзення культу асобы Сталіна. 

У пасляваенны перыяд (1945-1956 гг.) у даследваннях па праблемам развіцця і 

размяшчэння вытворчых сіл атрымала далейшае тэарэтычнае афармленне традыцыя, пачатак 

якой быў пакладзены яшчэ ў 1930-х гадах. Нагадаем, што яшчэ тады сталі вызначальнымі 

некалькі новых асноўных метадалагічных падыходаў. Па-першае, сцвердзілася думка, што пры 

размяшчэнні вытворчых сіл, акрамя эканамічных фактараў павінны прысутнічаць так званыя 

сацыяльныя і палітычныя фактары. Пры гэтым, сярод апошніх, галоўным фактарам 

размяшчэння вытворчых сіл тады лічылася – выраўноўванне ўзроўню эканамічнага развіцця на 
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тэрыторыі ўсяго Савецкага саюза. Па-другое, і гэта, бадай, самае галоўнае, у пачатку 1930-х гг. 

сталі сцвярджацца новыя метадалагічныя падыходы ў самой эканамічнай навуцы Беларусі, якія 

былі характэрны для ўсѐй савецкай эканамічнай навукі, а менавіта спасылкі на К. Маркса, У. 

Леніна і  І. Сталіна, а таксама рашэнні вышэйшых партыйных органаў, як ісціна у «апошняй 

інстанцыі». Распрацоўкі замежных эканамістаў па праблемам размяшчэння сельскай гаспадаркі 

і прамысловасці (І. Цюнен, В. Лаўнхардт, А. Вебер) і айчынных аўтараў (А. Людагоўскі, Г. 

Гарэцкі, С. Маргелаў, А. Котаў, А. Смоліч), якія працавалі ў тым жа накірунку ў папярэднія 

дзесяцігоддзі, які ў сучаснай эканамічнай навуцы мае назву «spatial economics», былі адхілены. 

Замест гэтага, перад вучонымі-эканамістамі была пастаўлена задача: распрацаваць, 

абапіраючыся на работы класікаў марксізму-ленінізму і абагульненне вопыту сацыялістычнага 

гаспадарання, уласную тэорыю размяшчэння вытворчасці, якая будзе прыдатная для 

выкарыстання ва ўмовах сацыялізму.  

Распрацоўка такой тэорыі не прымусіла сябе доўга чакаць. Ужо ў 1954 г. з’явілася 

фундаментальная праца на гэту тэму расійскага эканаміста Я. Фейгіна, якая задавала напрамак 

для наступных распрацовак эканамістаў з іншых рэспублік, дзе паведамлялася, што 

«тэарэтычныя асновы сацыялістычнага размяшчэння вытворчасці былі распрацаваны 

заснавальнікамі марксізму-ленінізму» і ў прыватнасці, што «важныя палажэнні аб размяшчэнні 

сацыялістычнай вытворчасці ўжо былі сфармуліраваны ў працах Маркса і Энгельса» (Фейгин, 

1954, с. 184). Так згодна Я. Фэйгіну, па К. Марксу і Ф. Энгельсу сацыялістычная вытворчасць 

павіна размяшчацца на аснове адзінага плана і ў інтарэсах усяго грамадства (Фейгин, 1954, с. 

184). Пачаўся пошук узгадванняў на гэту тэму і ў працах У.І. Леніна. Давялося адшукаць факт, 

які пасля не раз прыводзіўся беларускімі эканамістамі, што ў  1918 годзе Ленін склаў «накід 

плана навукова-тэхнічных работ», у якім указваў як на галоўную і неадкладную задачу – на 

сістэматычнае вывучэнне пытанняў правільнага размяшчэння вытворчасці ў краіне (Лукашев, 

Малинин, 1961, с. 13). У хуткім часе з’явілася і назва дадзенага «закона», які быў знойдзены ў 

працах класікаў марксізму-ленінізму, – агульны закон размяшчэння сацыялістычнай 

вытворчасці. З гэтага моманту тэорыя штандорта Альфрэда Вебера была аб’яўлена 

антынавуковай па сваѐй сутнасці (Фейгин, 1954, с. 190). 

Праўда пэўнае ажыўленне ў развіцці тэорыі размяшчэння вытворчых сіл наступіла ў 

другой палове 1950-х гадоў. Пасля падзення культу асобы ў савецкай эканамічнай літаратуры 

пракацілася хваля асуджэння таго, што да гэтага прамысловасць часта размяшчалася без якога-

небудзь сур’ѐзнага эканамічнага абгрунтавання. Так, напрыклад, расійскі эканаміст А. 

Вядзішчаў лічыў, што «у перыяд культу асобы Сталіна, у пытаннях тэрытарыяльнага 

размяшчэння вытворчых сіл меў месца суб’ектывізм, многія рашэнні не абгрунтоўваліся з 



эканамічнага пункту гледжання, часта не прымаліся пад увагу рэальныя ўмовы развіцця 

эканомікі раѐнаў. Напрыклад, у некаторых раѐнах страны, якія не мелі паблізу металургічных 

баз, былі размешчаны прадпрыемствы металаѐмкага машынабудавання. Буйныя 

прадпрыемствы часта канцэнтраваліся ў адміністратыўных цэнтрах без уліку эканамічнасці 

забеспячэння іх сыравінай, палівам, працоўнымі рэсурсамі. Але зараз Партыя пакончыла з 

валюнтарызмам, са зневажаннем навуковых прынцыпаў сацыялістычнага размяшчэння 

вытворчых сіл» (Ведищев, 1963, с. 7). Прыкладна пра тое ж самае казаў беларускі вучоны-

эканаміст, старшыня Дзяржплана БССР С. Малінін: «у перыяд культу асобы аналіз і разлікі 

падмяняліся ў многіх выпадках адарванымі ад жыцця схаластычнымі разважаннямі аб 

эканамічных катэгорыях і дагматычнымі ведамі без якіх- небудзь доказаў» (Малінін, 1963, с. 

18). У сваѐй другой працы, Малінін прызнаваў факт існавання ў многіх выпадках 

нерацыянальных і празмерна далѐкіх перавозак (Малінін, 1959, с. 24). Іншымі беларускімі 

эканамістамі адзначалася, што ў Беларусі ў адзначаны перыяд празмерна развіваліся галіны 

вытворчасці, якія заснаваны былі на прывазной сыравіне і пастаўлялі прадукцыю далѐка за 

межы рэспублікі (Раков, 1950, с. 12). У якасці такога неабдуманага размяшчэння, найбольш 

часта прыводзіўся прыклад з металарэжучымі станкамі. Яны з’яўляліся адным з самых 

металаѐмкіх відаў прадукцыі, і па вытворчасці іх Беларусь на той момант займала першае месца 

ў Савецкім саюзе,  не маючы пры гэтым уласнай металургічнай сыравіннай базы (Раков, 1950, 

с. 9).  

Для другога перыяду (1956-1982 гг.), пры ацэнцы розных варыянтаў размяшчэння 

прамысловасці, ужо ў большай ступені, чым раней, была характэрна арыентацыя на 

эканамічныя паказчыкі. Хоць тут трэба агаварыцца, што на працягу ўсяго даследуемага 

перыяду (1945-1982 гг.) беларускія вучоныя-эканамісты ў сілу іерархіі, якая склалася ў 

савецкай эканамічнай навуцы, пытаннямі распрацоўкі так званай чыстай тэорыі 

сацыялістычнага размяшчэння вытворчых сіл амаль не займаліся. Гэта ніша практычна цалкам 

належала аўтарам, якія працавалі ў Маскве (у гэтым накірунку працавалі, у прыватнасці, Я. 

Фейгін, А. Пробст, А. Вядзішчаў, В. Нямчынаў, М. Токараў,  А. Корабаў, А. Амароўскі, і інш.). 

Распрацоўкі ж беларускіх эканамістаў па праблемах размяшчэння насілі ў асноўным прыкладны 

характар і імкнуліся вырашыць наступныя асноўныя задачы: абгрунтаваць неабходнасць 

развіцця ў рэспубліцы асобных галін і вытворчасцяў,  і дамагчыся іх найбольш рацыянальнага 

тэрытарыяльнага размяшчэння ў рамках Беларускага эканамічнага раѐна.   

Працы беларускіх эканамістаў акрэсленага перыяду былі прысвечаны ў асноўным 

даследаванням па праблемам размяшчэння прадукцыйных сіл у межах асобнага эканамічнага 

раѐна, якім з’яўлялася ў межах Савецкага саюза Беларуская ССР, і асобных галінах і падгалінах 



народнай гаспадаркі Беларусі. Размяшчэннем сельскай гаспадаркі ў той час займаліся такія 

беларускія навукоўцы, як Марцінкевіч Ф.С., Мядзведзеў В.Ф., у тым ліку, мяса-малочнай 

прамысловасці – Александровіч Я.М., Фешчанка Ф.С., машынабудавання і металаапрацоўкі – 

Пашкевіч А.М., лѐгкай прамысловасці – Паўлава А.Д. , і інш. У розны час курыравалі гэтыя 

распрацоўкі і ставілі задачы ў сферы размяшчэння прадукцыйных сіл перад беларускімі 

вучонымі-эканамістамі старшыні Дзяржплана БССР – С.М. Малінін і Ф.Л. Коханаў. У 

прыватнасці, у канцы 1950-х гг. С. Малінін ўпершыню, на старонках перыядычнага друку, 

паставіў задачу перад беларускімі вучонымі-эканамістамі аб неабходнасці аналізу развіцця 

спецыялізацыі рэспублікі і пошуку магчымых шляхоў яе карэктыроўскі (за кошт стварэння 

новых галін народнай гаспадаркі і новых вытворчасцей) у адпаведнасці з яе прыроднымі і 

эканамічнымі рэсурсамі (Малінін, 1959, с. 23).  

Такім чынам, у той час гаворка ішла аб стварэнні ў Беларусі ўласнай прамысловасці, якая 

была б здольная забяспечыць патрэбы мясцовага насельніцтва. Беларускія эканамісты лічылі, 

што неабходна выпускаць неметалаѐмiстую прадукцыю, ажыццяўляць будаўніцтва новых 

падэталѐва спецыялізаваных заводаў, скараціць ўвоз тавараў народнага спажывання і вываз з 

Беларусі сыравінных рэсурсаў. Менавіта ў гэты час атрымала навуковае афармленне ідэя аб 

неабходнасці правядзення індустрыялізацыі ў Беларусі больш паскоранымі тэмпамі, чым у 

астатніх саюзных рэспубліках. Так А. Пашкевіч, каб паказаць магчымасці паскарэння 

індустрыялізацыі ў Беларусі ў параўнанні з астатняй часткай Савецкага Саюза і краінамі 

сацыялістычнага лагера, прыводзіў такі факт, што ў БССР была значна ніжэй ўдзельная вага 

рабочых і служачых у прамысловасці і адставала доля гарадскога насельніцтва  (напрыклад, у 

1958 г. толькі 1/3 беларусаў жыла ў горадзе, тады як у цэлым СССР, а таксама Польшча і 

Чэхаславакія мелі ў сваѐй структуры ½ гарадскога насельніцтва). Паводле  Пашкевіча, 

паскарэнне індустрыялізацыі ў Беларусі павінна было адбыцца таксама за конт аснашчэння 

прадпрыемстваў новай тэхнікай, развіцця спецыялізацыі і кааперацыі, ўздыму тэхнічнага і 

культурнага ўзроўню працоўных (Пашкевіч, 1960, с. 9). Акрамя наяўнасці залішніх працоўных 

рэсурсаў, беларускія эканамісты звярталі ўвагу на наяўнасць у Беларусі значных прыродных 

багаццяў (ці, іншымі словамі, прыродна-сыравінных рэсурсаў) (Малінін, 1963, с. 15). Таксама 

яны адзначалі выгаднае геаграфічнае становішча Беларусі, якая размяшчаецца на важных 

транспартных магістралях, якія злучаюць ўвесь Савецкі Саюз з Замежнай Еўропай; блізкасць да 

шэрагу паліўна-металургічных баз, наяўнасць створанай раней энергетычнай базы, наяўнасць 

развітой сістэмы шляхоў зносін, амаль што завершанае будаўніцтва магістральных 

трубаправодаў, стварэнне ў перспектыве Балтыйска-Чарнаморскага воднага шляху, блізкасць да 



рынкаў збыту (да краін сацыялістычнага лагера і да прамыслова-развітай еўрапейскай часткі 

Расіі) (Малінін, 1963, с. 10). 

У пачатку 1960-х гадоў пры Дзяржплане БССР была створана Камісія па распрацоўцы 

Генеральнай схемы развіцця і размяшчэння прадукцыйных сіл Беларускага эканамічнага раѐна. 

Спасылаючыся на адставанне тэмпаў прамысловага развіцця ў Беларусі і наяўнасць 

незадзейнічаных працоўных рэсурсаў (у перыяд 1950-1965 гг. – з Беларусі на працу ў суседнія 

рэспублікі выехала па розных ацэнках ад 530 тыс. да 1,2 млн. чалавек), апелюючы да 

палітычнай ўстаноўцы – аб неабходнасці выраўноўвання узроўняў развіцця эканамічных раѐнаў 

Савецкага Саюза (усяго іх было 18) і да выказванняў генеральнага сакратара М. Хрушчова пра 

неабходнасць больш актыўнага развіцця прамысловасці ў Беларусі, Малдове, Закаўказзі і 

Прыбалтыцы, на аснове выкарыстання не толькі мясцовай, але і прывазной сыравіны з іншых 

эканамічных раѐнаў СССР, членам камісіі ўдалося абгрунтаваць неабходнасць і мэтазгоднасць 

прыняцця для Беларускага эканамічнага раѐна больш высокіх тэмпаў росту аб'ѐмаў 

прамысловай вытворчасці, чым у цэлым па СССР. 

У выніку пры актыўным удзеле беларускіх навукоўцаў-эканамістаў (В.Ф. Мядзведзеў, 

С.М. Малінін, М.М. Іппа, і інш.) была распрацавана і зацверджана «Генеральная схема развіцця 

і размяшчэння прадукцыйных сіл Беларускага эканамічнага раѐна на перыяд да 1970 года» , 

якая прадугледжвала паскораную індустрыялізацыю Савецкай Беларусі ў параўнанні з іншымі 

савецкімі рэспублікамі . Толькі ў перыяд 1961-1970 гг . на тэрыторыі Беларусі было размешчана 

167 новых буйных прадпрыемстваў, а ў перыяд 1970-1985 – яшчэ 186 прадпрыемстваў. У 

выніку, да канца разглядаемага перыяду Беларусь стала займаць перадавое месца ў Савецкім 

саюзе, як па ўзроўню развіцця народнай гаспадаркі, так і па ўзроўню жыцця насельніцтва 

рэспублікі. 

Паколькі Рэспубліка Беларусь і сѐння канкурыруе з многімі постсавецкімі рэспублікамі за 

прыцягненне прамых замежных інвестыцый, якія могуць прыйсці сюды ў форме будаўніцтва 

новых прамысловых прадпрыемстваў, то ўяўляе цікавасць – якія аргументы прыводзілі 

беларускія эканамісты ў свой час перад саюзнымі органамі, калі намагаліся дамагчыся 

размяшчэння якога-небудзь прадпрыемства на тэрыторыі Беларусі і не дапусціць яго 

размяшчэння ў адной з іншых саюзных рэспубліках.  

З тэарэтычнага пункту гледжання, сярод асноўных умоў і фактараў, якія ўплываюць на 

размяшчэнне і памер прадпрыемстваў, у разглядаемы перыяд вылучаліся: фактары – 

інфраструктура ( транспарт, крыніцы энергіі, сацыяльная інфраструктура), працоўныя рэсурсы, 

мінеральна-сыравінныя рэсурсы, водныя рэсурсы, пляцоўкі для будаўніцтва; ўмовы – 

прыродна-кліматычныя, сацыяльна-эканамічныя. Да ліку найважнейшых фактараў, якія 



ўплываюць на размяшчэнне і развіццѐ прадпрыемстваў, беларускія навукоўцы-эканамісты таго 

часу адносілі: «магутнасць сыравіннай базы; ѐмістасць рынку збыту гатовай прадукцыі; 

навукова-тэхнічны прагрэс; транспарт; магутнасць дзеючых прадпрыемстваў» (Медведев, 1968, 

с. 1). Лічылася, што на размяшчэнне вытворчасці (эканамічнай дзейнасці) таксама ўплывае такі 

фактар, як – умовы аплаты працы. Так, Казлоўская Л.В. і Паўлава А.Д. адзначалі, што «ўплыў 

змяненняў ва ўмовах працы на размяшчэнне вытворчасці амаль не вывучана» і сцвярджалі, 

што: «менавіта з-за ўмоў аплаты працы, вытворчасці дыферэнцыююцца па палавым, 

адукацыйным і ўзроставым складзе працуючых» (Методические, 1972, с. 15). У эканамічнай 

літаратуры таго часу вялікая ўвага была нададзена аналізу ўздзеяння навукова-тэхнічнага 

прагрэсу на змяненне ролі розных фактараў у павышэнні эфектыўнасці размяшчэння 

вытворчасці. Пры гэтым беларускія эканамісты лічылі, што навукова-тэхнічны прагрэс 

садзейнічае павелічэнню колькасці тэрытарыяльна-эластычных вытворчасцей (гэта значыць 

тых вытворчасцяў, развіццѐ якіх не так моцна залежыць ад месца іх размяшчэння) (Медведев, 

1968, с. 15). Да эканамічных умоў, якія дазваляюць развіваць і размяшчаць вытворчасць, 

эканомячы значную колькасць сродкаў, адносілі: « наяўнасць асноўных фондаў, працоўных 

рэсурсаў, кваліфікаваных кадраў, навукова-тэхнічных баз, харчовых баз, блізкасць да раѐнаў 

сыравіны і спажывання прадукцыі» (Медведев, 1968, с. 21). У разглядаемы перыяд звярталася 

таксама ўвага на тое, што кліматычныя ўмовы ўплываюць на выдаткі будаўніцтва, а таксама на 

ўдзельныя выдаткі некаторых рэсурсаў (напрыклад, паліва, вады). Апошняе пацвярджае, што 

сѐння Беларусі асабліва актуальна вывучаць вопыт краін Паўночнай Еўропы, паколькі 

Рэспубліка Беларусь, па сваіх прыродна-кліматычных характарыстыках адносіцца менавіта да 

гэтага рэгіѐну Еўропы. 

З практычнага пункту гледжання, беларускія навукоўцы-эканамісты рабілі выснову, што 

Беларусь валодае спрыяльнымі ўмовамі для развіцця і размяшчэння прадукцыйных сіл. Сярод 

выгадных прыродных умоў адзначаліся «багатыя, але слаба разведаныя мінеральна-сыравінныя 

і паліўна-энергетычныя рэсурсы; добрыя глебава-кліматычныя ўмовы», а сярод выгадных 

эканамічных умоваў – «высокі ўзровень забяспечаннасці кваліфікаванымі кадрамі; развітая 

транспартная сетка; густая сетка гарадоў і гарадскіх паселішчаў; наяўнасць развітой будаўнічай 

базы» (Медведев, 1968, с. 8). Асабліва падкрэслівалася выгаднасць геаграфічнага становішча, 

якая бачылася у той час – «у блізкасці да партоў Балтыйскага мора і да краін Заходняй Еўропы, 

у суседстве з высокаразвітымі Паўночна-Заходнім і Цэнтральным эканамічнымі раѐнамі 

Расійскай Федэрацыі, Украінскай ССР, у зручных зносінах з транспартнага боку з багатым 

рудамі і развітай металургіяй Цэнтральна-Чарназемным раѐнам» (Медведев, 1968, с. 8). 

Беларускія эканамісты таго часу лічылі, што ў цэлым існуючыя прыродныя і эканамічныя 



ўмовы дазваляюць развіваць у Беларусі – «хімічную, нафтаздабываючую і 

нафтаперапрацоўчую, лясную і дрэваапрацоўчую, тарфяную галіны прамысловасці, будаўнічую 

індустрыю, а таксама сельскую гаспадарку» (Медведев, 1968, с. 10). Варта адзначыць, што 

многія з пералічаных у папярэднія дзесяцігоддзі фактараў і ўмоў выгаднасці размяшчэння 

вытворчасцей у Савецкай Беларусі захавалі сваю сілу да цяперашняга часу, і выкарыстанне іх 

магло б дапамагчы сѐння ў справе больш прывабнага прадстаўлення выгад для замежных 

інвестараў ад размяшчэння новых прадпрыемстваў або цэлых новых галін вытворчасці на 

тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

У 1960-х гг. беларускія эканамісты (Мядзведзеў В.Ф., Аляксандровіч Я.М., Паўлава А.Д., 

Казлоўская Л.В., Гінзбург Г.А., і інш.) выступалі за раўнамернае размяшчэнне прамысловасці 

на тэрыторыі рэспублікі. Мэтазгоднасць гэтага абгрунтоўвалася цэлым шэрагам довадаў. Па-

першае, даводзілася да ведама, што ў Беларусі на той момант практычна ўсе вобласці і раѐны 

з'яўляліся ўжо добра засвоенымі, і таму інтэнсіўнае прамысловае будаўніцтва ў іх у хуткім часе 

павінна было нівеліраваць розніцу ў эфектыўнасці вытворчасці ў параўнанні з абласцямі з 

бóльшай насычанасцю тэрыторыі прамысловасцю (Эффективность, 1970, с. 199). Па-другое, 

сцвярджалася, што ў Беларусі на той момант былі развіты і планаваліся да развіцця галіны 

прамысловасці, якія валодаюць «прасторавай эластычнасцю», гэта значыць, якія маюць вялікую 

колькасць магчымасцяў выбару месцаў размяшчэння; да іх ставіліся галіны апрацоўчай 

прамысловасці, якія працуюць у асноўным на прывазной сыравіне і якія маюць шырокія зоны 

збыту. Па-трэцяе, у якасці аргументу выступаў той факт, што на той момант у Беларусі ўжо 

атрымалі дастатковае развіццѐ галіны, якія базуюцца на мясцовай сельскагаспадарчай і іншай 

сыравіне, якія былі размеркаваны па тэрыторыі рэспублікі раўнамерна. І, нарэшце, па-

чацвѐртае, паказвалася на неабходнасць раўнамернага выкарыстання працоўных рэсурсаў 

(Эффективность, 1970, с. 199). Шмат у чым дзякуючы такой пазіцыі і аргументацыі беларускіх 

эканамістаў, сѐння ў Рэспубліцы Беларусь усе рэгіѐны ў цэлым аднолькава развітыя ў 

прамысловым стаўленні, і няма такога падзелу на развіты – прамысловы і адсталы – аграрны 

рэгіѐн, як гэта мае месца ў шэрагу іншых еўрапейскіх краін.  

