
4. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА ДАНІІ 
Ў ПАРАЎНАННІ 3 БЕЛАРУСКАЙ 

(3. Прышчэпаў, С. Журык) 

4.1. Беларусь у сельскай гаспадарцы 
павінна ісці шляхам Даніі 

1Па кліматычных і глебавых умовах даследаваныя на-
мі раёны адпавядаюць умовам БССР. Больш таго, ёсць ва 
Усходняй Прусіі і Даніі такія мясцовасці, якія горш цэлага 
шэрагу нашых. Аднак, нягледзячы на гэта, там ураджай-
насць усіх культур навогул куды вышэй нашай. Заходнееўра-
пейская сельская гаспадарка дасягнула высокіх ураджаяў 
пасля таго, як яна ўвяла рацыянальны пладазмен, стала 
ўжываць сартавое насенне, мінеральнае ўгнаенне. Нам, на-
прыклад, адзін стары даследчык ва Усходняй Прусіі казаў, 
што ў іх цяпер так пастаўлена справа са зборам угнаення, 
што ў гаспадарцы дарма не траціцца ніводная капля гнаё-
вай жыжкі. Уся яна збіраецца кампоставым угнаеннем. 

Калі глянуць і на прапорцыю культур, дык нас дзівіць 
надзвычайна вялікі працэнт пад рознымі кармавымі куль-
турами Жывёлагадоўчы напрамак у сельскай гаспадарцы 
навогул стварыў надежную структуру палявой гаспадаркі. 
А наша беларуская сельская гаспадарка ў жывёлаводчым 
напрамку толькі пачынае развівацца. Па ўраджайнасці асоб-
ных культур зробім некаторыя параўнанні Усходняй Пру-
сіі, Даніі і БССР (табл. 4.1). 

1 Урывак з артыкула: 3. Прышчэпаў. Сельская гаспадарка Прусіі і Да-
ніі ў параўнанні з Беларускай (с замежных уражанняў) // Сельская і ляс-
ная гаспадарка. 1927. № 2. С. 71—79. Са зместу артыкула бачна, што 
Усходнюю Прусію (сучасную Калінінградчыну) 3. Прышчэпаў выкарыс-
тоўваў толькі як яшчэ адзін прыклад для параўнання, але ў якасці ідэа-
лу да якога трэба імкнуцца, на працягу ўсяго артыкула выкарыстоўваў 
Данію. Таму ў загаловак намі была вынесена адна толькі Данія. — У. А. 
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Табліца 4.1. Параўнанне ўраджайнасці асобных сельскагаспадарчых 
культур Беларусі, Даніі і Нямеччыны ў 1920-я гады, ц/га 

Краіна 

Усходняя Прусія, 1923 г. 

Данія, 1923 г. 

БССР, 1926 г. 

Жыта 

16,5 
25,2 

6,4 

Пшаніца 

19,7 
28,8 

9,2 

Ячмень 

18,4 

23,1 

7,0 

Авёс 

18,0 

20,0 
8,7 

Бульба 

116,0 

149,5 

85,8 

З а ў в а г а . У арыгінале даныя былі паданы ў пудах на дзесяціну, 
якія затым былі пераведзены ў сучасныя адзінкі вымярэння — цэнтне-
ры з гектару (назвы гэтай і наступных табліц у гэтым раздзеле даны 
ўкладальнікам, у арыгіналах яны прыводзяцца без назваў. — У. А.). 

Як паглядзець на гэту табліцу, дык неяк аж страшна 
робіцца: да чаго мы далёкія ад заходнееўрапейскай сель-
скагаспадарчай культуры. Напрыклад, па жыту наш ура-
джай менш за ўсходнепрускі ў два з паловай, а за дацкі 
ў чатыры разы. Па пшаніцы наш ураджай менш за ўсход-
непрускі ў два разы, а за дацкі у тры разы; па ячменю мы 
атрымліваем у тры разы менш, чым Усходняя Прусія, і ў ча
тыры разы, чым Данія. Авёс на дзесяціну ў нас менш ро-
дзіць за Прусію ў два з паловай разы, а за Данію прыбліз-
на ў тры разы. I толькі па адной бульбе мы паступова 
падыходзім да заходнееўрапейскіх ураджаяў. Заходнееўра-
пейскі селянін не варожыць над сваімі палеткамі, а ка-
рыстаецца агранамічнай навукай і тэхнікай непасрэдна 
ў сваёй гаспадарцы. Каб там прытрымліваліся такога прын-
цыпу, як большая частка нашых сялян, якія дагэтуль упар-
та вядуць сваю гаспадарку так, як бывала пры старасвеччы-
не іх дзяды вялі, дык там даўно людзі з голаду памерлі б. 
Вялізарны недахоп зямлі, шырокае запатрабаванне на пра-
дукцыю сельскай гаспадаркі з боку растучай гарадской пра-
мысловасці даўно штурхнулі заходнееўрапейскую сельскую 
гаспадарку на шлях інтэнсіўнага яе развіцця. Раней ды 
і цяпер там кожнае навуковае дасягненне адразу прак-
тычна ўжываецца ў сельскай гаспадарцы. А ў нас жа, як 
вядома, другія адносіны да навуковых дасягненняў. На-
пісаны груды кніжак, напханы імі поўныя бібліятэкі, але 
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аб іх нічога не вядома мільёнам тых сялян, якія практыч-
на працуюць у сельскай гаспадарцы. У выніку гэтага — 
поўныя дзяржаўныя бібліятэкі кніжак аб навуковых дасяг-
неннях па сельскай гаспадарцы і пустыя сялянскія клеці 
пасля ўраджаяў. Акрамя паказаных у табліцы ўраджаяў, 
у Даніі, напрыклад, на адной даследчай станцыі, дзе 
прыходзілася быць, кармавыя буракі даюць (акрамя ба-
цвіння) 6000 пудоў з гектара (983 цэнтнеры. — У. А.) пры 
12%-най сухой матэрыі, а звычайны сялянскі ўраджай 
4800 пудоў (786 цэнтнераў. — У. А.); пры гэтым у іх усе 
караняплоды