А такі падзел мог скласціся ў свой час і тут. Справа ў тым, што ў момант паскоранай 

індустрыалізацыі, якая пачалася ў Беларусі з другой паловы 1960-х гг., існавала думка, што 

ўсходнія вобласці рэспублікі праз свой больш высокі ўзровень пасляваеннай індустрыялізацыі 

мелі прывілеі ў размяшчэнні прамысловасці перад заходнімі абласцямі (Эффективность, 1970, 

с. 199); лічылася, што «ужо створаныя прамыслова-вытворчыя фонды (заўвага. пад задачы 

сацыялістычнай будовы – У.А.) – сетка дарог, прадпрыемствы розных галін, інжэнерныя 

камунікацыі, жылы і культурна-бытавы фонд гарадоў, развітая сетка ліній электраперадач, 



кваліфікаваныя кадры, якія склаліся, – рабілі таннейшым будаўніцтва новых прадпрыемстваў ва 

усходніх абласцях» (Эффективность, 1970, с. 197). Аднак, на шчасце, такі пункт гледжання не 

быў прыняты большасцю, а, наадварот, была прынята думка аб неабходнасці выраўноўвання і 

забеспячэння ў далейшым раўнамернага развіцця прамысловасці па тэрыторыі рэспублікі. Тут, 

праўда, удала дапамагло яшчэ тое, што адным з прынцыпаў тэорыі  размяшчэння 

прадукцыйных сіл, якая склалася  пры сацыялізме, з самага пачатку быў – выраўноўванне 

ўзроўню эканамічнага развіцця на тэрыторыі ўсяго Савецкага Саюза; затым гэты прынцып 

перанеслі і на ўзровень асобных эканамічных раѐнаў, такіх як беларускі. У любым выпадку, 

раўнамернае размяшчэнне прамысловасці на тэрыторыі Беларусі магчыма аднесці да заваѐваў 

савецкага часу ў гэтым канкрэтным пытанні, так як, да гэтага прамысловасць на тэрыторыі 

Беларусі размяшчалася нераўнамерна, а дакладней, у асноўным разгрупоўвалася па ўскраінах, 

што пры дзяржаўным будаўніцтве і збіранні ўсіх беларускіх этнічных земляў пад юрысдыкцыю 

аднаго палітычнага цэнтру, спрыяла цэнтрабежным працэсам і страце асобных тэрыторый 

(менавіта прычынай паніжэння прамысловага патэнцыалу Расія ў сярэдзіне 1920-х гадоў 

тлумачыла не вяртанне ў склад Беларусі такіх гарадоў, як Навазыбкаў, Унечча, Клінцы, Пачэп, 

Трубчэўск, Рудня, Ярцэва – з былой Смаленскай губерні, а таксама Невеля, Вялікіх Лукаў, 

Себежа – з былой Віцебскай губерні; былыя беларускія прамысловыя цэнтры Беласток і Дзвінск 

таксама не ў апошнюю чаргу па гэтай прычыне адышлі ў свой час адпаведна да Польшы і 

Латвіі). Сення ў прамысловым плане Мінск з’яўляецца буйным цэнтрам, да якога ў 

эканамічным плане прывязаны ўсе астатнія рэгіѐны Беларусі.  

Беларускія вучоныя-эканамісты (Мядзведзеў В.Ф., Малінін С.Н., Ліс А.Г.) у 1960-я гады 

вялі размову пра стварэнне «адзінага народнагаспадарчага комплексу Беларусі» (Медведев, 

1968, с. 28). У асобнасці, звярталася ўвага на неабходнасць «далейшага ўзмацнення развіцця 

галін, якія базіруюцца на ўласных сыравінных рэсурсах (мясной, малочнай, 

нафтаперапрацоўчай, хімічнай, дрэваапрацоўчай, вытворчасці шкла, калійных угнаенняў), 

паскарэння развіцця працаѐмкіх галін, якія выкарыстоўваюць як мясцовую, так і прывазную 

сыравіну, а таксама на неабходнасць абмежавання развіцця галін, якія працуюць на прывазной 

сыравіне і адрозніваюцца высокім узроўнем матэрыялаѐмістасці (у асобнасці,  

металаѐмістасці)» (Медведев, 1968, с. 25). Даводзілася таксама, што «у мэтах скарачэння 

нерацыянальных перавозак у Беларусі мэтазгодна абмежаваць вытворчась металаѐмістых 

цяжкіх машын» (Медведев, 1968, с. 18). Прапанавалася распачать падрыхтоўку да змянення 

спецыялізацыі існуючых прадпрыемстваў цяжкага машынабудавання, пераводу іх на выпуск 

неметалаѐмістай прадукцыі. Па гэтай жа прычыне і вытворчасць простых станкоў, таксама 

вельмі металаѐмістых, прапанавалася перадаць прадпрыемствам іншых эканамічных раѐнаў 



Савецкага саюзу. У 1965 годзе ўдзельная вага Беларусі ў агульнасаюзнай вытворчасці станкоў 

склала 12%. У сувязі з гэтым беларускія эканамісты прапаноўвалі перанесці вытворчасць часткі 

найбольш металаѐмістых простых станкоў (даўбѐжных, свідравальных, папярочна-

габлявальных) у суседнія рэспублікі, якія маюць металічную сыравіну для іх вытворчасці. Пры 

гэтым, трактарабудаванне і сельскагаспадарчае машынабудаванне адносіліся да 

маламеталаѐмістых галін. Такім чынам, не зусім правамерны абвінавачванні асобных сучасных 

гісторыкаў-эканамістаў у тым, што савецкія беларускія эканамісты не думаючы пра будучыя 

палітычныя наступствы прывязвалі беларускую эканоміку да АНГК СССР. Сапраўды, 

большасць пра гэта тады не думала, але сустракаліся асобныя эканамісты, якія зварталі на гэта 

ўвагу. Асабліва гэта было характэрна для часоў хрушчоўскай лібералізацыі і ўдыму 

нацыянальных настрояў ва ўскраінных рэспубліках. 

Так, у 1960-я гады адзначалася, што «у сувязі з асаблівасцямі гістарычнага развіцця 

[Беларусі], прыродных і эканамічных умоў і рэсурсаў, свайго геаграфічнага становішча і іншых 

фактараў, спецыялізацыя Беларускага эканамічнага раѐна фарміруецца ў напрамку развіцця 

узаемазвязаных вытворчасцяў, якія акрамя гэтага з’яўляюцца пераважна працаѐмкімі, 

заснаванымі на высокакваліфікаванай працы, малапаліва-, малаэнерга- і маламеталаѐмістых. 

Інтэнсіўна развіваюцца як галіны, якія базуюцца на мясцовай сыравіне, так і галіны, якія 

арыентуюцца на выкарыстанне багатых працоўных рэсурсаў і выгаднага геаграфічнага 

становішча рэспублікі» (Медведев, 1968, с. 12). Як відаць з прыведзенай цытаты, у той час яшчэ 

не было і гаворкі пра размяшчэнне вытворчасцей на прывазной сыравіне і паліве. Тое, што ў 

1960-я гады ў Беларусі выношваліся сур'ѐзныя планы па стварэнню уласнага адзінага 

гаспадарчага комплексу, магчыма ўбачыць з выказвання Віталя Фядосавіча Мядзведзева (нар. 

1928), у той час загадчыка аддзела па размяшчэнні прадукцыйных сіл НДІЭМП пры 

Дзяржплане БССР, а менавіта: «далейшы напрамак размяшчэння прадукцыйных сіл, 

спецыялізацыі і развіцця кожнай вобласці і кожнага гораду рэспублікі і надалей павінны 

вызначацца зыходзячы з неабходнасці інтарэсаў фарміравання комплексанага развіцця 

гаспадаркі Беларускага эканамічнага раѐна. Апошні мы раглядаем як адзіны народнагаспадарчы 

арганізм, у якім асобныя галіны і вытворчасці і іншыя тэрытарыяльна-вытворчыя 

падраздзяленні з’яўляюцца часткай цэлага, функцыянуюць у інтарэсах паскарэння тэмпаў 

эканамічнага развіцця і дасягнення аптымальных міжгаліновых і тэрытарыяльных прапорцый 

усяго народнагаспадарчага комплексу [Беларусі]» (Медведев, 1968, с. 28).  

Прадстаўляе сѐння інтарэс і такі гістарычны факт, што ў сярэдзіне 1960-х гадоў пад 

паскораныя тэмпы індустрыялізацыі БССР у параўнанні з іншымі саюзнымі рэспублікамі 

заклалі план шматразовага павелічэння энергетычнага патэнцыялу Беларусі; і дасягнуць яго 



выканання тады планавалася за «кошт будаўніцтва ў будучыні ў Беларусі ўласнай атамнай 

электрастанцыі» (Современное, 1967, с. 107). Акрамя таго, беларускія вучоныя-эканамісты 

спадзяваліся «на развіццѐ здабычы нафты і арганізацыю здабычы бурага вугля і магчыма 

каменнага» (Современное, 1967, с. 107). Усѐ гэта «павінна было павялічыць долю спажывання 

паліва з месцанараджэнняў Беларускай ССР» (Современное, 1967, с. 107). Так што трапляць у 

энергетычную залежнасць ад Расіі ніхто не збіраўся і пытанне пра тое, чаму і калі гэта 

здарылася, пакуль не вырашана і чакае яшчэ свайго даследчыка. 

Канкурэнцыйная барацьба з іншымі саюзнымі рэспублікамі за атрыманне інвестыцыйных 

сродкаў з саюзных фондаў і за размяшчэнне самых перадавых на той час прадпрыемстваў на 

тэрыторыі сваѐй рэспублікі, мала чым адрознівалася ад сѐняшняй канкурэнцыйнай барацьбы 

постсавецкіх рэспублік за прамыя замежныя інвестыцыі, і патрыятызм у адстойванні 

нацыянальных інтарэсаў тады прыяўляўся не ў меншай ступені, чым зараз, толькі ў іншай 

форме. Напрыклад, яшчэ ў сярэдзіне 1960-х гг. беларускія эканамісты абгрунтоўвалі 

выгаднасць размяшчэння ў Беларусі завода па вытворчасці легкавых аўтамабіляў: «улічваючы 

тое, што расце патрэбнасць Беларусі, Прыбалтыкі, прылягаючых раѐнаў Расіі, і Украіны, а 

таксама шэраг іншых фактараў, мэтазгодна вызначыць эфектыўнасць стварэння ў Беларусі 

легкавога аўтамабілебудавання; папярэднія разлікі сведчаць аб тым, што ѐсць дастаткова 

падставаў для размяшчэння ў Беларусі аўтазборачнага завода легкавых аўтамабіляў з далейшым 

развіццѐм яго ў буйны самастойны завод» (Медведев, 1968, с. 17). Дарэчы, беларускім 

эканамістам ўжо практычна ўдалося выйграць канкурэнцыю ў прадстаўнікоў іншых саюзных 

рэспублік і дабіцца ад Масквы дазволу на размяшчэнне завода па вытворчасці легкавых 

аўтамабіляў у г. Маладзечна, аднак парушыла гэтыя планы… смерць дзеяча італьянскага і 

міжнароднага камуністычнага руху Пальміра Тальяці (1893-1964); у гонар яго назвалі горад у 

Сібіры, якому ў выніку аддалі вытворчасць легкавых аўтамабіляў, каб забяспечыць яго развіццѐ 

і ператварыць у буйны прамысловы цэнтр. 

У 1970-х гг. пры абмеркаванні беларускімі вучонымі-эканамістамі падыходаў да 

размяшчэння новых прадпрыемстваў сутыкнуліся два дыяметральна процілеглых падыхода. 

Першы падыход, – гэта «разгрупаванае размяшчэнне вытворчасці, якое прадугледжвае 

актывізаваць эканамічнае жыццѐ як мага большай колькасці малых і сярэдніх гарадоў», а другі 

падыход, – гэта «канцэнтраванае размяшчэнне, калі запланаваная ў кожным перыядзе 

вытворчасць размяшчаецца ў мінімальным ліку гарадоў» (Козловская, 1975, с. 144). Розніца ў 

падыходах была прынцыповай, паколькі, у першым выпадку, новыя прадпрыемствы трэба было 

разгрупаваць пад ужо складзеную сістэму рассялення людзей, а ў другім выпадку, склаўшаяся 

сістэма рассялення прызнавалася не адпаведнай эфектыўнай схеме размяшчэння вытворчых сіл 



пры сацыялізме і прапаноўвалася ажыццявіць масавае перасяленне людзей з адных населеных 

пунктаў у іншыя па крытэрыю колькасці апошніх. Паколькі другі падыход на практыцы ўсѐ ж 

такі узяў уверх, то спынімся спачатку падрабязней на ім. 

Каб не сказіць сутнасць дадзенага падыходу недакладным пераказам, прывядзѐм цытаты з 

прац яго прыхільнікаў (Л. Казлоўская, А. Паўлава, і інш), хай і шырокія, але затое яны дакладна 

раскрываюць яго змест, тым больш, што яго рэалізацыя паўплывала на жыццѐ і лѐсы мільѐнаў 

людзей у Беларусі і па сваім маштабе параўнальна з праектам масавай прымусовай 

калектывізацыі 1930-х гадоў. Такім чынам, як сцвярджала Л. Казлоўская «пры выбары 

варыянтаў размяшчэння прамысловасці метадалагічна дакладнай з’яўляецца арыентацыя не на 

сістэму рассялення, якая склалася, а на ўлік патрабаванняў рассялення, аптымальнага з пункту 

гледжання сучаснай тэорыі» (Социальные, 1977, с. 19). Далей яна працягвае: «на наш погляд, у 

сучаснай тэорыі і практыцы размяшчэння прамысловай вытворчасці кансерватызм 

сфарміраванага рассялення часта пераацэньваецца, і робяцца спробы замацаваць яго шляхам 

размяшчэння ва ўсіх паселішчах гарадскога тыпу прамысловых аб’ектаў, памер якіх адпавядае 

колькасці свабодных працоўных рэсурсаў [населеных] пунктаў. [Аднак] з пункту гледжання 

вытворча-эканамічнай эфектыўнасці аб’ектыўным і прагрэсіўным працэсам з’яўляецца 

тэрытарыяльная канцэнтрацыя прамысловасці, фарміраванне буйных прамысловых цэнтраў» 

(Социальные, 1977, с. 18). Нарэшце, сцвярджалася, што «фактар працоўных рэсурсаў у 

Беларусі ў цяперашні час не можа служыць аргументам размяшчэння прамысловасці ў малых і 

сярэдніх гарадах» (Эффективность, 1970, с. 226)  і што «формай вырашэння супярэчнасці паміж 

патрабаваннем канцэнтрацыі вытворчасці і разгрупаваным характарам размяшчэння 

працоўных рэсурсаў, з’яўляецца штучная канцэнтрацыя насельніцтва у асобных, найбольш 

спрыяльных гарадах. Далей ішло тлумачэнне, што «нельга апраўдваць разгрупаванне 

прамысловасці па ўсіх гарадскіх паселішчах неабходнасцю развіцця гэтых паселішчаў, так як 

структура рассялення, якая склалася, не адпавядае патрабаванням вытворчасці і сама мае 

патрэбу ў перабудове» і што «выбар [населеных] пунктаў для размяшчэння новага 

прамысловага будаўніцтва павінен рабіцца толькі з колькасці перспектыўных пунктаў 

рассялення. Маштабы іх прамысловага развіцця на кожны плануемы перыяд павінны 

вызначацца зыходзячы з крытэрыю мінімуму сумарных выдаткаў на развіццѐ вытворчай 

інфраструктуры» (Козловская, 1975, с. 159). І ў заключэнні паведамлялася, што «[у дачыненні] 

да пэўных умоў [Беларусі] ... групіраванне асноўных прамысловых прадпрыемстваў у некалькіх 

буйных прамысловых цэнтрах, больш-менш раўнамерна размеркаваных на тэрыторыі Беларусі, 

з’яўляецца больш эканамічным варыянтам, чым распыленне прамысловасці па вялікай 

колькасці [населеных] пунктаў» (Козловская, 1975, с. 230). 



У даследуемы перыяд вучоныя-эканамісты, прыхільнікі дадзенага другога падыходу, 

разам з прадстаўнікамі планавых органаў сапраўды бралі на сябе адказнасць і вырашалі – якому 

гораду расці да якой велічыні, скажам да 100 або да 300 тыс. чалавек (Комплексная, 1978, с. 

133), вызначалі гарады, якія належылі першачарговаму развіццю і тыя населеныя пункты, якія, 

як казалі планавікі, «мелі недастатковыя памеры для правядзення ў іх эканамічна мэтазгодных 

мерапрыемстваў па добраўпарадкаванню» (Комплексная, 1978, с. 12). Дарэчы, у лік такіх да 

канца даследуемага перыяду патрапілі 85% сельскіх населеных пунктаў Беларусі. З іншага 

боку, у пачатку 1970-х гадоў амаль усе галіновыя міністэрствы ў Беларусі «імкнуліся 

абавязкова размясціць свае новыя прадпрыемствы ў вялікіх гарадах» (Медведев, Высоцкий, 

1971, с. 37). У адпаведнасці з распрацаванай ў 1975 годзе Мінскім філіялам ЦНДПІ 

горадабудаўніцтва «Схемай развіцця сеткі населеных пунктаў Беларусі да 2000 г.» у рэспубліцы 

павінны былі «сфарміравацца 9 буйных гарадоў: шэсць абласных цэнтраў, а таксама Полацк, 

Пінск, Мазыр, колькасць насельніцтва якіх павінна была хістацца ад 200 тысяч (Полацк, Мазыр, 

Пінск) да 1,5 млн. чалавек (Мінск). У такіх гарадах павінны былі быць сфарміраваны 

шматгаліновыя прамысловыя комплексы і сканцэнтраваны найважнейшыя ўстановы адукацыі, 

навукі, аховы здароўя, мастацтва. Яны павінны былі стаць цэнтрамі канцэнтрацыі разнастайнай 

навукова-тэхнічнай і культурнай інфармацыі. Жыхары малых і сярэдніх гарадоў, а таксама 

сельскай мясцовасці, павінны былі па задуме планавікоў-праектыроўшчыкаў, якія вяршылі 

лѐсы людзей, карыстацца сацыяльна-культурнымі выгадамі і дасягненнямі буйных гарадоў, 

альбо пераехаўшы туды на пастаяннае месца жыхарства, альбо выкарыстоўваючы прагрэсіўныя 

віды транспарту (меліся на ўвазе, перш за ўсѐ, аўтамабілі) наведвацца перыядычна ў буйныя 

гарады на асобныя культурныя мерапрыемствы» (Комплексная, 1978, с. 133). Варта адзначыць, 

што так у выніку і здарылася. У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь маецца 8-9 гарадоў 

вельмі буйных па еўрапейскіх мерках і ўсяго 6-7 статысячных гарадоў, у адрозненне скажам ад 

такой жа па колькасці Чэхіі, дзе гарадоў са 100 тысячным насельніцтвам налічваецца больш за 

20 і разгрупаваны яны раўнамерна па ўсѐй тэрыторыі краіны.  

Асабліва засмучае тое, што другі падыход быў прыняты да рэалізацыі ў асноўным з 

ідэалагічных меркаванняў, а не зыходзячы з нейкіх рэальных разлікаў ці лагічных довадаў. 

Справа ў тым, што ў адной з прац У.І. Леніна (1918) гаварылася, што: «камунізм патрабуе і 

прадугледжвае найбольшую цэнтралізацыю буйной вытворчасці па ўсѐй краіне» (Пашкевич, 

1965, с. 16). У пасляваенны час, яшчэ ў сталінскія часы, гэты прынцып быў пакладзены ў 

аснову так званай тэорыі размяшчэння прамысловых сіл ва ўмовах сацыялізму. Таму замест 

фактаў, аргументаў і разлікаў, такія сур’ѐзныя сацыяльныя праекты як, напрыклад, – 

фарміраванне новай сістэмы рассялення людзей, абгрунтоўваліся часцей за ўсѐ галаслоўнымі 



ідэалагізаванымі сцверджаннямі, якія для пераканаўчасці пацвярджаліся спасылкамі на працы 

класікаў марксізму-ленінізму, і ўтрымлівалі такія абароты, як, напрыклад, – «У.І. Ленін 

навучаў», «У праграме партыі сказана».  

Іншага супрацьлеглага пункту гледжання прытрымліваліся прыхільнікі першага падыходу 

(В. Мядзведзеў, В. Высоцкі, Я. Аляксандравіч, і інш.). Яны лічылі, што «працоўныя рэсурсы 

мэтазгодна выкарыстоўваць толькі на месцы, падагнаўшы спецыяльна памеры новых 

прамысловых прадпрыемстваў пад памеры працоўных рэсурсаў, якія ѐсць у кожным населеным 

пункце» (Эффективность, 1970, с. 226). У якасці эканамічнай аргументацыі такога ўцягвання ў 

грамадскую вытворчасць працоўных рэсурсаў прыводзіліся наступныя меркаванні: «у розных 

галінах вытворчасці можна ствараць малыя і сярэднія прадпрыемствы, якія па сваіх паказчыках 

не саступаюць буйным; выкарыстанне працоўных рэсурсаў на месцы дазваляе эканоміць на 

жыллѐвым і культурна-бытавым будаўніцтве; гэта будзе садзейнічаць пераадоленню закінутасці 

малых гарадоў, ухіляць цеснату насельніцтва ў буйных гарадах; размяшчэнне прамысловасці ў 

малых і сярэдніх гарадах будзе адыгрываць сваю сацыяльную ролю – ролю фактару, які 

павышае жыццѐвы ўзровень насельніцтва, актывізуе жыццѐ малых і сярэдніх гарадоў» 

(Эффективность, 1970, с. 227). Сур’ѐзную аргументацыю ў падтрымку першага падыходу 

прыводзіў В.Ф. Мядзведзеў, у прыватнасці, ѐн звяртаў увагу на тое, што «пры вырашэнні 

пытання аб размяшчэнні канкрэтнага прадпрыемства ў пэўным населеным пункце нельга 

кіравацца толькі меркаваннямі эканоміі на камунікацыйных збудаваннях, пад’язных шляхах, і 

г.д., а трэба падыходзіць асцярожна, узважыўшы ўсе «за» і «супраць» (Медведев, Высоцкий, 

1971, с. 35). На яго думку, «размяшчэнне малога прадпрыемства ў невялікім населеным пункце 

можа апынуцца для дзяржавы некалькі даражэй, але для людзей, якія жывуць у гэтым раѐне, 

яно жыццѐва неабходна» (Медведев, Высоцкий, 1971, с. 35). Далей ѐн даводзіў, што «з малых 

гарадоў і вѐсак мігруе значная частка працаздольнага насельніцтва, таму шта там не будуюць 

новых прадпрыемстваў, а буйныя гарады ахвотна прымаюць гэта насельніцтва. Гэтыя людзі 

маюць у сябе дóма у большасці выпадкаў нармальныя жыллѐвыя ўмовы, а вялікі горад павінен 

прадставіць іх паўторна. Ужо таму да памераў прадпрыемстваў і праблеме іх размяшчэння 

неабходна заўсѐды падыходзіць комплексна» (Медведев, Высоцкий, 1971, с. 37). І, нарэшце, 

В.Ф. Мядзведзеў лічыў, што «кожнае прамысловае прадпрыемства, якое знаходзіцца ў малым 

горадзе, у пасѐлку гарадскога тыпу, нясе з сабой культурныя і розныя бытавыя выгады для 

жыхароў гэтага гораду. Замест таго, каб міграваць у вялікія гарады, дзе, натуральна, цяжка 

атрымаць неабходныя выгады, чалавек атрымлівае іх на месцы, хоць зноў жа дзяржаве, можа 

быць, больш выгадна размясціць гэтае прадпрыемства ў вялікім горадзе» (Медведев, Высоцкий, 

1971, с. 36). У адрозненне ад прыхільнікаў другога падыходу ў В.Ф. Мядзведзева адчуваецца 



чалавечы падыход, рашэнне праблемы праз прызму клопату аб канкрэтных людзях, іх выгодах. 

Бо, з-за ідэалагічнай выхалашчанасці многія эканамісты ў савецкі час забывалі, што 

вытворчасць у прыватнасці і народная гаспадарка наогул функцыянуюць перш за ўсѐ для 

чалавека, а не вытворчасць функцыянуе дзеля вытворчасці (паказальны тут такі факт, што ў 

шматлікіх працах Л. Казлоўскай замест словазлучэння «населены пункт», як правіла, 

выкарыстоўвалася проста слова «пункт», а ў А. Паўлавай замест слова «горад» – слова «цэнтр»; 

гэта значыць насельніцтва, а не тое што нават чалавек, было другасным, а вытворчасць – 

першаснай). Дарэчы, у гэтым плане рэзкім кантрастам адрозніваецца меркаванне В.Ф. 

Мядзведзева: «у сацыялістычным грамадстве размяшчэнне вытворчасці павінна ажыццяўляцца 

такім чынам, каб задавальняць запыты чалавека» (Медведев, Высоцкий, 1971, с. 35). 

Прыхільнікі першага падыходу (Мядзведзеў В.Ф., Высоцкі У.С.) лічылі, што «нягледзячы 

на тое, што буйныя прадпрыемствы больш эфектыўныя і прадукцыйныя, тым не менш сярэднія 

і малыя прадпрыемствы таксама патрэбныя народнай гаспадарцы, так як выконваюць сваю 

ролю і функцыю, гарманічна дапаўняючы буйныя прадпрыемствы». Асабліва, адзначалі яны, 

«стварэнне сярэдніх і малых прадпрыемстваў важна для развіцця сярэдніх і малых гарадоў» 

(Медведев, Высоцкий, 1971, с. 37). Можна заключыць, што правільнасць першага падыходу 

пацвердзіў сам час, – галоўны крытэр праўдзівасці ў эканамічнай навуцы, але наступствы 

рэалізацыі другога падыходу, вынікам якога стаў штучна створаны ў свой час рост асобных 

гарадоў у Беларусі і запавольванне развіцця малых і сярэдніх гарадоў, яшчэ трэба будзе ў 

поўнай меры ацаніць. Менавіта ў даследуемы перыяд утварыўся разрыў паміж буйнымі 

гарадамі, на развіццѐ якіх накіроўвалася бóльшая частка рэсурсаў, і малымі і сярэднімі гарадамі, 

развіццѐ якіх ажыццяўлялася па рэшткавым прынцыпу. Вынікі гэтага разрыву адчуваюцца да 

гэтага часу. Пацвярджэннем сказанага з’яўляецца прынятая Урадам Рэспублікі Беларусь 

дзяржаўная комплексная праграма развіцця рэгіѐнаў, малых і сярэдніх населеных пунктаў на 

2007-2010 гг., галоўнай мэтай якой значылася –  выраўноўванне эканамічнага развіцця буйных 

гарадоў, з аднаго боку, і малых і сярэдніх гарадоў, з другога боку. Можна таксама дапусьціць, 

што назіраемыя асаблівасці менталітэту беларусаў абумоўлены і з’яўляюцца наступствамі 

рэалізацыі той палітыкі размяшчэння вытворчых сіл – шляхам фарміравання буйных 

прамысловых цэнтраў з наступным змяненнем сістэмы рассялення людзей, якая склалася 

натуральна, і фарміравання новай сістэмы рассялення, спланаванай дзяржаўнымі органамі 

кіравання. Вынікам стала тое, што ў Беларусі значна меншы працэнт людзей, чым у іншых 

еўрапейскіх краінах, якія не прайшлі праз горан савецкай сацыялістычнай сістэмы планавання, 

пражывае на сваѐй малой Радзіме.  



Такім чынам, даследуемы перыяд (1945-1982 гг.) у дачыненні да развіцця тэорыі 

размяшчэння вытворчасці можна падзяліць на тры перыяды.  

У першы перыяд (1945-1956 гг.), які з’яўляўся працягам 1930-х гг., лічылася, што ва 

ўмовах сацыялістычнай планавай гаспадаркі трэба размяшчаць заводы ў тых месцах, дзе існуе 

найбольшая выгада з пункту гледжання эканамічнай палітыкі, якая праводзіцца дзяржавай. У 

1954 годзе ў беларускай эканамічнай навуцы быў пераадолены аднабаковы ўхіл ў даследаванні 

толькі адной сельскай гаспадаркі, і пачалі развівацца даследаванні па размяшчэнні іншых галін 

і асобных прамысловых вытворчасцей у Беларусі. Аднак у поўнай меры дадзеныя тэндэнцыі 

замацаваліся пачынаючы з 1956 г., а першыя вынікі прынеслі ў 1960-х гг., г.зн. ўжо ў другім 

перыядзе.  

У другім кароткім перыядзе (1956-1964 гг.) беларускія навукоўцы-эканамісты прапанавалі 

і падрыхтавалі да рэалізацыі некалькі ідэй, якія ў наступныя дзесяцігоддзі прадвызначылі 

характар развіцця ўсѐй народнай гаспадаркі Беларусі. Гэты перыяд праходзіў ва ўмовах 

адноснай палітычнай адлігі, і ў сувязі з гэтым уздым развіцця эканамічнай навукі, які меў месца 

ў 1960-я гады, сучасныя гісторыкі-эканамісты параўноўваюць з такім жа ўздымам у перыяд 

НЭПа (1920-я гг.). Спачатку была канчаткова абгрунтавана думка пра тое, што БССР 

з’яўляецца асобным кампактна размешчаным і самадастатковым эканамічным раѐнам у складзе 

Савецкага Саюза (Малинин, Иппа, 1957; Кишкин, 1962) (заўвага. прычым, у адрозненне ад 

распаўсюджанай ў апошнія дзесяцігоддзі думкі, тады лічылася, што Беларусь багатая на 

прыродныя рэсурсы. – У.А.); затым была выказана думка, што неабходна ўдакладніць 

спецыялізацыю гэтага беларускага эканамічнага раѐна з тым, каб стварыць комплексную 

народную гаспадарку з ўзаемазлучанымі і ўзаемадапаўняльнымі галінамі; затым была 

прапанавана і абгрунтавана ідэя аб тым, што ў Беларусі індустрыялізацыя павінна 

ажыццяўляцца больш высокімі тэмпамі, чым у Саюзе ў цэлым; і, нарэшце, была распрацавана 

першая Генеральная схема развіцця і размяшчэння вытворчых сіл у Беларусі.  

У трэці перыяд (1965-1982 гг.) пры тэарэтычным абгрунтаванні размяшчэння вытворчых 

сіл былі замацаваны асобныя дасягнення эканамічнай навукі 1960-х гадоў. У прыватнасці, было 

ўзмоцнена абгрунтаванне: неабходнасці раўнамернага развіцця і размяшчэння новых 

прадпрыемстваў па ўсѐй тэрыторыі рэспублікі; неабходнасці фарміравання ўласнага адзінага 

народнагаспадарчага комплексу Беларусі, самадастатковага і незалежнага ад іншых 

эканамічных раѐнаў Савецкага Саюза; неабходнасці больш паскоранай індустрыялізацыі 

Беларусі ў параўнанні з іншымі саюзнымі рэспублікамі. Тое, што не ўсѐ з названага атрымалася 

рэалізаваць на практыцы ўжо не віна вучоных-эканамістаў, таму шта ў гэтым пытанні яны не 

нясуць ўсю паўнату адказнасці. Галоўным негатыўным момантам 1970-х гг. пры тэарэтычным 



абгрунтаванні размяшчэння вытворчых сіл з’яўлялася памылковая ўстаноўка на штучную 

канцэнтрацыю новых прадпрыемстваў у асобных гарадах. Асабліва павучальна з гістарычнага 

пункту гледжання ў гэтым плане тое, што такі падыход галоўным чынам абапіраўся на 

ідэалагічную аснову, а не на рэальныя разлікі ці лагічныя довады. Тым не менш, у працах 

асобных беларускіх вучоных-эканамістаў у той час адзначалася, што неабходна праз адпаведнае 

размяшчэнне новых прадпрыемстваў абмяжоўваць рост буйных гарадоў і развіваць малыя і 

сярэднія гарады. 



Даследванні беларускіх вучоных-эканамістаў па плаблемах прамысловага развіцця 

Беларусі (у перыяд 1965-1982 гг.)
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У разглядаемы перыяд існавала некалькі даследчых цэнтраў, у якіх развівалася такая 

галіна эканамічнай навукі, як «эканоміка прамысловасці», - гэта Інстытут эканомікі Акадэміі 

навук БССР, Беларускі інстытут народнай гаспадаркі (сѐння – БДЭУ) і Навукова-даследчы 

інстытут эканомікі і эканоміка-матэматычных метадаў планавання пры Дзяржплане БССР 

(НДЭІ пры Мінэканоміцы Рэспублікі Беларусь). Унѐсак гэтых навуковых цэнтраў у развіццѐ 

дадзенага навуковага накірунку беларускай эканамічнай навукі быў разгледжаны ў дзвюх 

асобных манаграфіях [1], [8]. 

Навуковы накірунак «эканоміка прамысловасці» ў складзе беларускай эканамічнай 

навукі атрымаў моцны штуршок у сваім развіцці ў пачатку 1960-х гадоў, што было звязана са 

станаўленнем  на тэрыторыі Беларусі па сутнасці новай прамысловасці. Бо да гэтага 

прамысловасць у Беларусі была прадстаўлена ў асноўным такімі не самымі сучаснымі ўжо па 

тым часе галінамі, як тарфяная, ліцейная, дрэваапрацоўчая, і таму асноўныя даследванні ў 

папярэдні перыяд па эканоміцы прамысловасці былі прысвечаны ўдасканаленню вытворчасці 

гэтых асобных галін. 

У сувязі з падрыхтоўкай у рэспубліцы да правядзення гаспадарчай рэформы і пераходам 

прадпрыемстваў на новыя ўмовы планавання і эканамічнага стымулявання вывучаліся і 

распрацоўваліся паказчыкі і крытэрыі адзнакі дзейнасці прадпрыемстваў (З. Анцюфрыева, В. 

Клецкі, В. Хрыпач, Г. Шадурская, і інш.), метады іх колькаснага выражэння, паляпшэння 

сістэмы эканамічнага стымулявання працоўных калектываў і асобных працаўнікоў (Г. 

Кавалеўскі, Э. Лутохіна, Я. Ландзін, Алег Пашкевіч, В. Клецкі, Сяргей Малінін, В. Выбарнаў, 

В. Маўрышчаў, А. Заўялкаў, Т. Карачун і інш.); методыка аналізу выкарыстання асноўных 

фондаў (О. Сітнікаў, Ф. Дронаў, В. Мухіна, В. Выбарнаў, В. Маўрышчаў, і інш.) [9, 99], [2, 134].  

У 1970-я гады былі паглыблены даследванні эканамічных праблем навукова-тэхнічнага 

прагрэса ў прамысловасці, удасканалення сістэм яго планавання і эканамічнага стымулявання. 

Беларускія эканамісты займаліся таксама праблемай павышэння эфектыўнасці вытворчасці на 

аснове яе інтэнсіфікацыі (распрацоўваліся адпаведныя метадалогія і методыка, вылучаліся 

фактары і ўмовы) [10, 431]. Даследваліся праблемы эканомікі прамысловасці, звязаныя з 

асаблівасцямі сацыялістычнага строю (В. Маўрышчаў, К. Нэвельская, і інш.), а таксама 
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праблемы эфектыўнасці прамысловай вытворчасці (В. Выбарнаў, Васіль Камкоў, Макс 

Куняўскі, В. Маўрышчаў,  Сяргей Малінін, І. Міхайлава-Станюта, В. Хрыпач, і інш.), 

фарміравання і выкарыстання фондаў прамысловага назапашвання (Ф. Баравік, Н. Плашчынскі, 

і інш.), эфектыўнасці капітальных укладанняў (Н. Ведута, Л. Баранава, Пѐтр Капітула, Іван 

Сяржынскі, М. Кірыенка, Вольга Булко, і інш.), якасці прадукцыі, якая выпускалася (Г. Грэк, 

Макс Куняўскі, і інш.), узмацнення фінансавага становішча прамысловых прадпрыемстваў 

(Алег Пашкевіч, В. Клецкі, С.Хадос, М. Ткачук, Л. Рубанаў і інш.) [9, 99], [2, 134]. 

У другой палове 1960-х гг. і 1970-х гг. значная колькасць даследванняў была прысвечана 

праблеме пошуку рэзерваў у выніку росту прадукцыйнасці працы і зніжэння сабекошту 

прадукцыі, а таксама ад арганізацыі ўнутрызавадскога гаспадарчага разліку і ўвядзення рэжыму 

эканоміі. У той час вялікія надзеі ў плане росту прадукцыйнасці працы звязваліся з 

арганізацыяй матэрыяльнага стымулявання вытворчых калектываў за кошт прыбытку 

прадпрыемстваў. Гэтаму пытанню быў прысвечаны шэраг прац (В. Клецкі, Алег Пашкевіч, В. 

Хрыпач і інш.) [10, 431], [2, 134]. 

Беларускія вучоныя-эканамісты звярталі ўвагу на шэраг негатыўных з’яў, якія станавіліся 

перашкодамі на шляху далейшага развіцця прамысловасці ў Беларусі і якія былі звязаны 

галоўным чынам з недахопамі і памылкамі ў планаванні. Планавыя органы імкнуліся падмяніць 

сабой рынкавы механізм самарэгулявання эканомікі і не ўлічвалі ў поўнай меры складанасці 

гэтага працэсу. На гэта ўпершыню ў 1960-я гг. звярнуў увагу Алег Пашкевіч, а менавіта, што 

«эканамічныя з’явы адрозніваюцца асаблівай складанасцю і залежаць ад мноства прычын, якія 

даволі часта дзейнічаюць у процілеглых накірунках» [7, 202]. Так у шэрагу мясцовасцей па 

гэтай прычыне мела месца недавыкарыстанне вытворчых сіл. Напрыклад, у сярэдзіне 1960-х 

галоў на Бабруйскім скураным камбінаце вытворчыя сілы былі задзейнічаны толькі на 12,8%, 

на Гродненскім азотным заводзе – на 15,3%, на Светлагорскім заводзе штучнага валакна – на 

61%. Нават на рэспубліканскім узроўні мелі месца такія негатыўныя з’явы, як «месцячковасць, 

раздрабленне сіл, непатрэбнае дубліраванне, распыленне адказнасці паміж шматлікімі органамі, 

цяганіна; так, на афармленне тэхнічнай дакументацыі на новы металарэжучы станок неабходна 

было ўзгадніць і зацвердзіць тэхнічнае заданне ў галіновым навукова-даследчым інтстытуце, з 

асноўнымі заводамі-спажыўцамі, з галіновым кіраваннем Саўнаргаса, з Дзяржкамітэтам па 

каардынацыі і галіновым Дзяржкамітэтам, у той жа паслядоўнасці зацвердзіць тэхнічны праект 

станка, пасля ўсяго гэтага ўзгадніць тэхнічныя ўмовы з галіновым інстытутам, асноўнымі 

спажыўцамі і галіновым упраўленнем Саўнаргаса СССР; на гэта губляліся гады» [5, 7]. Далей 

А. Пашкевіч адзначаў, што «аднастайныя вытворчасці былі раскіданы па шматлікіх 

саўнаргасах, у выніку чаго аказваліся раздробленымі навуковыя і праэктна-канструктарскія 



базы асобных прадпрыемтсваў і галін, і было цяжка ствараць прадукцыю, якая б адказвала 

міжнародным стандартам; так, у 1960-х гадах на працягу шэрагу гадоў Мінскі трактарны завод 

не мог дамагчыся змены канструкцыі і павышэння якасці паршнявога кальца, без чаго было 

немагчыма павялічыць вытворчыя сілы і падоўжыць тэрмін службы рухавіка; прычым гэтае 

пытанне неаднаразова разглядалася і ўзгаднялася з мноствам інстанцый, але справа не 

рухалася» [5, 7]. У большасці сваѐй, пералічаныя негатыўныя тэндэнцыі з’яўляліся праявамі 

асаблівасцей  і былі абумоўлены заганамі сістэмы дзяржаўнага дырэктыўнага планавання, – 

абавязковага атрыбута пры сацыялістычнай эканоміцы. 

Так замест таго, каб імкнуцца ўвесці ў вытворчасць новую тэхніку і тэхналогіі, 

укараніць навуковыя распрацоўкі, палепшыць дызайн і павысіць якасць прадукцыі, скараціць 

выдаткі і павялічыць прыбытак, што можна было зрабіць, задаволіўшы спажыўцоў сваѐй 

прадукцыяй, прадпрыемтсвы былі зацікаўлены ў асноўным толькі ў тым, каб паспяхова сдаць 

справаздачу планавым органам аб сваѐй дзейнасці. А для гэтага неабходна было прадпрымаць  

зусім іншыя крокі, напрыклад: выканаць, а яшчэ лепш перавыканаць любымі сродкамі план па 

вытворчасці валавай прадукцыі, завысіць планавыя гадзінныя нормы выпрацоўкі вырабаў, 

завысіць адпускныя цэны на вытворчасць новых відаў прадукцыі, схаваць рэзервы, якія меліся 

ў распараджэнні, для павелічэння аб’ѐму вытворчасці, дамагчыся зацвярджэння як мага больш 

нізкіх планавых заданняў. Беларускія вучоныя-эканамісты часта выкрывалі гэтыя дзеянні 

кіраўнікоў прадпрыемстваў, якія супярэчылі здароваму эканамічнаму сэнсу. Па гэтай прычыне 

паміж двума бакамі ўзнікла нават пэўнае непрыманне, абумоўленае супярэчнасцю іх цікавасцяў 

і памкненняў. Напрыклад, «калі навуковыя ўстановы давалі прадпрыемствам парады па 

выяўленню ўнутрызавадскіх рэзерваў, дык прадпрыемствы ад такіх памочнікаў часта 

адмахваліся, паколькі ўсялякае выяўленне рэзерваў давала падставу вышэйстаячым органам 

павялічыць прадпрыемству планавыя заданні і тым самым пагоршыць умовы стымулявання» [6, 

34]. 

Беларускія вучоныя-эканамісты спрабавалі супрацьстаяць хітрасцям дырэктарата 

прадпрыемстваў, якія такімі сваімі дзеяннямі падрывалі сацыялістычную сістэму гаспадарання і 

набліжалі яе сістэмны крызіс. Так, было прапанавана адмяніць болей высокія сумы працэнтаў 

заахвочвання прадпрыемстваў за перавыкананне планаў у параўнанні з іх простым выкананнем. 

Па меркаванні вучоных-эканамістаў, у тым выпадку была б забяспечана «зацікаўленасць 

выяўляць усе рэзервы і прымаць больш высокія планавыя заданні» [5, 14]. Больш таго, 

сцвярджалі яны, «дзяржаве больш выгадна, каб усе прадпрыемствы раўнамерна выконвалі 

напружаныя планы, таму шта гэтым дасягаецца большая прапарцыянальнасць развіцця ўсѐй 

гаспадаркі» [5, 14]. Магчыма, да гэтых слоў варта прыслухацца цяперашнім беларускім уладам, 



паколькі ў гэтым пасланні з мінулага ѐсць знак перасцярогі, а менавіта не варта дабівацца ад 

прадпрыемстваў як мага большых тэмпаў павелічэння вытворчасці, таму шта гэта можа 

парушыць раўнавагу ўсѐй эканамічнай сістэмы і прывесці да яе развалу; як у свой час гэта 

адбылося з адміністрацыйна-каманднай эканомікай Савецкага Саюза. 

Савецкую сацыялістычнуюю эканоміку згубіла тое, что дырэктары прадпрыемстваў 

вынаходзілі ўсѐ новыя схемы выканання планавых паказчыкаў («гонкі вала»), а таксама тое, 

што ў сілу сваѐй колькаснай перавагі і па прычыне ігнаравання меркавання вучоных-

эканамістаў, менавіта яны вызначалі змест і «правілы гульні» ў эканоміцы, якая тады існавала. 

Тут можна прывесці яшчэ адзін прыклад, на які звярталі ўвагу вучоныя-эканамісты: «у момант 

пераходу на выраб новага тавару ў прадпрыемстваў з’яўлялася магчымасць для павелічэння 

працаѐмкасці і адпаведна сабекошту вырабаў і стварэння рэзерву для зніжэння яго у будучым. 

Дасягалася гэта масавым укараненнем [новых завышаных] гадзінных норм выпрацоўкі, хаця ў 

многіх выпадках працаѐмкасць і характар працы пры пераходзе да новай мадэлі тавара ў 

працаўнікоў не змяняўся» [6, 34]. Сѐння дырэктарат прадпрыемстваў праз створаныя галіновыя 

канцэрны таксама спрабуе праводзіць выгадныя для сябе рашэнні, напрыклад, – па абмежаванні 

канкурэнцыі з боку імпартных тавараў і замежных вытворцаў, па павышэнні адпускных цэн на 

сваю прадукцыю, па павышэнні цанавой канкурэнтаздольнасці свай прадукцыі за кошт 

дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Ураду, парламенту і навуковай грамадскасці патрэбна з 

асцярогай выслухоўваць падобныя патрабаванні, таму што такія галіновыя лоббі часта ідуць 

насуперак з мэтамі развіцця ўсѐй нацыянальнай эканомікі. 

Ужо ў сярэдзіне 1960-х гадоў, беларускія навукоўцы-эканамісты (Пашкевіч О., і інш), 

скарыстаўшыся паслабленнем ідэалагічнага кантролю і цэнзуры (падчас так званай 

хрушчоўскай адлігі), звярталі ўвагу кіраўніцтва рэспублікі на тое, што «замарудзіліся тэмпы 

росту прадукцыйнасці працы і зніжэння сабекошту прадукцыі, што ў вытворчасць слаба 

ўкараняюцца новыя тэхналогіі і перадавая тэхніка, што зрываюцца тэрміны асваення новай 

прадукцыі. Так, Мінскі аўтамабільны завод на працягу шматлікіх гадоў не мог асвоіць 

вытворчасць новых машын» [5,6]. Яны паказвалі, што ў планавай эканоміцы, якая склалася, 

«стварылася такое становішча, калі адны прадпрыемствы выконвалі і перавыконвалі план 

шляхам напружанай працы, а кіраўнікі іншых прадпрыемстваў «выгандлѐўвалі» для сябе ў 

вышэйстаячых органаў прывольныя заданні; нярэдка прадпрыемства паспяхова адчытвалася за 

выкананне планаў па сабекошце, а у цэхах быў вялікі брак, не змагаліся за эканомію 

матэрыялаў, дапускаліся прастоі, не ўдзялялася належнай увагі якасці прадукцыі» [5,6].  

Па меркаванні Алега Пашкевіча, аднаго з вядучых палітэканомаў даследуемага перыяду, 

«для ліквідацыі гэтых перашкод недастаткова было змяніць якую-небудзь адну або некалькі 



інструкцый па планаванню і ўліку або ўвесці новую сістэму планавання; абстаноўка 

патрабавала карэннай перабудовы (курсіў аўтара. - У.А. ) цэлага комплексу адносін дзяржавы з 

прадпрыемствамі, прадпрыемстваў адзін з адным і са сваімі работнікамі з нагоды вытворчасці і 

размеркавання прадукцыі і даходаў» [5,7]. Ужо ў сярэдзіне 1960-х гадоў прапаноўвалася: даць 

самастойнасць прадпрыемствам (у тым ліку, напрыклад, надзяліць іх правам свабоднага выбару 

пастаўшчыкоў) пры захаванні за дзяржавай кантралюючай ролі [7,202]; скараціць 

прадастаўленне сродкаў на развіццѐ вытворчасці з бюджэту, замяніўшы беззваротнае 

фінансаванне выдачай крэдытаў пад разумныя працэнты і на зваротнай аснове [3,42] (у апошнім 

выпадку па сутнасці прапаноўвалася выкарыстоўваць рынкавы падыход і такім шляхам 

вырашыць праблему вельмі нізкай эфектыўнасці капіталаўкладанняў пры сацыялізме). Варта 

адзначыць, што менавіта з такіх пазіцый і установак праз 20 гадоў у Савецкім Саюзе сапраўды 

пачалася перабудова эканомікі; так што ў гэтым сэнсе эканамічныя погляды А. Пашкевіча 

апярэдзілі час на два дзесяцігоддзі.  

Больш за тое, у працах беларускіх вучоных-эканамістаў даследуемага перыяду можна 

сустрэць прапановы, якія захавалі сваю актуальнасць да сѐнняшняга часу, паколькі тыя 

праблемы, на рашэнне якіх яны былі накіраваныя, захоўваюцца дагэтуль. Гэта датычыцца, 

напрыклад, ацэнкі вынікаў дзейнасці прадпрыемстваў не па вырабленай (валавай), а па 

рэалізаванай прадукцыі, або рэфармавання сістэмы тарыфнай аплаты працы з мадыфікацыяй яе 

ў сістэму ўдзелу работнікаў у прыбытках прадпрыемства. На гэтых двух прапановах ѐсць сэнс 

спыніцца падрабязней.  

Наўрад ці ў якога-небудзь кваліфікаванага эканаміста можа выклікаць нязгоду тэзіс аб 

неабходнасці ацэньваць гаспадарчую дзейнасць прадпрыемстваў не па колькасці вырабленай 

валавай прадукцыі, а па колькасці рэалізаванай прадукцыі і атрыманай велічыні чыстага 

прыбытку. У 1960-я гады такая замена паказчыкаў абгрунтоўвалася тым, што «грамадства было 

зацікаўлена атрымліваць ад прадпрыемстваў патрэбную прадукцыю з найменшымі выдаткамі 

на яе вытворчасць» замест таго, каб «прадпрыемствы «гналі вал» і не рэалізоўвалі прадукцыю 

з-за адсутнасці попыту» [5, 9] або рэалізоўвалі яе, але па цэнах ніжэйшых за сабекошт. Што, у 

тым выпадку, «калі прадпрыемствы не будуць выконваць план па рэалізацыі прадукцыі» па 

цэнах, якія забяспечваюць дастатковы для ўзнаўлення ўзровень рэнтабельнасці, то «апынуцца ў 

цяжкім фінансавым стане» [5,9] і тады нікому не патрэбны іх выкананні або перавыкананні 

валавых паказчыкаў па вытворчасці прадукцыі». Бо, «галоўнае – гэта прыдатнасць вырабленай 

прадукцыі, якая засведчваецца купляй яе спажыўцамі» [5,9]. Ну чым не рынкавыя прынцыпы, 

якія, былі прапанаваны беларускімі вучонымі-эканамістамі ў перыяд «развітога сацыялізму» і 



якія да гэтага часу не рэалізаваны ў поўнай меры ў дзеючай сучаснай беларускай эканамічнай 

мадэлі? 

У 1960-я гады беларускімі вучонымі-эканамістамі была прапанавана новая сістэма 

эканамічнага стымулявання, якая прадугледжвала павысіць матэрыяльную зацікаўленасць 

кожнага асобнага работніка ў паляпшэнні вынікаў працы ўсяго прадпрыемства. Праблему 

нізкай зацікаўленасці работнікаў у выніках дзейнасці ўсяго прадпрыемства прапаноўвалася 

вырашыць такім чынам: «шляхам тарыфнай рэформы павысіць памер тарыфаў з тым, каб 

значная частка прэмій, што выплачваюцца рабочым з фонду заработнай платы, увайшла ў 

тарыфныя стаўкі; астатнюю частку прэміі выключыць з фонду заработнай платы і ўключыць 

(праз прыбытак) у фонд матэрыяльнага заахвочвання; распрацаваць і ўвесці ў дзеянне 

прэміяльныя палажэнні для працоўных з тым, каб выплачваць ім прэміі з фонду матэрыяльнага 

заахвочвання за канкрэтны эканамічны эфект – за эканомію паліва, інструментаў, матэрыялаў, 

выдаткаў на рамонт, павышэнне якасці прадукцыі і г.д., пры выкананні пэўных умоваў – 

безаварыйнай працы  абсталявання, якое абслугоўваецца на працягу планавага межрамонтнага 

перыяду, рэгулярнасці забеспячэння энергіяй, і г.д. Такім чынам можна павялічыць долю 

сродкаў, што накіроўваюцца рабочым з фонду матэрыяльнага заахвочвання без механічнага 

павелічэння асігнаванняў на павышэнне грашовых даходаў працаўнікоў, паколькі ў выглядзе 

прэміі з фонду заахвочвання рабочыя будуць атрымліваць частку сродкаў, якія імі былі рэальна 

сэканомлены і пайшлі на павелічэнне прыбытку прадпрыемства. Гэта будзе адказваць сутнасці 

гаспадарчай рэформы, так як яна прадугледжвае не механічнае павышэнне заробкаў работнікаў, 

а павышэнне іх у пэўнай прапорцыі да эканамічнага  эфекту, які рэальна быў дасягнуты» [6,43]. 

Нягледзячы на ўсе намаганні і спробы, прапанаваную сістэму эканамічнага стымулявання так і 

не ўдалося ўкараніць на прадпрыемствах, паколькі яна супярэчыла мэтам і задачам дзейнасці 

гэтых прадпрыемстваў ва ўмовах планавай адміністрацыйна-каманднай эканомікі. Але сѐння 

зацікаўленасць да прапанаванай амаль паўстагоддзя таму сістэмы стымулявання работнікаў 

можа праявіцца зноў, паколькі па сваѐй сутнасці яна нагадвае сістэму ўдзелу ў прыбытках, якая 

выкладаецца ў сучасных падручніках.  

Беларускімі эканамістамі ў 1960-я гады прапаноўвалася таксама карэнным чынам змяніць 

парадак і прынцыпы прэміравання работнікаў на прадпрыемствах. У прыватнасці 

сцвярджалася, што «выклікае сумнеў мэтазгоднасць накіравання значнай часткі фонду 

матэрыяльнага заахвочвання для разавага размеркавання сярод работнікаў па выніках года. Такі 

метад стымулявання аддаляе момант атрымання ўзнагароджання ад моманту самой працоўнай 

дзейнасці работніка. Між тым з’яўляецца агульнапрызнаным, што чым меншы інтэрвал паміж 

дзейнасцю і узнагародай за яе вынікі, тым вышэйшай аказваецца стымулюючая роля 



ўзнагароджання. Акрамя таго, дыферэнцыяцыя разавага ўзнагароджання з фонду заахвочвання 

ў залежнасці ад стажу работы на дадзеным прадпрыемстве недакладна ўлічвае велічыню 

працоўнага ўнѐску кожнага работніка, паколькі ў шэрагу выпадкаў работнік з меншым стажам 

можа рабіць бóльшы ўнѐсак у стварэнне прыбытку, чым працаўнік з бóльшым стажам 

знаходжання на гэтым прадпрыемстве. Па сутнасці выдача разавага ўзнагароджання з фонду 

заахвочвання ў залежнасці ад стажу працы азначае ўвядзенне выплаты за выслугу гадоў» [6,44]. 

Правільныя па сваѐй сутнасці сцвярджэнні, але па нейкіх прычынах яны так і не дайшлі да 

«адрасата» (перш за ўсѐ, уладаў) і таму нерэалізаваны дагэтуль, хоць з моманту іх выказвання 

прайшло амаль палова стагоддзя. Сѐння прэмія застаецца амаль нязменнай надбаўкай да 

акладу, без усялякага элементу нечаканасці і прывязкі да канчатковых  вынікаў працы, а таму 

практычна не выконвае сваѐй стымулюючай функцыі. Можа быць у новых умовах пабудовы і 

развіцця сацыяльна-арыентаванай рынкавай эканомікі ў Рэспубліцы Беларусь знойдзецца 

«вакно магчымасцяў» для ўкаранення падобных падыходаў і прынцыпаў, якія маглі б павысіць 

гнуткасць і эфектыўнасць сістэмы прэміравання.  

Нарэшце, беларускія эканамісты 1960-х гадоў прапаноўвалі ўсталяваць яшчэ адзін 

справядлівы прынцып прэміравання, а менавіта: «прыняць меры па ліквідацыі неабгрунтавана 

вялікіх разыходжанняў у памерах прэмій, атрыманых працоўнымі, з аднаго боку, і кіруючымі 

работнікамі, з іншага боку» [6,44]. Пры гэтым найбольшую цікавасць выклікае само 

абгрунтаванне дадзенага прынцыпу: «Бясспрэчна, кіруючыя работнікі па ўзроўню сваѐй 

кваліфікацыі і напрузе пры выкананні службовых абавязкаў павінны атрымліваць за сваю працу 

большае ўзнагароджанне, чым рабочыя. Аднак, такая розніца ў аплаце працы прадугледжваецца 

ўжо ў саміх службовых акладах і тарыфных стаўках. Менавіта градацыя ў акладах і стаўках 

ўлічвае такія аб’ектыўныя дадзеныя, як, напрыклад, узровень адукацыі, ступень адказнасці. 

Прэміраванне ж павінна з’яўляцца формай дадатковага стымулявання работнікаў за тыя вынікі 

іх працы, якія не ўлічаны ў службовых акладах і тарыфных стаўках. Гэта стымуляванне павінна 

ажыццяўляцца, як правіла, за канкрэтныя эканамічныя паказчыкі, якія характарызуюць якасць 

дзейнасці работніка. З пункту гледжання прэміравання работнікі ўсіх катэгорый павінны быць 

пастаўлены ў аднолькавыя ўмовы – атрымліваць роўнае прырашчэнне да заробку за 

аднолькавую меру паляпшэння паказчыкаў сваѐй дзейнасці ў параўнанні з тым колам 

абавязкаў, якія прадугледжаны для дадзенай пасады» [6,44].  

Асобна варта некалькі слоў сказаць аб выкарыстанні паказчыку прыбытку для ацэнкі 

гаспадарчай дзейнасці прадпрыемстваў у даследуемы перыяд. Ва ўмовах савецкай планавай 

эканомікі заданні па велічыні прыбытку ўсталѐўваліся прадпрыемствам у дырэктыўным 

парадку. Аднак асобныя беларускія эканамісты верылі ў магчымасць стварэння нават ва ўмовах 



сацыялістычнай эканомікі такой сістэмы ўзаемаадносін прадпрыемстваў і дзяржавы, пры якой 

самі прадпрыемствы былі б зацікаўлены ў атрыманні максімальнага прыбытку. Тады, на іх 

думку, дзяржава магла б адмовіцца ад дырэктыўнага ўстанаўлення задання па велічыні 

прыбытку і абмежавацца толькі усталяваннем абгрунтаваных нарматываў яго размеркавання 

паміж прадпрыемствамі і бюджэтам [4,14]. Лічылася, што «павышэнне ролі прыбытку як 

ацэначнага паказчыка, павінна ў значна большай ступені, чым гэта было да гэтага, уплываць на 

рост даходаў кожнага работніка прадпрыемства, на пашырэнне вытворчасці, на паляпшэнне 

дабрабыту народа» [5,11].  

Такім чынам, яшчэ ў пачатку 1960-х гг. беларускія навукоўцы-эканамісты абгрунтоўвалі 

мэтазгоднасць правядзення перабудовы эканомікі, падобнай да той, што пачала ажыццяўляцца 

ў сярэдзіне 1980-х гадоў. Ужо ў 1960-я гады быў вызначаны шэраг праблем у развіцці 

вытворчасці, не вырашэнне якіх магло прывесці і ў выніку прывяло эканоміку Савецкага Саюза 

да сістэмнага крызісу. У гэтым сэнсе асобныя выказванні беларускіх вучоных-эканамістаў 

апынуліся прароцкімі, і гэта ў чарговы раз сведчыць аб тым, што калі б палітыкі звярталі больш 

пільную ўвагу на падобныя распрацоўкі, то шмат якіх крызісных падзей у развіцці эканомікі 

можна было б пазбегнуць. У прыватнасці, прапаноўвалася адмовіцца ад ацэнкі гаспадарчай 

дзейнасці прадпрыемстваў па выпуску вырабленай і пастаўленай на склад прадукцыі, так як 

гэта перашкаджала тэхнічнаму прагрэсу (замест гэтага рэкамендавалася ацэньваць іх дзейнасць 

па аб’ѐмах рэалізаванай прадукцыі і велічыні атрыманага прыбытку); змяніць парадак аплаты і 

стымулявання працы работнікаў, паколькі той, што быў, не спрыяў выяўленню рэзерваў росту 

прадукцыйнасці працы; адмовіцца ад практыкі беззваротнага фінансавання прадпрыемстваў, 

паколькі гэта не спрыяла эфектыўным капітальным ўкладанням. Ужо тады было прапанавана 

ўвесці сістэму эканамічнага стымулявання работнікаў, якая вельмі нагадвала сістэму ўдзелу ў 

прыбытках, што зарэкамендавала сябе ў краінах з развітай рынкавай эканомікай; было 

прапанавана большую частку выручкі пакідаць прадпрыемствам, каб яны маглі рабіць 

капіталаўкладанні за кошт уласных сродкаў, а фінансавыя сродкі, якіх нехапае, – 

прапаноўвалася выдаваць на аснове крэдытавання на камерцыйных умовах; нарэшце, было 

прапанавана, дазволіць прадпрыемствам ўсталѐўваць прамыя гаспадарчыя сувязі, самастойна 

выбіраць пастаўшчыкоў прадукцыі. Многія з гэтых прапаноў дагэтуль не згубілі сваѐй 

актуальнасці. 
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Перш чым падвергнуць аналізу працы беларускіх навукоўцаў-эканамістаў савецкага 

перыяду па праблемах развіцця капіталізму і сусветнай гаспадаркі, неабходна спыніцца на 

асаблівасцях таго часу і тых умоў, у якіх яны ствараліся. Справа ў тым, што амаль усе 

праблемы, паднятыя ў працах беларускіх навукоўцаў-эканамістаў, разглядаліся ў свеце крытыкі 

і асуджэння так званай «буржуазнай» палітэканоміі. Аднак гэта кажа толькі пра спецыфіку таго 

часу, калі наяўнасць ідэалагічных установак і цэнзуры вызначалі амаль усѐ, пачынаючы ад 

фармулявання тэмы і завяршаючы стылем выкладання вынікаў даследавання (інакш артыкул ці 

манаграфія проста не былі б надрукаваны). Якой пазіцыі прытрымліваўся сам аўтар той ці 

іншай публікацыі па тым ці іншым пытанні, бывае вызначыць досыць цяжка, бо выказваць 

уласную думку не было прынята (напрыклад, амаль не сустракаюцца выразы, дзе аўтар быў бы 

асабіста не згодзен з якім-небудзь сцверджаннем; найчасцей крытыка прымала такую форму: 

«вызначэнне N, дадзенае буржуазным эканамістам А, з'яўляецца скажэннем эканамічнай 

рэчаіснасці, таму што на самай справе, як падкрэслена ў прамове М.С. Хрушчова, N – гэта...»). 

У якасці ілюстрацыі можна прывесці наступны прыклад: беларускі эканаміст У. Увараў так 

пісаў пра капіталізм: «калі нейкі грамадскі парадак аджыў свой век, то ѐн больш, чым калісьці, 

адчувае патрэбу ў актыўнай абароне, у тым ліку і ў сферы ідэалогіі».
1
 Пры гэтым нельга 

выключаць, што ў такой схаванай форме ѐн хацеў выказаць сваѐ стаўленне да эканамічнага 

парадку ў Савецкім Саюзе, у якім поспехі ў ідэалогіі па ступені важнасці часта ставіліся вышэй, 

чым поспехі ў самой народнай гаспадарцы. 

Такім чынам, пры аналізе прац беларускіх навукоўцаў-эканамістаў варта зыходзіць з таго, 

што аўтары часта наўмысна прыводзілі ў сваіх працах прагрэсіўныя прыклады з практыкі 

развіцця капіталізму і сусветнай гаспадаркі, хоць і падавалі іх у крытычным свеце. Грубасць 

гэтага дапушчэння відавочна, але існуе магчымасць для яго ўвядзення, бо нельга адмаўляць, 

што ў шэрагу выпадкаў падобная з'ява магла мець месца. Гэта значыць, што трэба разглядаць 

кожны выпадак асобна, дадаючы да вывучэння прац самога эканаміста, вывучэнне сістэмы яго 

эканамічных поглядаў. У кожным разе, у параўнанні з крытыкай «буржуазнай» палітэканоміі 

нашмат важней тое, што многія працы ўтрымлівалі падрабязны і часта глыбокі аналіз поглядаў 

буржуазных эканамістаў, і з гэтых прац можна было атрымаць пэўнае ўяўленне пра эвалюцыю 
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еўрапейскай эканамічнай думкі, хоць бы па пытанні стаўлення на Захадзе да марксізму-

ленінізму. 

Пры гэтым варта таксама адзначыць, што метадалагічная база даследаванняў у савецкі перыяд 

мела істотныя недахопы. Пры крытыцы чужых паглядаў беларускія навукоўцы-эканамісты 

карысталіся двума асноўнымі метадалагічнымі прыѐмамі: 1) выкарыстанне выбарачных 

статыстычных дадзеных пра развіццѐ замежных краін, якія былі відавочна накіраваны на тое, 

каб пацвердзіць правільнасць марксісцка-ленінскай навукі пра няўхільную хуткую гібель 

капіталізму; 2) выяўленне неадпаведнасці вылучаных тэзісаў з палажэннямі з прац Маркса-

Энгельса-Леніна (і да 1954 г. – Сталіна), з выступаў Хрушчова, з пастаноў пленумаў і з'ездаў. 

Варта адзначыць, што з пункту гледжання сучаснай метадалогіі эканамічнай навукі, ні першы, 

ні тым больш другі падыход не з'яўляюцца паўнавартаснымі метадамі для навуковага 

аспрэчання. Звяртае таксама на сябе ўвагу і тое, што, замест навуковых прац вядомых (тады і 

цяпер) у свеце эканамістаў, аналізаваліся пераважна праграмы партый і выступы палітычных 

дзеячаў, а таксама работы эканамістаў, якія сімпатызавалі марксісцкай тэорыі, імѐны якіх сѐння 

малавядомыя (выключэнне складаюць толькі А. Маршал, Дж.М. Кейнс, А. Пігу). Слабасць 

крыніцазнаўчай базы была абумоўлена, мабыць, абмежаваным доступам да класічных 

навуковых прац эканамістаў з капіталістычных краін.  

 Для эканамічнага развіцця Еўропы (і свету ў цэлым) пасля ІІ сусветнай вайны былі 

характэрны новыя тэндэнцыі і падзеі ў эканамічным жыцці, якія не засталіся без увагі 

беларускіх навукоўцаў-эканамістаў, якія даследавалі праблемы капіталізму і сусветнай 

гаспадаркі. 

 Па-першае, у краінах, якія засталіся капіталістычнымі, узмацнілася роля рэгулявання 

дзяржавы ў эканоміцы. Абапіраючыся на ўсталяваную дэмакратыю, дзяржава праз такія рычагі, 

як дзяржаўны бюджэт, удзел у капіталах, нацыяналізацыя ўласнасці, грашова-крэдытнае і 

тарыфна-мытнае рэгуляванне, стала паслядоўна абмяжоўваць уплыў буйных кампаній на 

эканоміку і накіроўваць іх развіццѐ ў інтарэсах усяго грамадства. Падчас зліцця дзяржавы і 

манаполій індывідуальны капіталіст замяняўся калектыўным капіталістам, які ў сваіх дзеяннях 

апроч прыватных інтарэсаў пачынаў улічваць інтарэсы грамадскія (галоўнае пры гэтым было 

выканаць прынцыпы «эканамічнай дэмакратыі»: не дазволіць буйному бізнесу захапіць уладу у 

краіне, забяспечыць прыход да ўлады прадстаўнікоў ад народа, якія б баранілі яго інтарэсы; а 

таксама забяспечыць змяняльнасць улады, каб папярэдняя ўлада не паспела змовіцца з буйным 

бізнесам). З улікам гэтых змен, якія адбыліся, некаторыя эканамісты (прыкладам, англійскі 

эканаміст Стрэчы) лічылі, што капіталізм таго часу не толькі не з’яўляўся манапалістычным, 

але ѐн перастаў быць капіталізмам зусім. Звярталася ўвага на тое, што з 1867 г. (год выхаду 1-га 



тома «Капіталу») адбыліся змены нават у псіхалогіі людзей, і што такія назвы, як «буржуазная 

дзяржава», «капіталістычная эканоміка», «капіталіст», ужо даўно выйшлі са штодзѐннага 

абароту і былі заменены такімі новымі тэрмінамі, як «сацыяльная дзяржава», «дзяржава 

ўсеагульнага дабрабыту», «змешаная эканоміка», «саўласнік кампаніі», якія адлюстроўвалі 

сутнасць новага этапу сацыяльна-эканамічнага развіцця заходняга грамадства. 

 Па-другое, у краінах, якія сталі сацыялістычнымі, мясцовыя эканамісты ў гэты перыяд 

каб перасцерагчы новыя сацыялістычныя ўрады ад магчымых памылак, выпусцілі шэраг прац, 

прысвечаных практычным праблемам пабудовы сацыялізму. У прыватнасці, яны звярталі ўвагу 

на праблемы цэнаўтварэння і матывацыі працаўнікоў пры сацыялізме. Напрыклад, адзначалася 

(польскім эканамістам Брусам і нямецкім эканамістам Бенары), што пры сацыялізме цэны на 

тавары і сыравіну ўсѐ адно павінны ўсталѐўвацца ў залежнасці ад суадносін попыту і 

прапановы, інакш, пры фіксаваных цэнах, немагчыма будзе усталяваць правільныя суадносіны 

паміж вытворчасцю і грамадскімі патрэбамі (заўвага. тут фактычна звяртаецца ўвага на такую 

ўласцівую рысу любой планавай эканомікі, як – дэфіцытнасць. – У.А.).
3
 Таксама адзначалася, 

што прынцып цэнтралізаванага дзяржаўнага планавання ўяўляе сабой голае адміністраванне і 

супярэчыць праяве шырокай ініцыятывы мас. Паводле нямецкага эканаміста Бенары, гэта 

значыць, што «па меры ўзросту колькасці элементаў гаспадарчай дзейнасці, якія вырашаюцца 

цэнтральнымі органамі, змяншаецца колькасць тых элементаў, якія вырашаюцца непасрэдна 

працоўнымі, і пагаршаюцца тым самым аб'ектыўныя перадумовы для ўсебаковага разгортвання 

іх творчых сіл; з іншага боку, па меры ўзросту колькасці элементаў гаспадарчай дзейнасці, якія 

вырашаюцца непасрэдна працоўнымі, планамернае кіраўніцтва народнай гаспадаркай робіцца 

ўсѐ больш цяжкім, складаным і праблематычным».
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В исследуемый период марксистская политэкономия в Советской Беларуси окончательно 

закрепилась в качестве «ортодоксии» и единственного законченного истинного учения. Как 

следствие, продолжились выступления ортодоксальных марксистов против реформизма и 

ревизионизма марксистской политэкономии в других странах. При этом подвергались критике 

любые попытки вольной трактовки учения марксизма-ленинизма. Белорусские ученые-

экономисты фиксировали тенденцию, при которой в западноевропейских странах и даже в 

странах, вошедших в социалистический лагерь, все большая часть экономистов утверждалась в 

мысли об ошибочности предсказаний К. Маркса. На Западе считалось, что марксистская теория 

капитализма устарела и неприменима к современности, так как капитализм в корне изменился и 

приобрел принципиально иной характер. Западные экономисты считали, что увеличение роли 

государства в капиталистической экономике, особенно национализация производительных сил, 



вели к созданию так называемого государственного капитализма, который на практике очень 

напоминал социализм. 

Коренное изменение базиса в капиталистических странах, согласно австрийскому 

экономисту К. Ренеру и французскому экономисту П. Рсмберу, проявлялось в стремительном 

развитии науки и техники, в замене индивидуального капиталиста коллективным в процессе 

слияния монополий с государством, в отхождепии капиталистов от непосредственного 

управления производством, в увеличении количества менеджеров,
5
 в устойчивости 

крестьянства в сельском хозяйстве, в распространении акций среди работников и превращения 

их в собственников и владельцев части капитала.
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 Таким образом, на Западе, в том числе в 

социалистическом лагере, многие экономисты после II мировой войны считали, что капитализм 

коренным образом изменил свою природу, преодолел свои антагонистические противоречия и 

постепенно превращается в социализм. Считалось также, что, открытый К.Марксом 

объективный закон развития капитализма действителен только для первой стадии его развития. 

В этой связи, справедливо поднимался вопрос о ревизии марксистской теории, то есть об отказе 

от ее ошибочных положений, и дальнейшем ее развитии на основе только тех положений, 

которые были подтверждены практикой (то же самое, например, происходило с кейнсианской 

теорией, когда отдельные ее закономерности были опровергнуты практикой в 1970-х гг. и когда 

после кризиса кейнсианства возникло иеокейнсинство). 

В исследовании белорусского экономиста М. Окуня, посвященного изучению отношения 

к труду основоположников различных направлений в мировой экономической науке (клас-

сического, неоклассического и кейнсианского), было выявлено, что все они, в отличие от 

марксизма, опираются на субъективистский психологический подход.
7
 Так, А. Смит считал, что 

во все времена и во всех местах труд будет иметь всегда одинаковую стоимость для рабочего, 

которая будет измеряться тем же самым временем своего досуга, своей свободы и спокойствия, 

которой он при этом жертвует. Лидер кембриджской школы А. Маршалл, считал, что 

«неудобства труда» определяются вовсе не господством капиталистических отношений, а тем, 

что труд всегда связан с потерей покоя, который тождественен свободе и счастью. Определение 

размера заработной платы А. Маршалл ставил в зависимость от величины полученного 

«предельного продукта труда» (если, например, в результате труда работника не был обеспечен 

прирост «предельного продукта», то производительность его труда была равна нулю, и значит 

его зарплата также должна быть равна нулю – А. В.). И, наконец, Дж. М. Кейнс опирался в этом 

вопросе на теорию предельной полезности и считал, что если полезность заработной платы 

ниже какого-то ожидаемого известного уровня, то отдельный человек или группа людей скорее 

предпочтут вовсе не работать, чем согласиться на нее.
8 



Только когда труд начинает доставлять удовольствие, индивид начинает испытывать в 

нем потребность. Согласно К. Марксу, такое отношение к труду могло сложиться только в 

условиях социализма. Однако М. Окунь привел положения из книги К.Джини (того самого 

ученого, именем которого назван известный в современной экономической науке 

коэффициент), которые свидетельствовали о том, что труд в исследуемый период все чаще 

начинал доставлять удовольствие работникам и в капиталистических странах. Этому 

способствовали следующие причины: во-первых, улучшение материального положения ра-

бочих и высокие заработки, которые дали им возможность жить почти в таких же условиях, как 

«высшие классы»; во-вторых, развитие производительных сил и внедрение новой техники, что 

сделало труд менее утомительным и более приятным; в-третьих, принятие трудового 

законодательства, что позволило урегулировать и демократизировать отношения между 

нанимателями и работниками, а также привело к сокращению рабочей недели, уменьшению 

прямого надзора за трудом работников, развитию страхования. Несмотря на то, что при 

капитализме оплата труда уже тогда осуществлялась по критерию полезности работника, К. 

Джини считал, что если полученный доход не позволяет конкретному работнику потреблять 

жизненно необходимые товары, то оплата его труда должна осуществляться по критерию обе-

спечения его потребностей (т.е. как при социализме – А.В.).
1 

Предположение о том, что труд постоянно производит прибавочную стоимость, 

превышающую «вознаграждение труда и износ представленного ему в помощь капитала», А. 

Маршалл считал неверным.
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 По его мнению, в создании стоимости продукта, вместе и наравне 

с трудом, принимают участие другие «факторы производства» – земля, капитал (в том числе 

знания) и предпринимательство, и поэтому их собственники также имеют право на получение 

своей части дохода; соотношение же этих частей устанавливается в ходе свободных 

договорных отношений между нанимателем и работником.» При этом капитал не берется из 

ниоткуда, он также является предметом ранее затраченного труда, и поэтому предоставление 

капитала в пользование другим лицам дает его собственнику право на получение прибыли.  

Представляет интерес сравнение двух подходов к сокращению рабочей недели при 

капитализме и при социализме, которому М. Окунь посвятил несколько публикаций.
12

 В раз-

витых странах уже в начале 1950-х г. была признана в качестве нормального рабочего времени 

40-часовая неделя. Причем предприятиям было рекомендовано осуществлять переход на 

сокращенную рабочую неделю при сохранении заработной платы. Это породило дискуссию о 

том, как при этом не допустить роста цен в экономике. Немецкий экономист Поттхоф 

заключил, что «повышение издержек труда на единицу продукции должно быть 

компенсировано на основе экономии в других видах издержек, в основном за счет повышения 



производительности труда на основе совершенствования технологий».
13

 При этом М. Окунь 

отметил, что мысль о том, что повышение производительности труда должно приводить к 

сокращению рабочей недели, формулировал еще К. Маркс. 

Разница же заключалась в том, что К. Маркс считал, что нет никакой связи между ростом 

зарплаты и ценой, так как рост зарплаты лишь приведет к перераспределению удельных весов в 

цене между зарплатой рабочего и прибылью капиталиста, а так как последняя чрезмерно 

завышена, то ее снижение будет даже полезным, цена же при этом останется неизменной. 

Сегодня интересными с исторической точки зрения выглядят расчеты на этот счет советских 

экономистов. Так, М. Окунь считал, что при уровне производительности техники того времени 

(он брал в качестве примера Германию) необходимое время, которое должен работать рабочий, 

составляло всего 3 часа, а остальные 6 часов составляло так называемое прибавочное время. 

Поэтому из этих расчетов вытекало, что «сокращение рабочего дня всего на один час приведет 

к сокращению прибавочной стоимости, которую присваивает себе капиталист, всего на 20%».
14

 

Чего стоили такие утверждения, в скором времени показала практика. Германия начала 

сокращение рабочей недели постепенно, сократив сначала в течение десяти лет рабочую 

неделю с 48 до 45 часов, а затем – до 40 часов. Советский Союз, быстро осуществив в конце 

1950-х гг. по решению съезда переход на семичасовой рабочий день, не смог удержать даже 

этот стандарт (не говоря уже о гипотетически возможном сокращении рабочего дня до 5-6 

часов) и после вскоре вынужден был вернуться к восьмичасовому рабочему дню. 

Рассматривая проблемы развития мирового хозяйства после II мировой войны, 

белорусские ученые-экономисты (Базылев Т., Окунь М.) уделяли внимание, прежде всего, 

таким явлениям, как распад единого мирового рынка, постепенная утрата капиталистическими 

странами колоний, появление на территории Европы двух разных экономических пространств, 

одно – в рамках СЭВ, другое – в рамках ЕЭС. Интересно, что как сейчас многие постсоветские 

экономисты усматривают в торговле с развитыми странами факт эксплуатации постсоветских 

экономик в качестве сырьевых придатков (указывая при этом на неэквивалентный обмен и 

предлагая формировать на базе СНГ самодостаточное экономическое пространство в 

противовес экономическому пространству ЕС), так и тогда послевоенные советские 

экономисты были уверены, что ограничение доступа развитых стран из-за создания соцлагеря к 

источникам сырьевых ресурсов и дешевой рабочей силы, к рынкам сбыта товаров и к объектам 

приложения капитала приведет в этих странах к хронической недозагруз-ке предприятий, росту 

массовой безработицы и, соответственно, к падению прибылей компаний и реальных доходов 

населения.
15

 Однако они ошибались, так как сегодня из экономической истории зарубежных 



стран известно, что как раз в два послевоенных десятилетия США и страны Западной Европы 

демонстрировали высокие темпы экономического развития. 

У адным са сваіх артыкулаў М. Окунь звяртаў увагу на тое, што ў ЗША і краінах 

Заходняй Еўропы пасля вайны стала шмат увагі надавацца праблеме павышэння 

прадукцыйнасці працы. Там з’явілася шмат арганізацый, якія займаліся пытаннямі 

рацыяналізацыі вытворчасці, тэхналагічнага ўдасканалення, аўтаматызацыі вытворчых 

працэсаў і выступалі ў ролі цэнтраў па арганізацыі і правядзенні нацыянальных кампаній па 

павышэнню прадукцыйнасці працы. Пры гэтым беларускі эканаміст спасылаўся на вынікі 

даследавання, праведзенага ў Стэнфардскім універсітэце, згодна з якім пры аднолькавым 

капітальным абсталяванні, якое ужывалася ў ЗША і за мяжой, звычайна замежны завод у канцы 

1950- х гг. выкарыстоўваў у 2-3 разы больш працоўных, чым амерыканскі завод, які вырабляў 

столькі ж прадукцыі. Гэты факт прыводзіўся як прыклад шматразовага перавышэння ў ЗША 

эксплуатацыі работнікаў, хоць, на самой справе, ѐн сведчыў аб тым, што ў пасляваенны час 

эканоміка ЗША ў 2-3 разы апярэджвала па прадукцыйнасці працы краіны Заходняй Еўропы. 

Таксама прыводзіўся такі цікавы факт, што ФРГ, у сваю чаргу, па прадукцыйнасці працы на 

прыканцы 1950-х гг. перагнала ўсе іншыя краіны Заходняй Еўропы і толькі крыху адставала ад 

сярэдняга ўзроўню, які існаваў у той час на прадпрыемствах ЗША. 

Як адзначаў М. Окунь, павелічэнне выпрацоўкі на амерыканскіх прадпрыемствах, 

акрамя тэхнічнага прагрэсу і росту прадукцыйнасці працы, было звязана з ужываннем 

адмысловых сістэм нарміравання працы і заработнай платы. Інфармацыя, якая была прыведзена 

гэтым беларускім навукоўцам-эканамістам, напрыклад, аб выкарыстанні ў сістэмах аплаты 

працы розных відаў прэмій, уяўляе цікавасць нават сѐння. У прыватнасці, заработная плата 

дзялілася на дзве часткі: пастаянную і зменлівую. Першая – гэта гарантаваная частка заробку, а 

другая вылічалася ў залежнасці ад нормаў выпрацоўкі. Прадугледжваліся прэміі за выпуск 

якаснай прадукцыі, як для асобнага рабочага, так і брыгады, цэха, прадпрыемства. 

Разнавіднасцю «калектыўных прэмій» назваў М. Окунь сістэму ўдзелу працоўных у прыбытках. 

Пры гэтым вучоны прывѐў такія звесткі, што у пачатку 1950-х гг. у ЗША такая сістэма 

ўжывалася на 15 тысяч прадпрыемстваў, у той час як у Англіі – усяго на 850, у Заходняй 

Германіі – усяго на 400 буйных прадпрыемствах. І, нарэшце, ѐн адзначыў важны момант: 

сістэма ўдзелу ў прыбытках накіравана на тое, каб стымуляваць рабочых да зніжэння выдаткаў 

прамысловасці. 

Такім чынам, калі ў цэлым даваць ацэнку зместу даследаванняў беларускіх вучоных-

эканамістаў па праблемах капіталізму і сусветнай гаспадаркі, то ў разглядаемы пасляваенны 

перыяд яны ўяўлялі сабой суцэльную крытыку так званых буржуазных эканамічных тэорый і іх 



прадстаўнікоў. Ва ўмовах выканання ідэалагічнай ўстаноўкі, беларускія эканамісты знаходзілі 

магчымасць убачыць, што пасля ІІ сусветнай вайны ў развітых краінах абвастрыўся агульны 

крызіс капіталізму і што ў некаторых з іх ужо з'явіліся перадумовы для пралетарскай рэвалюцыі 

і ўстанаўлення сацыялізму (напрыклад, у Германіі і Аўстрыі). Ва ўмовах, калі ўладамі 

Савецкага Саюза ў сярэдзіне 1950-х гг. у прапагандысцкіх мэтах было ўзнята пытанне аб 

скарачэнні працоўнага дня (пераходзе на сямігадзінны працоўны дзень), мясцовыя эканамісты 

адгукнуліся шэрагам публікацый аб празмернай інтэнсіўнасці працы ва ўмовах капіталізму. У 

выніку, крытыкаваліся эканамічныя погляды А. Сміта, Дж. Мак-Куллаха, А. Маршалла, Дж.М. 

Кейнса, А. Пігу і іншых заходніх эканамістаў, напрыклад, за іх памылковае, на думку 

беларускіх эканамістаў таго часу, разуменне характару наѐмнай працы. У разглядаемы перыяд 

марксізм канчаткова здабыў статус артадаксальнага, адзіна правільнага вучэння, што пазбавіла 

яго ад інтэлектуальнай падтрымкі яго прыхільнікаў у іншых краінах, якія хацелі правесці 

рэвізію і рэфармаванне марксісцкай палітэканоміі. Замест гэтага рэвізіяністы і рэфармісты 

іншых краін, нароўні з астатнімі буржуазнымі эканамістамі, былі падвергнуты крытыцы. 

Акрамя таго, існавала забарона на доступ да прац эканамістаў з капіталістычных краін (доступ 

быў адкрыты толькі для тых, хто спецыялізаваўся на крытыцы буржуазнай эканамічнай думкі, і 

то праз так званую «тэчку», якая давала магчымасць азнаѐміцца з абмежаванай колькасцю 

прац). У гэтых умовах у тэарэтычнай вобласці савецкім беларускім эканамістам заставалася 

толькі займацца «правільнай» інтэрпрэтацыяй вучэння К. Маркса, што ператварыла іх у свайго 

роду «эканамічную секту», вырваную на час савецкага перыяду з кантэксту развіцця сусветнай 

эканамічнай навукі. 
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Як і ў іншых галіновых эканамічных навуках, у 40-50-е гг. ХХ стагоддзя ў якасці 

альтэрнатывы так званай буржуазнай тэорыі лясной гаспадаркі, працягвалася распрацоўка 

тэорыі лясной гаспадаркі, прыдатнай для ўмоў сацыялізму. Прынцып пастаянства, 

раўнамернасці і нявычэрпнасці выкарыстання лясоў пры капіталізме быў заменены прынцыпам 

планавага кіраўніцтва і бесперапыннага росту прадукцыйнасці лясоў пры сацыялізме. На думку 

аднаго з заснавальнікаў гэтай галіновай эканамічнай навукі, акадэміка Вячаслава Перахода, 

прынцыповае адрозненне сацыялістычнай лясной гаспадаркі ад капіталістычнай складаецца ў 

тым, што «асноўнай мэтай яе з’яўляецца не атрыманне рэнты і прамысловага прыбытку, а 

вытворчасць лясной прадукцыі і выкарыстанне карысных уласцівасцяў лесу – у інтарэсах 

развіцця прадукцыйных сіл СССР і задавальненне планавых патрэб у драўніне і іншых 

прадуктах лесу» (Переход, 1950, с. 10).  

У гэтай сувязі, перад навукоўцамі-эканамістамі таго часу была пастаўлена задача 

распрацаваць такую тэорыю сацыялістычнай лясной гаспадаркі, якая дазваляла б ствараць 

новыя штучныя і высокапрадуктыўныя лясы, якіх ніколі не ў сілах была стварыць сама 

прырода. Агульны матэрыялістычны прынцып марксізму ў адносінах да галіны лясной 

гаспадаркі быў канкрэтызаваны праз прызму мічурынскай біялагічнай тэорыі. Паводле новага 

прынцыпу лес разглядаўся ўжо не як прадукт прыроды, а як прадукт дзейнасці чалавека, і, 

адпаведна, лічылася, што колькі дадзенага прадукту будзе трэба вырабіць, скажам, з мэтай 

ажыццяўлення індустрыялізацыі эканомікі, столькі яго і будзе выраблена. Па прызнанні саміх 

эканамістаў таго часу, напрыклад, доктара навук І. Юркевіча, новая сацыялістычная навука пра 

лес патрэбна была не для таго, каб перанімаць у прыроды, а для таго, каб шляхам актыўнага 

ўплыву змяняць тыпы лясоў і павялічваць іх прадукцыйнасць (Юркевич, 1948, с. 3). Для 

навуковых прац 1940-х і пачатку 1950-х гг. характэрныя такія выразы, як «сталінскі план 

пераўтварэння прыроды», «лес – патрэбны кампанент мічурынскага пераўтварэння прыроды». 

На практыцы сацыялістычныя прынцыпы вядзення лясной гаспадаркі ў Беларусі, асабліва 

ў перыяд культу асобы Сталіна (1930-1954 гг.), прыводзілі да шматразовага перавышэння (у 2-3 

разы) і без таго высокіх норм высечкі лесу. Лес разглядаўся ў якасці сыравіннай базы для 

развіцця асноўных галін прамысловасці (калі ў даваеннае дзесяцігоддзе прыярытэтам была 
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цяжкая прамысловасць, то ў пасляваенны час – хімічная прамысловасць). Лічылася, што 

развіццѐ лясной гаспадаркі павінна быць падпарадкавана інтарэсам усей народнай гаспадаркі. 

Як дакладна заўважыў сучасны эканаміст А. Янушка, які ўжо меў працы ў даследуемы 

пасляваенны перыяд, «гэта быў перыяд бяздумнага знішчэння беларускіх лясоў у імя саюзных 

інтарэсаў і «светлай будучыні» (Янушко, 2004, с. 53). Пры гэтым, уздымаць праблему 

спусташэння лясоў было забаронена, бо лічылася, што новыя лясы, якія будуць гадавацца ва 

ўмовах сацыялістычнай лясной гаспадаркі, будуць валодаць большай прадукцыйнасцю, чым 

папярэднія, і таму будзе магчыма аднаўляць іх хутчэй. У працах беларускіх леса-эканамістаў 

паказваліся вялізныя аб'ѐмы адноўленых лясоў у СССР і паведамлялася пра іх поўнае 

знішчэнне, напрыклад, у Англіі (і першае, і другое, было перабольшаннем). Праўдзівыя ж 

маштабы і час высечкі лясоў у сваѐй рэспубліцы старанна хаваліся. Напрыклад, зніжэнне 

лясістасці і пагаршэнне складу лясоў у Беларусі на старонках саюзнага друку тлумачылася 

толькі «драпежніцкімі высечкамі ў дарэвалюцыйны час і знішчэннем лясоў акупантамі падчас 

дзвюх войнаў» (Переход, 1952а, с. 44). 

Пасля падзення культу асобы Сталіна, набытая ў выніку так званай хрушчоўскай адлігі 

свабода, насіла ў навуцы абмежаваны характар. Захаваліся абавязковыя спасылкі на класікаў 

марксізму-ленінізму, пастановы партыі і пленумаў, устаноўка на крытыку буржуазных 

эканамістаў. І ўсѐ ж, з другой паловы 1950-х гг. кірункі даследаванняў па эканоміцы лясной 

гаспадаркі значна змяніліся. Фактычна тут адбыўся зварот да метадалагічнай традыцыі 1920-х 

гг., што бачна па зместу новай даследніцкай праграмы, якую ў 1958 годзе прапанаваў навуковай 

грамадскасци леса-эканамістаў акадэмік В. Пераход (Переход, 1958, с. 30). Навуковец звяртаў 

увагу, што эканамічная навука пра лес мае патрэбу ў далейшай распрацоўцы, асабліва ў частцы 

эканамічнай характарыстыкі лясных раѐнаў. Новая праграма, апроч эканомікі лесаводства, 

прадугледжвала далейшае развіццѐ такіх важных дысцыплін, як эканамічная геаграфія лясоў, 

гісторыя лясной гаспадаркі і лясная статыстыка. Таму што, як лічыў В. Пераход, эканамічнае 

вывучэнне лясоў павінна засноўвацца на збіранні вялізнага эканоміка-геаграфічнага і 

статыстычнага матэрыялу (Переход, 1960, с. 12). 

Варта прызнаць, што ў цэлым акрэсленая В. Пераходам прадметная вобласць у кожны з 

перыядаў знайшла пацверджанне ў выглядзе адпаведных распрацовак. Так у першае 

пасляваеннае дзесяцігоддзе вялікая колькасць прац была прысвечана тыпалогіі, раянаванню і 

прадукцыйнасці беларускіх лясоў. Апроч ужо ўзгаданых прац Юркевіча (1948) і Пераходу 

(1952), прысвечаных пытанням тыпалогіі і класіфікацыі беларускіх лясоў, варта згадаць дзве 

іншыя характэрныя для таго часу калектыўныя манаграфіі з аднатыпнай назвай «Лясы БССР» 

(Леса, 1955; Маркова, 1959). Першая з іх (1954) была прысвечана праблемам раянавання, а 



другая (1955) – агульнай характарыстыцы і тыпалогіі беларускіх лясоў. У другое пасляваеннае 

дзесяцігоддзе спіс даследуемых праблем значна пашырыўся. З’явіліся працы леса-эканамістаў 

па праблемам рацыянальнага выкарыстання лесасыравінных рэсурсаў, вызначэння кошту лесу; 

аднавіліся даследванні па гісторыі дарэвалюцыйнай лясной гаспадаркі, па эканамічнай 

геаграфіі лясоў. Пасля падзення культу асобы Сталіна, з’явілася магчымасць больш вольнага 

трактавання класікаў марксізму-ленінізму, што дазволіла леса-эканамістам падысці да 

вырашэння рэальных праблем развіцця лясной гаспадаркі і да распрацоўкі адпаведных 

рэкамендацый, прыкрываючыся пры гэтым, як і раней, навукай марксізму-ленінізму пра лес.  

З’яўленне новых павеваў у навуковым асяроддзі можна паказаць на прыкладзе стаўлення 

леса-эканамістаў да вырашэння дзвюх важных праблем – да размяшчэння лесагаспадарчых 

вытворчасцей і да вызначэння кошту выгадаванага лесу, якое было да і стала пасля сярэдзіны 

1950- х гадоў. 

Адразу пасля вайны, як і ў 1930-я гг., лічылася, што размяшчэнне лесагаспадарчых 

вытворчасцей павінна ажыццяўляцца на аснове інтэгральнай прыкметы, якой з’яўляецца 

ўзаемасувязь лесу з народнай гаспадаркай (так, у прыватнасці, лічыў В. Пераход (Переход, 

1950, с. 23)). Важна пры гэтым тое, што такія фактары размяшчэння, як наяўнасць дарог, 

працоўнай сілы, збудаванняў, будынкаў, жытла, энергіі, прынята было ўлічваць проста як 

транспартна-эксплуатацыйныя ўмовы таго ці іншага лясной масіву. Да прыкладу, у гэты перыяд 

жорстка крытыкавалася тэорыя штандара Альфрэда Вэбера (Переход, 1950, с. 26), якая, якраз і 

прадугледжвала арыентацыю пры размяшчэнні вытворчасці на такія фактары, як транспарт, 

працоўную сілу і наяўнасць інфраструктуры. Лічылася, што ў рамках сістэмы цэнтралізаванага 

планавання, калі паўстане патрэба, усѐ гэта будзе зроблена (пракладзены дарагія, пераселены 

людзі, створана інфраструктура). Што да аддаленасці рынку збыту, то тут таксама 

сцвярджалася, што сацыялістычная лясная гаспадарка павінна быць злучана не з рынкам, як 

гэта мае месца ў капіталістычнай сістэме, а з асобнымі галінамі народнай гаспадаркі. З другой 

паловы 1950-х гг., у публікацыях леса-эканамістаў заўважаны значныя зрухі ў поглядах па 

гэтым пытанні. У 1958 годзе, той жа акадэмік В. Пераход, ужо лічыў, што вырашальнай пры 

размяшчэнні лесагаспадарчых вытворчасцей павінна выступаць геаграфічная прыкмета 

(Переход, 1958, с. 3). На яго думку, у лясной гаспадарцы трэба строга дыферэнцыраваць працу 

не толькі ў часе, але і ў прасторы, а таксама ў поўнай меры ўлічваць прасторавыя адрозненні 

асяроддзя (заўвага. варта заўважыць, што ў сучаснай эканамічнай навуцы тэорыя размяшчэння, 

адным з заснавальнікаў якой лічыцца А. Вэбер, так і завецца – прасторавая эканамічная тэорыя. 

– У.А.). Характэрна таксама тое, што ў 1959 годзе, іншы леса-эканаміст К. Маркава, выступала 

супраць перамяшчэння дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у лесазалішнія раѐны рэспублікі, 



таксама спасылаючыся на эканамічныя фактары размяшчэння ў рэчышчы вэбераўскай тэорыі. 

У прыватнасці яна акцэнтавала ўвагу на тое, што для працаўнікоў у гэтай галіне ўжо створаны 

адпаведныя жыллѐва-побытавыя і культурныя ўмовы, і такое перамяшчэнне будзе звязана з 

вялікімі капітальнымі выдаткамі (Маркова, 1959, с. 96). 

Другі прыклад прывядзѐм з вызначэннем кошту лесу. Вядома, што эканамічная навука К. 

Маркса пра лес у гэтым пытанні супярэчыла некаторым практычным пытанням арганізацыі і 

вядзення лясной гаспадаркі ва ўмовах сацыялізму. У прыватнасці, К. Маркс лічыў, што 

аднаўленне лесу адбываецца натуральным шляхам, не патрабуючы прыкладання сіл чалавека і 

капіталу (а, калі і патрабуе, то не ў адпаведных суадносінах з сіламі прыроды), і таму лес, па 

сутнасці, кошту не мае (заўвага. дакладней, ѐн мае толькі патэнцыяльны спажывецкі кошт. – 

У.А.). Пасля вайны так і было: лес па сутнасці адпускаўся задарма. Такі падыход ставіў пад 

пагрозу развіццѐ ўсѐй галіны лясной гаспадаркі. Тым больш, што за створанымі ў Беларусі на 

пачатку 30-х гг. ХХ ст. лясгасамі, пасля вайны (з 1947 г.) былі замацаваны галоўныя функцыі – 

гэта якраз гадоўля і ахова лесу (паводле А.Д. Янушкі, з 1929 г. лесанарыхтоўкі ў рамках 

лясніцтваў забараняліся). Падчас выканання гэтых заданняў лясгасы неслі пэўныя выдаткі, якія 

не ўлічваліся ў сабекошце перапрацаванай драўніны. Перад эканамістамі стаяла задача неяк 

адаптыраваць навуку К. Маркса да гаспадарчай практыкі. У сталінскія часы гэта зрабіць было 

практычна немагчыма. У прыватнасці, В. Пераход у 1955 годзе адзначаў па гэтым пытанні 

наступнае: «К. Маркс меў на ўвазе дзікарослыя лясы натуральнага паходжання. Такіх лясоў 

сапраўды большасць. Напрыклад, у Беларусі лясы штучнага паходжання складаюць усяго 

10,7%. Таму, як вучыў К. Маркс, лес мае толькі патэнцыяльны спажывецкі кошт» (Переход, 

1955, с. 5). Пасля падзення культу асобы В. Пераход у 1960 годзе, гэты ж тэзіс з навукі К. 

Маркса пра лес, знайшоў магчымым інтэрпрэтаваць ужо інакш: «Зразумела, пры адсутнасці 

эксплуатацыі лясоў, працы на адзінку плошчы выдаткоўваецца настолькі мала, што фактычна 

драўніна не мае кошту, з’яўляючыся толькі прыродным рэсурсам (напрыклад, рэзервовыя лясы 

ў ненаселеных зонах). Аднак гэта ўжо выключэнне. Фактычна ўсюды, лес па сутнасці мае 

спажывецкі кошт і цану» (Переход, 1960, с. 9). У выніку, у пераламленні на практычную 

плоскасць, В. Пераход адзначаў, што на тэрыторыі Беларусі ўжо практычна не засталося 

дзікарослых лясоў, а ўсе яны гадуюцца і ахоўваюцца працаўнікамі лясной гаспадаркі, якія 

нясуць пры гэтым пэўныя вытворчыя выдаткі (ад пасадкі маладых дрэў да аховы лясоў ад 

пажараў). І, што сумай гэтых выдаткаў і трэба вызначаць цану леса на кораню (Переход, 1960,  

с. 9). Такім чынам, можна было б падумаць, што ўсяго за пяць гадоў, акадэмік В. Пераход, 

дыяметральна памяняў сваѐ разуменне ключавога палажэння ў навуцы К. Маркса пра лес. Калі 



б не тая акалічнасць, што разуменне гэтага палажэння «раптам» змянілася ў большасці 

эканамістаў. 

Трэба адзначыць, што яшчэ раней Ф. Касцюковіч прыняў удзел у дыскусіі, якая 

разгарнулася на старонках саюзнага перыядычнага друку, па пытанні эканамічнага зместу 

даходаў лясной гаспадаркі пры сацыялізме (Костюкович, 1953, с. 81).  У сувязі з гэтым, уяўляе 

цікавасць, прапанаваная ім методыка разліку кошту лесу (Костюкович, 1960, с. 14). У ѐй, 

вырашчаны лес, які стаіць на корані, вучоны-эканаміст прапаноўваў лічыць, як вырабленую 

валавую прадукцыю. Пры гэтым, на яго думку, «вартасную ацэнку валавой прадукцыі лясной 

гаспадаркі павінны складаць сукупныя выдаткі працы, тады як пры сучасным ўліку валавой 

прадукцыі, ва ўмовах Беларусі, больш за палову яе застаецца па-за ўліку, што замяншае вынікі 

дзейнасці галіны лясной гаспадаркі». Варта адзначыць , што ва ўмовах гаспадарання таго часу, 

калі цэны, па якіх рэалізоўваўся лес, не пакрывалі рэальных выдаткаў на яго вытворчасць, 

з'яўленне такой прапановы выглядала абгрунтаваным. 

У пасляваенны перыяд, шмат у чым дзякуючы працам мясцовых вучоных- эканамістаў, 

удалося прыпыніць неабдуманую высечку беларускіх лясоў (якая мела месца ў даваеннае 

дзесяцігоддзе), абгрунтаваць неабходнасць ўвозу драўніны з больш лясістых раѐнаў Савецкага 

Саюза, павысіць у рэспубліцы ўзровень арганізацыі лясной гаспадаркі і навесці элементарны 

парадак у выкарыстанні лясных рэсурсаў. Тут варта ўзгадаць  навуковую працу К. Маркавай аб 

эфектыўнасці выкарыстання лесасыравінных рэсурсаў у Беларусі. Спасылаючыся на саюзную 

статыстыку, яна даводзіла да ведама, што ў сярэдзіне 1950- х гг. у Беларусі фактычная высечка 

лесу перавышала запланаваную ў 1,6 разы, у той час як у самых лясістых паўночных раѐнах 

Савецкага Саюза яна складала 30%, а ў астатніх раѐнах не дацягвала да запланаваных 

пяцігодкай нормаў (у раѐнах цэнтра складала 92,8%, у раѐнах Паволжа – 91%). У кожным 

чацвѐртым лясгасе ў Беларусі высечка ў 1956 г. перавышала разлічаную лесасеку ў 2-3 разы. 

Каб пазбегнуць цяжкіх наступстваў для лясной гаспадаркі Беларусі, К. Маркава, лічыла, што 

мэтазгодна спыніць вываз драўніны за межы рэспублікі і, наадварот, пачаць яе ўвоз з больш 

лясістых раѐнаў Савецкага Саюза (Маркова, 1959, с. 99). Закранула яна і праблему нізкай 

эфектыўнасці выкарыстання лесасыравінных рэсурсаў. Паводле яе разлікаў, нарыхтоўка толькі 

адных верхавін дрэў складала ўсяго 15% дравеснай сыравіны, а 85% у выглядзе сучча, пней і 

кары ішло на утылізацыю. Далей, на этапе дрэваапрацоўкі ў сярэднім 30% драўніны сыходзіла ў 

адкіды, а пры вырабе будыначных дэталяў яшчэ столькі ж. Такім чынам, ад моманту пачатку 

нарыхтоўкі драўніны да вырабу гатовай прадукцыі з дрэва, каля паловы драўлянай сыравіны 

сыходзіла ў адкіды; прычым далѐка не ўсе гэтыя адкіды выкарыстоўваліся для патрэб іншых 

галін народнай гаспадаркі. 



Напрыклад, іншы вучоны-эканаміст, Ф. Касцюковіч, вядомы сваімі працамі яшчэ ў 

даваенныя гады, у сваім даследванні, якое спецыяльна прысвяціў гэтаму пытанню, таксама 

адстойваў меркаванне, што створаны працай работнікаў лес мае кошт. Пры гэтым у сваѐй 

аргументацыі ѐн ужо апеляваў да вопыту і задач сацыялістычнай народнай гаспадаркі. Па-

першае, лічыў ѐн, ўлічваць вынікі працы работнікаў лясной гаспадаркі неабходна таму, што ў 

адваротным выпадку мела б месца пераменшанне, як саміх вынікаў працы лясных работнікаў, 

так і вынікаў працы галіны ў цэлым, што недапушчальна ва ўмовах, калі партыя ставіць задачу 

выпускаць як мага больш прадукцыі (Костюкович, 1960, с. 16). Акрамя таго, на думку вучонага, 

такі падыход да ацэнкі дзейнасці лясных работнікаў наогул адмаўляе лясную гаспадарку як 

галіну народнай гаспадаркі і разглядае лес як дар прыроды (заўвага. да гэтага часу стала ўжо 

традыцыйным лічыць, што лясная гаспадарка з'яўляецца самастойнай галіной. – У.А.). Па-

другое, ѐн апеляваў да сямігадовага плана, дзе было пазначана, што ў такіх не самых лясістых 

рэспубліках Савецкага Саюза, як Беларусь, асноўная задача лясгасаў складаецца як раз у 

вырошчванні і ахове лесу. З улікам гэтага, заключаў Ф. Касцюковіч, лічыць, што кошт лесу 

роўны нулю, гэта, значыць, ставіць пад сумннне мэтазгоднасць існавання саміх лясгасаў, і зноў 

жа галіны ў цэлым. 

У той жа ча , адносна высокія тэмпы індустрыялізацыі ў рэспубліцы прывялі да таго, 

што ў сярэдзіне 1950- х гг . патрэбы ў драўніне перавышалі ў 1,5 разы магчымыя памеры 

уласнай высечкі. У гэтых умовах лесаэканамісты, справядліва, звярталі ўвагу на тое, што 

істотнай дадатковай крыніцай драўніны можа стаць яе эканомія. Так, ва ўводзінах да 

калектыўнай манаграфіі, спецыяльна прысвечанай гэтаму пытанню, Г. Гінзбург сцвярджаў, што 

«як паказвае практыка, пры рацыянальным выкарыстанні драўніны на ўсіх стадыях нарыхтоўкі 

і перапрацоўкі, асабліва пры стварэнні вытворчасцей па пераапрацоўцы нізкасортнай драўніны 

і драўляных адкідаў, можна забяспечыць патрэбы у лесаматэрыялах пры значна меншых 

аб’ѐмах высечкі» (Экономика, 1964, с. 3) . Аднак, вучоныя-эканамісты скардзіліся, што да 

прапанаваных імі крыніц і магчымасцяў скарачэння спажывання драўніны, замены яе іншымі, 

больш таннымі матэрыяламі, прадпрыемствы часта не праяўляюць цікавасці (Маркова, 1959, с. 

98). 

У другой палове 1950-х гг., з'явіліся даследванні па гісторыі лясной гаспадаркі ў 

дарэвалюцыйны перыяд і нават па гісторыі эканамічнай навукі аб лясной гаспадарцы ў 

Беларусі. Акадэмік В. Пераход, адзначаў , што асноўныя шляхі гандлю беларускім лесам у ІІ-ой 

палове XIX ст. прасціраліся – па Дзвіне ў Рыжскі порт і па Дняпры на поўдзень Украіны (у 

Крэменчуг, Херсон і Мікалаеў) (Переход, 1956, с. 20). Напрыклад, з Беларусі ў Англію і 

Францыю экспартавалася карабельная драўніна для будаўніцтва флатоў гэтых краін. Па 



меркаванні вучонага, попыт на карабельны лес у той час даў адчувальны штуршок для развіцця 

лясной гаспадаркі ў беларускім краі. Па дадзеных В. Перахода ў другой палове XIX ст. 

найбольш асабліва цаніўся хваѐвы лес (500 руб. за 1 дзесяціну), затым ясеневы (400 руб.), 

дубовы (300 руб.) і, нарэшце, яловы (250 руб.), а астатнія пароды – яшчэ ніжэй (150 руб.) 

(Переход, 1955, с. 32). У той час выкарыстоўвалася наступная класіфікацыя структуры ўзросту 

дрэў: маладняк (1-60 гадоў), сярэднеўзроставы (61-120 гадоў), спелыя насаджэнні (121-180 

гадоў). Як адзначаў В. Пераход спасылаючыся на назіранні вядомага статыстыка Ф. 

Ястрэмскага, менавіта з-за высечкі лясоў, ужо ў канцы XIX стагоддзя рэкі абмялелі так, што 

некалі даступныя руху суднаў (Нѐман, Шчара, Буг і інш.), дапускалі (і то не заўсѐды) только 

сплаў плытоў (Переход, 1956, с. 28).  

Іншы даследчык, Б. Дзядзерка  падрабязна разгледзіў асаблівасці гандлю лясным 

таварам у Вялікім Княстве Літоўскім у XVII ст. (Дедерко, 1962). Лясная гаспадарка ў 

сярэднявеччы характарызавалася пераважнай роляй прадуктаў пабочнага карыстання лесам 

(бортніцтва, паляванне, лясные і драўнінныя дары). Попыт на сам лес, як драўнінную сыравіну, 

стаў характэрнай з’явай ужо для так званай эпохі капталізму, паколькі патрабаваўся ў вялікай 

колькасці для прамысловай вытворчасці.  

Выглядае цалкам заканамерным, што першыя звесткі аб гісторыі развіцця эканамічнай 

навукі пра лес ў Беларусі, паспрабаваў абагульніць, адзін з яе галоўных заснавальнікаў, 

акадэмік В. Пераход (Переход, 1952b, с. 133). Ён адзначыў, што першыя лесаэканамічныя 

даследванні ў савецкі час пачалі праводзіцца кафедрай лясной эканомікі, арганізаванай у 1923 

годзе ў Мінску. Потым, акрамя лясных вопытных станцый, былі створаны Лесатэхнічны 

інстытут і цэнтр лясной вопытнай справы, якія з часам былі аб’яднаны у Беларускі НДІ лясной 

гаспадаркі (БелНДІЛГ). Яшчэ пазней, пры Акадэміі навук БССР, быў створаны таксама 

Інстытут лесу. Па падліках акадэміка В. Перахода, за 10-гадовы перыяд існавання БелНДІЛГ 

(1930-1940 гг.) з агульнага аб’ѐму прац гэтага інстытута на долю эканомікі, арганізацыі і ўліку ў 

лясной гаспадарцы прыходзілася 36,2%, што, па яго меркаванні, сведчыла пра тое, што 

эканамічныя працы мелі ў тыя гады значную ўдзельную вагу  (Переход, 1952b, с. 134).  Сярод 

асноўных напрамкаў даследванняў і іх прадстаўнікоў, якіх ѐн вызначыў у 1930-е гг., былі: 

вывучэнне лесагаспадарчых рэсурсаў Беларусі (працы Кандрацьева А.І., Маісеенка Ф.П., 

Азарава Г.С., Перахода В.І.), даследванні ў вобласці эканомікі лесагаспадарчай вытворчасці 

(Пераход В.І., Касцюковіч Ф.Т., Мурашка А.Т., Сініцкі В.П.), а таксама ў вобласці арганізыцыі і 

планавання лясной гаспадаркі (Касцюковіч Ф.Т., Пераход В.І., Вараб’ѐў П.Н.). 

Такім чынам, у 40-50 гг. XX стагоддзя, з пункту гледжання метадалогіі даследванняў і 

дасягнутых вынікаў, развіццѐ лясной эканамічнай навукі распадаецца на два, прыблізна роўныя 



па працягласці, перыяда. Першы перыяд (1945-1956 гг.) стаў працягам метадалагічнай традыцыі 

1930-х гг., калі лічылася, што ўзаемасувязь лесу з народнай гаспадаркай з’яўляецца важнейшай 

і вызначальнай ўзаемасувяззю, якая падпарадкоўвае сабе развіццѐ ўсѐй лясной гаспадаркі. У 

гэты перыяд роля эканамічнай навукі пра лес, у тэарэтычным плане зводзілася толькі да 

абагульнення практыкі вядзення савецкай сацыялістычнай лясной гаспадаркі, у практычным 

плане – да характарыстыкі і класіфікацыі беларускіх лясоў на прадмет магчымасці іх 

выкарыстання для патрэб індустрыялізацыі народнай гаспадаркі ўсяго Савецкага Саюза. У 

другі перыяд (1956 – 1964 гг.) фактычна адбылося вяртанне да метадалагічнай традыціі 1920-х 

гг., калі метадалагічнае вучэнне пра лес акрамя эканомікі лесавядзення зноў стала ўключаць ў 

сябе такія дысцыпліны, як гісторыя лясной гаспадаркі (у тым ліку дарэвалюцыйнай), лясную 

статыстыку і эканамічную геаграфію лясоў. У гэты перыяд адзначаецца паляпшэнне якасці 

склада шматлікіх даследванняў, як па выкарыстаным метадалагічным прыѐмам, так і 

распрацаваных рэкамендацыях. Шматлікія праблемы, якія ўздымалі лесаэканамісты ў сваіх 

працах былі пасля ў той ці іншай меры вырашаны – гэта ўлік выдаткаў на дагляд за лесам у 

сабекошце пераапрацаванай драўніны; падпарадкаванне нормам высечкі,  кіруючыся станам 

беларускіх лясоў, а не бязмежнымі патрэбамі савецкай вытворчасці ў лесасыравінных рэсурсах; 

размяшчэнне лесагаспадарчых вытворчасцяў з улікам эканоміка-геаграфічных фактараў, а не на 

адной толькі веры ў выключныя магчымасці сістэмы цэнтралізаванага планавання; эканомія 

лесасыравінных рэсурсаў і замена драўніны больш таннымі матэрыаламі замест пазіцыі пра 

невычэрпнасць лясоў у сілу бесперапыннага росту іх прадукцыйнасці ва ўмовах 

сацыялістычнай лясной гаспадаркі. Такім чынам, у канцы 1950-х і ў пачатку 1960-х гг. 

паступова сталі расці аўтарытэт і ўплыў дадзенай галіновай эканамічнай навукі на развіццѐ 

лясной гаспадаркі у рэспубліцы. 
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Эпоха меркантылізму (1500-1776) у гісторыі развіцця эканамічнай думкі супадае з 

часам існавання Вялікага княства Літоўскага, калі беларусы і ўкраінцы мелі асабістую 

дзяржаўнасць (украінскія землі ў складзе ВКЛ да 1569 г., у складзе Рэчы Паспалітай – да 1569-

1795). На эпоху маркантылізму прыпадае час росквіту ВКЛ. Станаўленне эканамічнай думкі ў 

сярэднявяковай беларуска-літоўска-ўкраінскай дзяржаве праходзіла па той жа традыцыі, што і ў 

іншых еўрапейскіх краінах. Паміж прадстаўнікоў новага саслоўя, у прыватнасці 

земляўладальнікаў (шляхты, магнатаў), гандлѐўцаў, ліхвяроў, дзяржаўных дзеячоў, было 

модным напісанне розных раманаў, памфлетаў, эсэ. Яны ж упершыню сфарміравалі попыт на  

развіццѐ свецкай навукі і адукацыі, стваралі бібліятэкі, фінансавалі кнігадрукарства, бралі на 

ўтрыманне першых вучоных. Такім чынам, адбываўся адбор ідэй, думак і ствараліся першыя 

трактаты. 

У французскай эканамічнай думцы высокую адзнаку атрымалі трактаты па праблемах 

грашовага абароту і правядзення аграрнай рэформы беларускага гуманіста, мецэната-асветніка, 

дзяржаўнага і палітычнага дзеяча Астафія Валовіча (1520-1587). Адным з самых выдатных 

беларускіх эканамістаў першай паловы XVIII ст. з’яўляецца Сцяпан Міхаіл Аскерка (1712-

1780). Ён быў дарадцам прускага караля Фрыдрыха II. У 1762 годзе ў горадзе Бернберге 

(цяперашні Берн – сталіца Швейцарыі) Аскерка выдаў свой эканамічны тракатат ―План, які не 

з’яўляецца нормай‖. У нямецкай эканамічннай думцы ѐсць сведчанні таго, што Фрыдрых II 

выкарыстоўваў прапановы Аскеркі ў сваѐй эканамічнай палітыцы.  

У XVIII стагоддзі, нягледзячы на пэўны заняпад эканомікі краіны, беларускія вучоныя 

былі цесна інтэграваны ў еўрапейскую інтэлектуальную прастору. Прыкладам таго з’яуляліся 

цесныя сувязі паміж французскімі і беларускімі фізіякратамі. Яўхім Літавор Храптовіч (1729-

1812) у 1766 годзе зрабіў пераклад кнігі А.Р.Ж. Цюрго ―Разважанні аб стварэнні і размеркаванні 

багацця‖. Затым беларускі фізіякрат напісаў уласныя трактаты па палітычнай эканоміі: 

―Штогадовае аднаўленне дзяржавы‖ (1802) і ―Аб натуральным праве‖ (1814). Першая кніга 

была прысвечана аналізу асноўных праблем эканамічнага лібералізму. Храптовіч даказваў, што 

павелічэнне прадукцыйнасці гаспадаркі магчыма толькі пры ўмове зацікаўленасці працаўнікоў 

у выніках сваѐй працы (паншчына наносіць шкоду), адстойваў ідэю асабістай свабоды і права 

на атрыманне адукацыі прадстаўнікамі ўсіх саслоўяў. Я.Л. Храптовіч меў вялікі на той час збор 
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кніг, парадку 3-х тысяч тамоў, таксама ѐн арганізаваў у сваім маѐнтку Шчорсы першую 

публічную бібліятэку. Кіраўнік парыжскага гуртка фізіякратаў Віктар Мірабо (1715-1789) 

напісаў аб Храптовічы наступныя словы: ―Я не ведаю лепшага эканаміста-практыка, як па 

моцнасці розуму, так і па дабрыні сардэчнай.‖ 

Яшчэ адзін беларускі фізіякрат Ігнат Якуб Масальскі 

(1729-1794) імкнуўся не прапусціць ніводнага паседжання 

парыжскага гуртка фізіякратаў, наведваў салоны 

энцыклапедыстаў у еўрапейскіх краінах, не раз сустракаўся з Д. 

Дзідро. У той час існавала мода запрашаць эканамістаў з 

Францыі. Менавіта І.Я. Масальскі запрасіў у ВКЛ аднаго з 

вучняў Ф. Кенэ, французскага эканаміста Мікаля Бадо. Гэта 

было ўжо незадоўга да падзелу Рэчы Паспалітай, і М. Бадо 

дапамагаў праводзіць рэформы апошняму канцлеру ВКЛ Я.Л. 

Хрыптовічу. Для параўнання, граф Галіцын з Расіі таксама 

запрасіў для Кацярыны II другога вучня Ф. Кенэ – Мерс’е дэ ля Рыўера. Французкі эканаміст 

пасля вывучэння арганізацыі эканомікі ў Расійскай імперыі заявіў, што лягчэй за ўсѐ разбурыць 

і пабудаваць зноўку, і… быў адпраўлены царыцай дадому. Аднак пазней М. Рыўер стаў на 

сваѐй радзіме відным прадстаўніком французскай школы фізіякратаў.  

Погляды І.Я. Масальскага выклалі ў сваіх работах яго вучні – Н. Карповіч, В. Калінскі, Р. 

Княжэвіч. Ён лічыў, што пераадолець стогадовую адсталасць краіны магчыма на аснове больш 

эфектыўнага выкарыстання зямельных рэсурсаў і сялянскай працы; прапаноўваў даць усім 

сялянам свабоду, магчымасць валодаць і прымнажаць сваю ўласнасць; выступаў супраць 

анархіі, за парламенцкае кіраванне, сымпатызаваў рэспубліканскай форме улады; павышэнне 

адукацыі грамадзян лічыў фактарам росту дабрабыту. Пры Віленскім універсітэце па аналогіі з 

парыжскім салонам І.Я. Масальскім быў заснаван мясцовы гурток фізіякратаў. 

Яшчэ адзін фізіякрат-практык Антоній Тызенгаўз (1733-1785), 

заснавальнік адных з першых мануфактур у Беларусі, быў не толькі 

буйным прамыслоўцам, але і адукаваным чалавекам. Яму былі 

зразумелы і блізкі ідэі асветніцтва. У 1775 годзе ў Гародні ѐн заснаваў 

тыпаграфію, яшчэ раней – тэатр. Сярод сяброў А. Тызенгаўза быў 

Ж.Ж. Руссо, з якім ѐн вѐў перапіску і запрашаў пасяліцца ў Гародні ці 

ў Белавежскай пушчы. 

Асноўныя палажэнні фізіякратыі падзяляў таксама Геранім 



Страйноўскі (1752-1816), ураджэнец Украіны (нарадзіўся ў в. Ходачкова Крэменецкага павета, 

цяпер Валынь), прафесар і рэктар Віленскага універсітэта. У 1785 годзе ў Вільне выйшаў яго 

знакаміты падручнік ―Навука натуральнага і палітычнага права, палітычнай эканоміі і права 

народаў‖. У гэтым падручніку Г. Страйноўскі тэарэтычна абгрунтаваў неабходнасць 

правядзення палітычных і эканамічных рэформ у ВКЛ і Рэчы Паспалітай з мэтай укаранення і 

замацавання капіталістычнага шляху развіцця. У прыватнасці, ѐн выказаў тэарэтычныя асновы 

фарміравання новага тыпу грамадства, якое адпавядала бы патрабаванням капіталістычнага 

асяроддзя; выступаў за асабістую свабоду сялян і мяшчан, ахову і непарушнасць прыватнай 

уласнасці, пашырэнне наѐмнай працы; прытрымліваўся поглядаў еўрапейскага эканамічнага 

лібералізму таго часу (Локка, Гоббса, Юма), напрыклад, быў прыхільнікам дагаворнай сістэмы 

паходжання дзяржавы. На працягу 26 год гэты падручнік з’яўлялася асноўным падручнікам, па 

якому ў Віленскім універсітэце чыталася палітэканомія. У 1809 годзе В. Анастасевічам яна 

была перакладзена на рускую мову і выдана ў Пецярбургу, і лічылася там сярод навуковай 

грамадскасці прагрэсіўнай кнігай. 

З 1776 і амаль што да выхада ў свет ―Прынцыпаў палітычнай эканоміі і 

падаткаабкладання‖ Давіда Рэкарда (1772-1823) у 1817 годзе развіццѐ эканамічнай думкі 

праходзіла вакол абмеркавання кнігі А. Сміта ―Даследаванне прыроды і прычын багацця 

народаў‖, якая, з аднаго боку, змяшчала агульную крытыку меркантылізму і фізіякратыі, а з 

другога боку, – на аснове абагульнення эканамічнай думкі змяшчала фармуліроўку прадмета 

новай навукі пад назвай ―палітычная эканомія‖. У краінах, якія патрапілі пад уплыў ангельскай 

палітэканоміі, з’явіліся эканамісты, якія папулярызавалі тэорыю А. Сміта. Напрыклад, у 

Францыі гэта быў Жан Баціст Сэй (1767-1832), а ў Беларусі такую ж ролю выканаў Ян Зноска 

(1772-1833). У еўрапейскіх універсітэтах палітэканомію спачатку пачалі вылучаць з ―маральнай 

філасофіі‖ ў асобную дысцыпліну, а потым, калі з яе пачалі вылучацца іншыя курсы – 

банкаўская справа, знешні гандаль і інш., пачалі ствараць кафедры палітычнай эканоміі. Гэта 

было сведчаннем прызнання з боку навуковага грамадства за палітэканоміей статусу 

самастойнай навукі. У тых краінах, дзе ангельская палітэканомія не атрымала 

распаўсюджвання, яе замяніла нямецкая гістарычная палітэканомія. Напрыклад, ва 

ўніверсітэтах Расійскай імперыі з пачатку XIX стагоддзя і да 1850-х гадоў палітэканомію 

выкладалі пераважна нямецкія эканамісты (Шторх, і інш.). 

Упершыню асобныя раздзелы палітэканоміі ў Віленскім універсітэце пачаў чытаць 

прафесар Г. Страйноўскі ў 1783 годзе (у 1785 ѐн выдаў свае распрацоўкі ў вышэйназваным 

падручніку) і рабіў гэта на працягу 10 гадоў, пакуль не перадаў гэтую працу свайму вучню, 

ураджэнцу Беларусі Сымону Малеўскаму (1759-1832). З 1793 года палітэканомія выкладалася 



ў выглядзе асобнай дысцыпліны, а ў 1808 годзе было прынята рашэнне аб стварэнні кафедры 

палітэканоміі. З мэтай падрабязнага вывучэння асаблівасцей палітэканоміі таго часу, а таксама 

каб пераняць вопыт у справе арганізацыі падобных кафедр у еўрапейскіх універсітэтах, у 

Францыю быў накіраваны беларускі эканаміст Ян Зноска. У 1810 годзе кафедра палітычнай 

эканоміі ў Віленскім універсітэце была адчынена. Кансультацыі па адкрыццю кафедры даваў 

Жан Шарль Сымон де Сісмандзі, выдатны прадстаўнік фанцузскай класічнай палітэканоміі. З 

таго часу да 1823 года палітэканомію выкладаў Я. Зноска, а ў перыяд 1823-1830 гг. яшчэ адзін 

ураджэнец Беларусі – Ян Вашкевіч (1797-1859). С. Малеўскі выкладаў палітэканомію па 

вышэйзгаданаму падручніку Г. Страйноўскага. Я. Зноска па вяртані з-за мяжы выдаў свой 

падручнік ―Навука палітычнай эканоміі‖ (1811), па якому студэнтам выкладаўся курс 

палітычнай эканоміі амаль што два дзесяцігоддзі. Акрамя таго, у 1816 годзе Я. Зноска выдаў 

навуковы трактат ―Даследванне палітычнай эканоміі, яе гісторыі і сістэм‖. У сваіх працах Я. 

Зноска аддаваў перавагу поглядам А. Сміта, у асаблівасці адстойваў ідэі свабоднай 

канкурэнцыі, асабістага прадпрыемніцтва і ініцыятывы. Аднак па некаторым пытанням, 

напрыклад, па пошуку крыніц нацыянальнага багацця, не ва ўсім быў згодны з А. Смітам і 

прапаноўваў уласныя меркаванні. Ян Вашкевіч дапрацаваў асобныя раздзелы палітэканоміі ў 

сваіх трактатах ―Навука ў гандле‖ (1830), ―Гісторыя банкаў і іншых галоўных фінансавых 

устаноў‖ (1836). Навуковыя працы Я. Вашкевіча ўключалі водгукі папулярнай у той час 

традыцыі рамантызму, якая азначала накіраванасць даследванняў на вывучэнне жыцця 

беларускага насельніцтва. 

Аднак натуральны працэс развіцця галоўнага ўніверсітэту на беларускіх землях быў 

прыпынены 1 траўня 1832 года па загаду расійскага цара Мікалая I. На момант закрыцця ў 

Віленскім універсітэце навучалася 1831 студэнтаў, з якіх 80% складалі выхадцы з беларускіх 

зямель. Колькасць студэнтаў Віленскага ўніверсітэту перавышала колькасць судэнтаў усіх 

астатніх адукацыйных акруг Расійскай імперыі. Гэты ўніверсітэт быў шырока вядомы ў Еўропе. 

Рускі паэт А. Палежаеў (1804-1838), які сам быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэта, ставіў 

Віленскі ўніверсітэт у адзін шэраг з Оксфардскім ўніверсітэтам. У прыватнасці ѐн пісаў: «О 

радзіма сапраўдных студэнтаў – Гѐтынген, Вільня і Оксфард!». Віленскі ўніверсітэт меў 

надзвычай важнае значэнне для развіцця навуковай думкі ў Беларусі, у тым ліку і эканамічнай, 

аднак трымаць пад бокам такі цэнтр нацыянальна-патрыятычнай молазді царскае самадзяжаў’е 

не мела магчымасці, асабліва пасля шырокага шляхецкага паўстання на беларускіх землях у 

1830-1831 гадах. Адначасова быў выданы загад аб арганізацыі праз некаторы час Вышэйшага 

ліцэя ў Воршы, які мог бы замяніць зачынены Віленскі ўніверсітэт. Аднак фінансавыя цяжкасці 

і палітычныя матывы прывялі да таго, што праца, якая пачалася ў Воршы, была спынена. 



Авансаваныя грошы царская ўлада перавяла на завяршэнне арганізацыі ўніверсітэта ў Кіеве, які 

павінен быў замяніць ліцэі ў Воршы і Кіеве, і павінен быў па задумцы стваральнікаў «стаць 

сканцэнтраваннем адукацыйнай сістэмы ўсіх заходніх губерняў для канчатковай адукацыі 

маладых людзей, падрыхтаваных да гэтага ў гімназіях Кіеўскай і Беларускай акруг». У 1834 

годзе Кіеўскі ўніверсітэт быў адчынены, і сюды разам з іншымі перавялі кафедру палітычнай 

эканоміі былога Віленскага ўніверсітэта. 

Пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэту  сітуацыя кардынальна змянілася: калі раней 

моладзь з Украіны ехала атрымліваць адукацыю ў Беларусь, то цяпер моладзь з Беларусі ехала 

ва Ўкраіну. Роля ўкраінскіх універсітэтаў для Беларусі ў той час значна павялічылася, паколькі 

пасля сканчэння гімназій шматлікія ўраджэнцы Беларусі, асабліва з Палесся, Магілѐўшчыны і 

Міншчыны, часта выбіралі для атрымання вышэйшай адукацыі Кіеў і Харкаў. З аднаго боку, у 

Кіеўскім універсітэце былі створаны прымальныя ўмовы для даследванняў беларускімі 

эканамістамі роднага краю, але, з другога боку, ураджэнцы Беларусі зрабілі значны ўнѐсак у 

развіццѐ ўкраінскай эканамічный навукі. 

Четыре поколения белорусских экономистов не имели возможность учиться и работать у 

себя дома. Рассмотрим по несколько наиболее ярких представителей в каждом поколении, в 

судьбе которых Украина сыграла роль малой родины. В первом поколении – это Д. Журавский 

и Я. Ястржембский, во втором – Н. Судзиловский, в третьем – М. Довнар-Запольский и С. 

Мержинский, в четвертом – С. Кузнец. 

Белорусским и украинским экономистом по праву следует считать Дмитрия Журавского 

(1810-1856), который родился на Могилевщине.  Этот экономист является одним из 

основателей статистического направления в экономической науке (основатель критического 

метода и метода группировок в статистике). С 1845 года находился на статистической работе в 

Киеве. Его самый известный научный труд «Об источниках и употреблении статистических 

сведений» вышел в 1846 году. Журавский пытался дать эмпирическое объяснение 

экономических явлений и процессов, через разработку необходимых экономических 

показателей и накопление статистической информации. Позже данная методологическая 

традиция получила развитие в мировой экономической науке в трудах Уэсли Митчела и 

Саймона Кузнеца. В частности на основе лично разработанной системы национальных счетов 

Журавский произвел количественную оценку потерь экономики России от сохранения 

крепостного права. Это дало основание Н. Чернышевскому, который сам имел значимые 

работы по политэкономии, назвать Д. Журавского великим русским экономистом. В 1852 году 

Д. Журавский в 3-х томах издал значимый труд «Статистическое описание Киевской 

губернии». До работы в Киеве с 1831 года работал в комиссии Н. Сперанского, где идейно 



противостоял таким реакционерам экономического мысли того времени, как русский экономист 

Н. Мордвинов.  

Как политэконом сложился на Украине Ян Ястржембский (1814-1883), который родился 

на Минщине, а в 1841 году окончил Харьковский университет. Затем преподавал 

политэкономию и статистику в институтах Петербурга. В своих работах разделял положения 

классической политэкономии: поддерживал трехфакторную модель экономического роста Ж.Б. 

Сэя, смысл которой заключается в том, что источниками богатства являются земля, труд и 

капитал; выступал за свободу внешней торговли, основываясь на теории абсолютных и 

относительных преимуществ соответственно А. Смита и Д. Рикардо. Исследовал проблему 

противоречия между развитием капиталистических сил и ростом социальной напряженности в 

обществе. Изучив работы П. Прудона, Т. Мальтуса, К. Сен-Симона, Ш. Фурье, пришел к 

выводу, что для России единственным из возможных путей развития все же остается 

капиталистический путь, а источниками роста народного благополучия являются развитие 

промышленности и свободной торговли. Ястржембский внес существенный вклад в борьбу с 

царским самодержавием, в частности был активным членом кружка петрашевцев в Петербурге. 

В Киевском университете на юридическом, а затем на медицинском факультете, учился 

Николай Судзиловский (1850-1930), уроженец белорусского Могилева. Проникнувшись 

идеями народничества, основал в Киевском университете народнический кружок. Когда на 4-м 

курсе ему угрожал арест, выдал себя за немца и сбежал за границу (1874 г.). В Женеве защитил 

докторскую диссертацию «Про антисептический метод лечения в хирургии». Еще раньше 

увлекся марксистской теорией,  где обнаружил ряд противоречий, и чтобы в них разобраться 

лично встречался с К. Марксом, Ф. Энгельсом, Г. Плехановым. После этого Н. Судзиловский 

мало верил в возможности марксизма, как теории. Вместо идеи социалистической революции 

по всей Европе, он выдвинул идею создания Соединенных Штатов Европы. Надо заметить, что 

сегодня Европейский союз многие так и называют. Почти всю свою жизнь и научную 

деятельность Н. Судзиловский посвятил борьбе с самодержавием и подготовке буржуазно-

демократической революции в России. Координировал работу общественных движений 

Беларуси, Украины, России, Швейцарии, Англии, Франции, Румынии, Болгарии, США, 

Японии, Филиппин, Китая. Как и Ф. Энгельс знал 12 языков. Считал, что единственным 

решением задачи демократизации России является сознательная замена существующего 

порядка другим. И таким идеальным порядком он считал американскую цивилизацию. 

Основные работы Н. Судзиловского по социально-экономической организации общества: 

Последовательная демократия (1907), Американская идея на Далеком Востоке (серия статей, 



1912), Восток и Запад (1915), Мысли в слух (1916, 2-а изд.). Русские писатели В. Короленко и 

М. Горький высоко отзывались о философских работах Н. Судзиловского. 

Один из первых марксистов в Беларуси, уроженец Минска, Сергей Мержинский (1870-

1901) также учился в Киевском университете. Он был одним из основателей марксистской 

студенческой организации, вел среди студенчества революционную пропаганду, вступил в 

киевский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», выступал против народников, и как 

марксист боролся с экономистами. Как признанный в своих кругах теоретик, С. Мержинский 

чаще других выступал с рефератами, активно пропагандировал новинки марксистской 

литературы. С. Мержинский был любимым человеком украинской поэтессы Леси Украинки, 

которая отразила их отношения в многочисленных стихах. Последних два месяца жизни, когда 

он был тяжело болен, она провела у его кровати, и в день смерти в Минске написала поэму 

«Одержимая». 

Во II половине XIX – начале ХХ в.  как нельзя лучше характеризуют взаимосвязь 

белорусской и украинской экономических наук жизненный путь и деятельность Митрофана 

Довнар-Запольского (1867-1934). Родился М. Довнар-Запольский на Белорусском Полесье в 

Речице. Окончил Киевский университет (1894), там же защитил магистерскую (1901) и 

докторскую (1905) диссертации. Главным направлением научной деятельности избрал 

экономическую историю, так как считал, что возрождать белорусский и украинский край 

необходимо с изучения истории развития их экономики. Проработав еще несколько лет в 

Киевском университете, возглавил Киевский коммерческий институт, которому посвятил 

десятилетие своей жизни (1907-1917). Позже, когда на Украине открывали Институт народного 

хозяйства, группа украинских ученых ходатайствовала о присвоении ему имени М. Довнар-

Запольского. Во время первой мировой войны при непосредственном участии М. Довнар-

Запольского библиотека И.Л. Хрептовича, о которой уже упоминалось выше, была перевезена в 

Киев, где она находится по сегодняшний день. Можно предположить, что борьба украинской 

интеллигенции за национальную независимость оказала влияние на М. Довнар-Запольского. В 

1918 году он основал и возглавил Белорусскую торговую палату в Киеве. Некоторое время 

преподавал в Харьковском университете. Ему принадлежит около 200 работ по экономике, 

истории, этнографии Беларуси и Украины. Самой обстоятельной монографией по 

экономической теории у М. Довнар-Запольского является «Народное хозяйство Белоруссии в 

1861-1914 гг.» (1926), где он раскрыл сущность колониальной экономической политики 

царской России в отношении белорусского края. 

Наконец Беларусь и Украину объединяет Саймон Кузнец (1901-1985), лауреат 

Нобелевской премии по экономике (1971), который родился в Пинске, а учился в Харьковском 



университете. После двух лет обучения он начал еще и работать в статистическом отделе 

Центрального совета профсоюзов при правительстве Советской Украины. Затем стал 

заведующим одной из секций бюро статистики труда. В 1921 году в сборнике «Материалы по 

статистике труда на Украине» была напечатана его первая статья «Денежная заработная плата 

рабочих и служащих фабрично-заводской промышленности г. Харькова в 1920 году». Когда в 

1921 году Западная Беларусь согласно советско-польскому договору отошла к Польше, многие 

белорусы эмигрировали сначала в эту страну, а затем в другие западные страны. В 1921 году из 

Пинска в Варшаву, а оттуда в 1922 году в США уехал и С. Кузнец. Вслед за своим наставником 

У. Митчеллом, он стал признанным лидером статистического направления в мировой 

экономической науке, в частности внес огромный вклад в разработку системы национальных 

счетов, на которой сегодня строится официальная статистика в странах по всему миру. Для нас 

же сегодня особый интерес представляют, как совместное изучение доэмиграционного периода 

жизни С. Кузнеца, так и его научное наследие, которое он оставил по вопросам преодоления 

нашими странами вековой экономической отсталости и их интеграции в мировую экономику. 

Это приложение «закона Кузнеца» к развивающимся странам, «циклы Кузнеца» и его теория 

экономического роста, а также теория возникновения и развития новой стадии в экономической 

истории, которую он рассматривал, в том числе, и на примере России XIX века. Для 

белорусской и украинской экономических наук С. Кузнец может и должен стать таким же 

«проводником» в международное экономическое сообщество, каким для российской 

экономической науки стал в конце 1990-х гг. Василий Леонтьев. 

Проведенное исследование исторической общности в становлении белорусской и 

украинской экономических наук позволило сделать следующие основные выводы: 

1. Для Беларуси исторический период 1500-1921 гг. можно разбить еще на  два временных 

отрезка: период наличия государственности и его отдельных атрибутов, таких, как наличие 

собственного Виленского университета (1500-1832) и колониальный период (1832-1921), когда 

Российская империя не позволила белорусам-литвинам иметь собственный университет. В 

первом периоде для Беларуси характерно наличие университета, известного в Европе, который 

привлекал многих выходцев из Украины. В частности украинец Е. Страйновский стал первым 

профессором, который начал читать отдельные разделы политэкономии в Виленском 

университете. Во втором периоде, наоборот, уже белорусы выступали в качестве 

интеллектуального донора для украинской экономической науки. С другой стороны в это время 

Киевский университет стал альма-матер для многих белорусов, внес вклад в становление 

белорусской государственности. В частности директором первого экономического института на 

Украине был белорус Митрофан Довнар-Запольский.   



2. Несмотря на то, что Беларусь была инкорпорирована в состав Российской империи, до 

того времени пока здесь сохранялся собственный центр развития науки, белорусская 

экономическая мысль выявляла свойства, которые преимущественно соответсвовали традиции 

потвердившей себя позже английской политэкономии. Позднее Киевский университет также 

выявлял свою европейскую принадлежность. Вообще в XVI-XIX вв. развитие экономической 

науки в Беларуси и на Украине происходило преимущественно в контексте становления 

европейской или, как ее еще называют, западной цивилизации, нежели находилось под 

влиянием российской экономической мысли. Осознание этого факта сегодня может помочь в 

деле ускорения интеграции белорусской и украинской экономических наук в мировую 

экономическую науку. 

Истоки экономической мысли Беларуси (Часть II. Продолжение)
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Два гады таму, на V міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі ў Кіеўскім 

нацыянальным універсітэце імені Тараса Шаўчэнкі, былі ўжо прадстаўленыя агульныя вытокі 

развіцця беларускай і ўкраінскай эканамічных навук, якія ў асноўным ахоплівалі час існавання 

Віленскага ўніверсітэту [1]. У той публікацыі быў разгледжаны ў асноўным час, калі 

распаўсюджваліся ў мясцовай эканамічнай думцы канцэпцыі меркантылізму і фізіякратыі (за 

часамі Рэчы Паспалітай), паказана гістарычнае супадзенне паміж закрыццѐм Віленскага і 

адкрыццѐм Кіеўскага ўніверсітэтаў, якое спарадзіла паток беларускіх студэнтаў у бок Украіны з 

мэтай атрымання вышэйшай адукацыі, а таксама былі ўкладзены кароткія звесткі пра вучоных-

эканамістаў ураджэнцаў Беларусі, для якіх пазней Кіеўскі ўніверсітэт стаў alma-mater. З таго 

часу высветліліся некаторыя новыя звесткі аб беларуска-украінскіх повязях, якія ў асноўным 

датычацца часу станаўлення і развіцця ў Беларусі і ва Ўкраіне класічнай школы палітэканоміі, і 

якім у асноўным і прысвечаны гэты артыкул. 

Быў час (1803-1832), калі тры украінскія губерніі (Кіеўская, Падольская і Валынская) 

разам з беларускімі губерніямі ўтваралі адзіную Віленскую навучальную акругу, якую паміж 

іншым, узначальвала так званая ўкраінская партыя ў складзе А. Чартарыйскага, Ф. Чацкага і Г. 

Калантая (якія, праўда, лічылі сябе польскімі патрыѐтамі). Гэта садзейнічала ўзаемнаму 

ператоку студэнтаў і выкладчыкаў у яе межах. Так на рэктара Віленскага ўніверсітэту быў 

вылучаны ўраджэнец Украіны Геранім Страйноўскі (які раней у 1785 г. выдаў першы падручнік 

па палітэканоміі ў Вялікім княстве Літоўскім); яго брат Валеры Страйноўскі, вядомы фізіякрат, 

быў абраны ганаровым сябрам Віленскага ўніверсітэту.  
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Былі таксама прыклады абмену і ў адваротным накірунку: так выпускнік Віленскага 

ўніверсітэту Міхал Хонскі (1779-1855), які быў родам з тагачаснай Беларусі (з-пад г. Аўгустова, 

цяпер у Польшчы), па пратэкцыі Ф. Чацкага ў 1806 г. быў накіраваны ў Крэмянецкі ліцэй, дзе 

заняў пасаду прафесара прыроднага права і палітэканоміі. З таго часу, на працягу 25 гадоў, а 

менавіта да канца існавання гэтага ліцэя, ѐн выкладаў там палітэканомію, прычым яго лекцыі, 

па звестках Й. Бялінскага, карысталіся поспехам у студэнтаў [2]. Хонскі быў аўтарам некалькіх 

уласных арыгінальных прац, галоўнай з якіх лічыцца яго манаграфія «Уплыў падаткавых сістэм 

на дабрабыт народаў і іх палітычны быт» (1816) [3]. Пасля закрыцця Крэмянецкага ліцэя яму 

прапаноўвалі выкладаць палітэканомію ў Кіеўскім універсітэце, але ѐн адмовіўся, застаўся 

жыць у сваім уласным доме і працягваў займацца навукай. Большасць ідэй Хонскі чэрпаў з 

прац Ж.Б. Сэя, Д. Рыкарда, Дж. Мак-Калуха, але ягоным асноўным правадніком быў А. Сміт. 

Напрыклад, асноўнымі крыніцамі багацця Хонскі лічыў працу і эканомнасць (заўвага. раней так 

называлі вытворчасць працы). 

Пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэту (1832), каб нечым замяніць яго, планавалася 

адкрыць ліцэй у г. Орша ў Беларусі. Такі ж ліцэй планавалася адкрыць і ў Кіеве. Гэтыя дзве 

установы па планам царскіх уладаў павінны былі забяспечваць патрэбы ў вышэйшай адукацыі 

выхадцаў з усіх заходніх губерній, падрыхтаваных да гэтага ў гімназіях Беларускай і Кіеўскай 

навучальных акруг. Але сродкі авансаваныя на гэтыя два ліцэі былі аб’яднаныя, і замест дзвух 

ліцэяй ў 1834 г. быў адкрыты адзін Кіеўскі ўніверсітэт. Фактычна атрымалася так, што, у галіне 

вышэйшай адукацыі, цяпер ужо беларускія губерніі былі далучаны да Кіеўскай навучальнай 

акругі. Цяпер ужо беларускія студэнты ехалі вучыцца ў Кіеў (як раней украінскія студэнты ў 

Вільню), лепшых з беларусаў пакідалі на працы ў Кіеўскім універсітэце, а выпускнікі гэтага 

ўніверсітэту размаркоўваліся на выкладчыцкую працу (напрыклад, у Горыгорацкі земляробчы 

інстытут, аб чым будзе сказана ніжэй). 

К моманту закрыцця Віленскага ўніверсітэту там ужо паспела скласціся ўласная традыцыя 

развіцця навукі палітычная эканомія, гісторыя якой складалася з мясцовай школы фізіякратыі 

(1782-1810), асноўнымі прадстаўнікамі якой былі Г. Страйноўскі, Я. Храптовіч, І.Я. Масальскі, 

С. Малеўскі, і з мясцовай класічнай школы палітэканоміі (1810-1832), асноўнымі 

прадстаўнікамі якой былі Я. Зноска, Я. Вашкевіч, М. Ачапоўскі, Ст. Будны. Як ні дзіўна гэта 

сѐння гучыць, але пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэту, працяг уласнай традыцыі ў развіцці 

класічнай палітэканоміі ў Беларусі, удалося падтрымаць у многім дзякуючы яе станаўленню і 

развіццю ў Кіеўскім універсітэце. Прынамсі, уплыў мясцовай класічнай школы палітэканоміі 

Кіеўскага ўніверсітэту на развіццѐ класічнай палітэканоміі ў Беларусі ў 40-60-я гады ХІХ ст. 

быў самым моцным. 



У адзіным цэнтры развіцця фундаментальнай эканамічнай навукі, які захоўваўся ў 

Беларусі ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя, Горыгорацкім земляробчым інстытуце, не было ніводнага 

выкладчыка, ні з Пецярбургскага ўніверсітэту, ні з Маскоўскага ўніверсітэту, а ўсе трое 

выкладчыкаў, якія мелі дачыненне да палітэканоміі, – Іван Азарэвіч, Аляксандр Гінцэль і Юлій 

Янсан, былі выпускнікамі Кіеўскага ўніверсітэту (апошні яшчэ і ўраджэнец Кіева). З іх Гінцэль 

і асабліва Янсан – відавочна былі вучнямі І. Вернадскага і М. Бунге.  

Пэўнай таямнічасцю акутана прызначэнне на пасаду ад’юнкт-прафесара палітэканоміі Ю. 

Янсана, якое адбылося ў 1861 годзе. Справа ў тым, што на гэту пасаду планаваўся выпускнік 

Горыгорацкага земляробчага інстытута Аляксандр Есакаў (лепшы выпускнік 1853 г., які сярод 

нямногіх атрымаў вучоную ступень агранома і адзін з 53 выпускнікоў таго году – медаль за 

поспехі ў навуцы), які спецыяльна дзеля гэтага на два гады (1860-1861) быў накіраваны ў 

Нямеччыну з мэтай удасканалення ведаў у навуцы палітэканомія. Трэба адзначыць, што ў 

замежную стажыроўку ў той час адпраўлялі адзінкавых выкладчыкаў (так, за ўсю гісторыю 

Горыгорацкага інстытута яе прайшлі ўсяго шэсць чалавек). Але пасля стажыроўкі, замест таго, 

каб прыступіць да выкладання палітэканоміі у Горы-Горках, А. Есакаў аб’явіўся ў Пятроўскай 

земляробчай і лясной акадэміі ў якасці ад’юнкт-прафесара па агранаміі, а замест яго ў Горы-

Горках з’явіўся Ю. Янсан. З-за адсутнасці адпаведных крыніц, сѐння застаецца толькі гадаць 

чаму так адбылося (можа Есакаў падаваў такія надзеі, што яго забралі ў Маскву? але чаму тады 

ѐн выкладаў не тую навуку да якой рыхтаваўся, і чаму ў канцы 1860-х г. ѐн увогуле пакінуў 

навукова-выкладчыцкую дзейнасць?), але праца ў Горыгорацкім земляробчым інстытуце Ю. 

Янсана стала адной з яскравых старонак развіцця класічнай палітэканоміі ў Беларусі ў другой 

палове ХІХ стагоддзя.  

Падчас працы ў Горы-Горках Ю. Янсан падрыхтаваў магісцерскую 

дысертацыю на тэму «Значэнне тэорыі рэнты Рыкарда ў навуцы 

палітычная эканомія» (1864), якая была ім абароненая ў тым жа годзе ў 

Санкт-Пецярбургскім унівэрсітэце. Надрукаваў артыкул «Эканамічная 

аснова пазямельнага даходу» (1862) у часопісе «Эканаміст», які 

выпускаў І. Вернадскі. Нарэшце, уласныя запіскі, па якім ѐн выкладаў 

палітэканомію ў Горыгорацкім земляробчым інстытуце былі 

апублікаваны ў выглядзе падручніка па палітэканоміі ў 1865 г. [4]. Ужо 

падчас працы ў Санкт-Пецярбурзе ѐн захоўваў інтарэс да Ўкраіны і Беларусі. На замову 

імператарскага Вольнага эканамічнага таварыства ѐн выдаў пяць кніг эканоміка-статыстычнага 

характару, прысвечаных развіццю гандля хлебам у розных месцах Украіны і Беларусі (Пінску, 

Берасці, Адэсе, і інш.). Яшчэ ў адной сваѐй кнізе «Вопыт статыстычнага даследвання аб 



сялянскіх надзелах і плацяжах» ѐн аналізаваў становішча сялян пасля адмену прыгону на 

прыкладзе беларускіх і ўкраінскіх губерній.  

Менавіта ў перыяд працы ў Горы-Горках Ю. Янсан спецыялізаваўся галоўным чынам на 

палітэканоміі, у той час, як пасля пераезду ў Санкт-Пецярбург, стаў займацца пераважна 

праблемамі статыстыкі, у выніку чаго пазіцыяніруецца расійскімі гісторыкамі эканамічнай 

думкі больш як  статыстык. Будзе лагічным, калі вывучэнне эканамічнай спадчыны Ю. Янсана, 

а таксама яго жыццѐвага шляху падчас навучання ў Кіеўскім універсітэце і працы ў 

Горыгорацкім земляробчым інстытуце, стане спецыялізацыяй беларускіх і украінскіх 

гісторыкаў-эканамістаў. Янсан з’яўляўся прадстаўніком класічнай палітэканоміі. Па яго 

палітэканамічным працам можна заўважыць, што на фарміраванне яго эканамічных поглядаў 

паўплывалі яго настаўнікі, – І. Вернадскі і М. Бунге. У сваіх працах часцей, чым на каго іншых, 

ѐн спасылаецца на А. Сміта, Д. Рыкарда, Ж.Б. Сэя, Дж. Мак-Калуха, Ф. Басціа і Г. Кэры.  

Увогуле ж палітычная эканомія выкладалася ў Горы-Горках у перыяд 1842-1864 гг. (да 

таго часу, пакуль інстытут ня быў зачынены за ўдзел яго студэнтаў і выкладчыкаў у 

нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1863-1864 гг.). Першыя 15 гадоў яе выкладаў І. Азарэвіч 

(праўда тады яна называлася ў гэтым інстытуце «энцыклапедыя камеральных навук»).  Пры 

гэтым аснаўной спецыялізацыяй Азарэвіча было правазнаўства (напэўна, ѐн скончыў 

юрыдычны факультэт, бо з’яўляўся кандыдатам права). Акрамя палітэканоміі і статыстыкі, ѐн 

выкладаў прадмет законазнаўства.  Навуковым накірункам яго працы была распрацоўка 

праблемы ўдасканалення расійскага заканадаўства. У 1855 г. на вучоным з’ездзе ў Горы-Горках 

ѐн агучыў вынікі сваіх распрацовак, але яго прамова ў выглядзе падрыхтаванага артыкула не 

была дапушчана да друку ў часопісе «Запіскі Горыгорацкага земляробчага інстытута» па 

цэнзурных меркаваннях. Па сведчанні гісторыкаў, той артыкул змяшчаў разбор расійскага 

заканадаўства, але яго рукапіс пакуль ня знойдзены. На карысць таго, што Азарэвіч аддаваў 

перавагу менавіта правазнаўству сведчыць таксама той факт, што калі ѐн ужо быў у гадах і яму 

цяжка было выкладаць усе тры дысцыпліны, то ў 1855-56 навучальным годзе ѐн адмовіўся ад 

статыстыкі. Палітэканомію большую частку часу Азарэвіч чытаў па падручніку А. Бутоўскага 

«Народнае багацце альбо асновы палітычнай эканоміі» (1847). Вядома таксама, што дзейнасць 

Азарэвіча на выкладчыцкай ніве добра цанілася кіраўніцтвам інстытута: доўгі час ѐн з’яўляўся 

намеснікам старшыні Вучонага савету інстытута; у 1853 г. за выслугу гадоў яму быў прысвоены 

статус надворнага саветніка, а ў 1856 г. – калежскага саветніка. 

Яшчэ адзін выкладчык – Аляксандр Гінцэль (магчыма быў родам з Ліфлянтскай губерніі) 

таксама меў непасрэднае дачыненне да палітэканоміі. Ён прыехаў з Кіева  ў 1853 г. і адразу 

ўзначаліў кафедру кадастра і люстрацыі. Ужо на той час ѐн з’яўляўся тытулярным саветнікам. 



Чытаў па ўласным запіскам такі прадмет, як «кадастр і люстрацыя», дзе разглядаліся некаторыя 

пытанні з палітэканоміі, – аб пазямельным даходзе, працоўнай сіле, капітале. Яму належыць 

змястоўны цалкам палітэканамічны артыкул «Аб умовах, якія ўплываюць на велічыню 

пазямельнай рэнты» (1855), які быў надрукаваны ў часопісе «Запіскі Горыгорацкага 

земляробчага інстытута». З шасці вучоных з’ездаў, якія адбыліся ў Горы-Горках, на чатырох, 

Гінцэль абіраўся вучоным сакратаром. Ён быў адзін з арганізатараў і заўзятараў Навуковага 

выкладчыцка-студэнцкага клубу, які дзейнічаў пры Горыгорацкім інстытуце, і адной са сваіх 

мэтаў ставіў дабівацца аднаўлення Віленскага ўніверсітэту. Гінцэль карыстаўся вялікім 

аўтарытэтам сярод студэнтаў. У выніку за падтрымку ва ўдзеле іх у паўстанні ѐн і быў сасланы 

ў Сібір, дзе яго сляды губляюцца. 

Акрамя забеспячэння кадрамі Горыгорацкага земляробчага інстытута, станаўленне і 

развіццѐ класічнай палітэканоміі ў Кіеўскім універсітэце, паўплывала на падтрыманне развіцця 

класічнай палітэканоміі ў Беларусі, стымулюючы, альбо падтрымліваючы намаганні яе асобных 

прадстаўнікоў. Так, апошні загадчык кафедры палітэканоміі ў Віленскім універсітэце Ян 

Вашкевіч, дзякуючы таму, што прэтэндаваў на заняцце кафедры палітэканоміі і статыстыкі ў 

Кіеўскім універсітэце, быў вымушаны аднаўляць свой канспект лекцый. Тамушта згодна з 

выстаўленымі патрабаваннямі, прэтэндэнт павінен быў напісаць твор, у якім трэба было 

выкласці: гісторыю палітэканоміі як навукі, прасачыць яе эвалюцыю, даць крытычную адзнаку 

поглядаў яе асноўных прадстаўнікоў; выкласці асноўныя палажэнні з гэтай навукі, якіх 

прытрымліваецца сам аўтар; прыстасаваць гэтыя палажэнні да вырашэння праблем развіцця 

народнай гаспадаркі Расійскай імперыі [5, c. 743-744]. І хоць вядома, што па збегу абставін Я. 

Вашкевіч вымушаны быў саступіць гэтае месца І. Вярнадскаму, але сѐння той рукапіс, 

прадстаўлены Я. Вашкевічам у 1843 г. ў Кіеўскі ўніверсітэт, мае высокую навуковую 

каштоўнасць, бо яго знаходка дазваліла б аднавіць поўную карціну ў развіцці класічнай 

палітэканоміі ў Беларусі ў ХІХ ст. (а таксама б упісала яшчэ адну слаўную старонку ў развіццѐ 

класічнай палітэканоміі ва Ўкраіне ў той жа перыяд). 

Пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэту на вучобу ў Кіеў пераехала шмат студэнтаў з 

Беларусі. Адным з іх быў Іван Ястржэмбскі, адзін з самых актыўных беларускіх палітэканомаў 

сярэдзіны ХІХ стагоддзя (1814-1883). У папярэдняй нашай публікацыі [1, с. 47] паведамлялася, 

што ѐн скончыў  Харкаўскі ўніверсітэт. Так яно і было, але дагэтуль, на працягу года, ѐн пабыў 

яшчэ і студэнтам Кіеўскага ўніверсітэту. Большасць сваіх фундаментальных прац ѐн 

апублікаваў у часопісе «Эканаміст», які выпускаў і рэдагаваў І. Вернадскі, і які напісаў адну з 

прадмоў да працы Ястржэмбскага (чаго ѐн, дарэчы, звычайна не рабіў). У такім супрацоўніцтве 

не было б нічога дзіўнага, калі б не тыя абставіны, што за год да сваіх першых публікацый 



Ястржэмбскі вярнуўся з ссылкі з Сібіры, і не меў права амаль да канца жыцця пакідаць межы 

свайго роднага Рэчыцкага павету ў Беларусі. Ёсць меркаванне, што І. Ястржэмбскі і І. 

Вернадскі былі добра знаѐмыя яшчэ дагэтуль, калі абодва працавалі ў Пецярбурзе, і, магчыма, 

не ў апошнюю чаргу сыграла тое, што паходзілі з адных краѐў. Бо ў часопісе «Эканаміст» І. 

Вернадскі даволі часта даваў месца беларускім аўтарам, чым садзейнічаў развіццю эканамічнай 

думкі ў Беларусі. 

Яшчэ два ўраджэнцы Беларусі, Дзмітры Жураўскі (нарадзіўся пад беларускім Магілѐвам) і 

Васіль Дамброўскі (нарадзіўся у Гомлі), у сваю чаргу мелі пэўнае дачыненне да станаўлення 

класічнай палітэканоміі ў Кіеўскім ўніверсітэце. Першы быў сябрам М. Бунге, добра ведаў І. 

Вернадскага, бо ўваходзіў разам з імі ў склад статыстычнага аддзелу спецыяльна створанай пры 

Кіеўскім універсітэце Камісіі для апісання губерній Кіеўскай навучальнай акругі, а другі ў 

1843-1844 гг.  выкладаў палітэканомію ў Кіеўскім універсітэце, пакуль яшчэ не вярнуўся са 

стажыроўцы І. Вернадскі. Па праву сѐння, і Дз. Жураўскі, і В. Дамброўскі лічацца ўкраінскімі 

эканамістамі [5, c. 736], бо пакінулі след у справе станаўлення навукі палітэканоміі ў Кіеўскім 

універсітэце (і пакінулі б большы, калі б не кароткае жыццѐ абодвух), як і па праву не 

забываецца сѐння тое, што яны з’яўляліся ўраджэнцамі Беларусі [5, с. 762].  

Такім чынам, у асобах І. Азарэвіча, А. Гінцэля, Ю. Янсана, а таксама іх вучняў (А. 

Людагоўскага, А. Бажанава), адбыўся працяг у Беларусі уласнай традыцыі развіцця класічнай 

палітэканоміі, якая была не на доўга перапынена пасля закрыцця Віленскага ўніверсітэту. Пры 

гэтым, галоўныя вучоныя-эканамісты, якія развівалі класічную палітэканомію ў Беларусі ў 40-

60-х гг. ХІХ ст. – Я. Вашкевіч, І. Азарэвіч, А. Гінцэль, Ю. Янсан, І. Ястржэмбскі, сваімі лѐсамі 

так ці іначай былі звязаны з Кіеўскім універсітэтам, а некаторыя з тых, хто стаяў у вытокаў 

развіцця класічнай палітэканоміі ў Кіеўскім універсітэце, – Дз. Жураўскі, В. Дамброўскі, так ці 

іначай былі звязаны лѐсам з Беларуссю. 

На працягу ўсяго артыкула нездарма падкрэслівалася, што ў 40-60 гг. ХІХ ст., і ў Беларусі, 

і ва Ўкраіне, развівалася менавіта класічная палітэканомія. Бо сѐння для сучасных вучоных-

эканамістаў Беларусі і Ўкраіны асабліва важна ведаць гісторыю развіцця як раз айчынай 

класічнай палітэканоміі.  Гэта той самы шлях, які здольны вярнуць сучасную беларускую і 

ўкраінскую эканамічныя навукі ў кантэкст развіцця сусветнай эканамічнай навукі, падняць 

статус тэарэтычнай эканамічнай навукі ў абедзвух краінах. Многія з сучасных эканамістаў не 

ўсвятляюць, наколькі даўно былі распрацаваныя многія палажэнні, якія складаюць падмурак 

сучаснай эканамічнай тэорыі. Каб у гэтым упэўніцца дастаткова азнаѐміцца з працамі 

прадстаўнікоў класічнай палітэканоміі ХІХ ст.: у свеце – А. Сміта, Д. Рыкарда, Ж.Б. Сэя, Дж.С. 



Міля, у Беларусі – Я. Вашкевіча, Ю. Янсана, ва Ўкраіне – І. Вернадскага, М. Бунге, у Расіі – А. 

Бутоўскага, І. Горлава. 

Узяць хоць бы сучасную праблему канкурэнтаздольнасці нацыянальнай эканомікі. Што 

новага можа сказаць пра гэта сучасная эканамічная тэорыя, акрамя як звярнуцца да 

распрацаванай ужо класікамі тэорыі міжнароднага гандлю. У якасці ілюстрацыі прывядзѐм 

вытрымкі з падручніку Ю. Янсана, дзе ѐн прыводзіць аргументы тых, хто, па яго словах, ва ўсе 

часы выступаў за абмежаванне канкурэнцыі і свабоднага гандлю, каб падтрымаць мясцовых 

вытворцаў:  

– свабода гандлю ѐсць пустая тэорыя, мара касмапалітаў (заўвага. сѐння адзін з галоўных 

аргументаў; калі нехта нічога ня можа супраціпаставіць лагічным выкладкам тэорыі 

міжнароднага гандлю на карысць выгаднасці свабоднага гандлю, ѐн, звычайна, апеліруе да таго, 

што яна ўяўляе сабой спрошчаную абстрактую мадэль, якая ня мае дачынення да сапраўднай 

эканомікі). 

– пры свабодзе гандлю народ слабейшы ў эканамічным развіцці робіцца даннікам іншых 

народаў, а менавіта, мясцовы спажывец пералічвае частку даходу на карысць замежнага 

вытворцы;  

– пры свабодзе гандлю непазбежна назапашванне мясцовых тавараў на ўнутраным 

рынку і наплыў замежных тавараў;  

– свабода гандлю наводніць вытворчасць замежнымі капіталамі, а свае застануцца без 

размяшчэння;  

– пры свабдзе гандлю дзяржава губляе мытныя даходы, становіцца ў залежнасць ад 

іншых дзяржаў: яе палітычная самастойнасць падвяргаецца рызыке, а ў ваенны час яна разыкуе 

застацца без неабходных для яе тавараў.  

– пратэкцыянізм патрэбны таму, што неабходна утрымліваць у дзяржаве грошы (заўвага. 

па сучаснаму кажучы, замежную валюту); 

– пратэкцыянізм патрэбны таму, што развіццѐ, асабліва перапраапрацоўчай 

прамысловасці, патрабуе выхавання і нагляду; вытворчыя сілы не могуць расці ў няроўнай 

барацьбе с замежнай канкурэнцыяй [4, с. 230]. 

Заўважым, што гэта практычна поўны пералік аргументаў сучасных эканамістаў, якія 

сѐння выступаюць за пратэкцыянізм (часта, дарэчы, апраўдываючыся такімі «патрыятычнымі» 

словазлучэннямі, як «канкурэнтаздольнасць нацыянальнай эканомікі» ці «нацыянальная 

эканамічная бяспека»). Аднак, гэтыя аргументы Янсан лічыў сафізмамі, пабудаванымі на 

абрывістых дадзеных, людзьмі, якія маюць памылковае ўяўленне пра сутнасць грошаў і гандлю, 

пра значэнне дзяржаўнага ўмяшальніцтва ў народную гаспадарку. Аргументацыя Янсана ясная і 



пераканаўчая: «гандаль, калі толькі ѐн свабодны, ня можа схіляцца ні да чыѐй шкоды: ѐн 

узаемна выгадны» [4, с. 230].  

Ня менш пераканаўчай выглядае аргументацыя Янсана і на карысць прыцягнення 

замежнага капіталу: «капітал ня ѐсць грошы; грамадства, зацікаўленае ў павелічэнні капіталаў, 

нічога не выйграе ад павелічэння колькасці грошаў (менавых знакаў). Капітал не можа быць 

нічым заменены. Капітал – гэта частка вырабленага багацця, якая прызначана для вытворчасці 

новага багацця. Капітал ня мае нацыянальнасці, ѐн належыць таму, хто яго апладатварае‖ [4, с. 

265]. На думку Янсана, там дзе шмат капіталаў, там труд лепей аплочваецца, тамушта: па-

першае, павелічэнне капіталаў павялічвае попыт на труд; па-другое, той жа труд дае больш пры 

дапамозе капіталу; па-трэцяе, пакупная здольнасць труда павялічваецца пры таннасці вырабаў 

[4, с. 265].  

Як трапна адзначаў Янсан, «абарона працы народу заўсѐды абарочваецца ў абарону 

нямногіх вытворцаў за кошт спажыўцоў». Янсан жа заўважае, што лепшая забота дзяржавы 

заключаецца ў тым, каб «даць магчымасць мець насельніцтву танныя і добрыя сродкі для 

задавальнення патрэб і выгадна размяшчаць свой труд; пратэкцыянізм жа дае менавіта 

супрацьлеглае [4, c. 227]. Далей ѐн працягвае, «для працаўніка важна не грашовая велічыня яго 

заробку, а таннасць і разнастайнасць тавараў, які ѐн задавальняе свае патрэбы: а гэтыя 

разнастайнасць і таннасць не сумяшчальныя з сістэмай пратэкцыянізму» [4, c. 229]. Вучоны-

эканаміст прыводзіць наступны, зразумелы і сѐння, прыклад: працаўнік, які атрымоўвае 50 

капеек у дзень і якога ставяць у неабходнасць набываць айчыныя тавары, цана якіх складае 30 

капеек, у той час, як ѐн, пры свабодзе гандлю, мог бы набыць замежныя за 20 капеек, лішаецца 

часткі сваѐй уласнасці: у яго аднімаюць 1/5 частку яго заробку. На думку Янсана, «свабода 

можа нашкодзіць толькі таму вытворцу, які не прывык да яе, якога трымае ў дзіцячым узросце, 

ляноце, няздольнасці, чужое апякунства, адсутнасць саперніцтва, няразвітасць народнай 

гаспадаркі і адукацыі» [4, c. 219].  

Вытрымкі з працы прадстаўніка  класічнай палітэканоміі Ю. Янсана, прынамсі 

паказваюць, што прыводзіць аргументы на карысць рынкавай гаспадаркі, гэта не толькі ўдзел 

заходняй эканамічнай тэорыі, але гэта добра ўмелі рабіць у дамарксісцкі перыяд і прадстаўнікі 

мясцовай класічнай палітэканоміі. Заўважым пры гэтым, што адставанне гаспадаркі Расійскай 

імперыі ад заходнееўрапейскіх краін было ў той час ня меншым, чым зараз складае адставанне 

гаспадарак Беларусі і Украіны ад тых жа краін. Такім чынам, наяўнасць уласных агульных 

традыцый і навуковых повязей у развіцці класічнай палітэканоміі ў ХІХ ст., дае сѐння падставу 

беларускім і украінскім эканамістам да супрацоўніцтва ў справе яе лепшага засваення, асабліва 



тым эканамістам-тэарэтыкам, якія распрацоўваюць такі накірунак у сучаснай эканамічнай 

навуцы, як гісторыя айчынай эканамічнай думкі. 
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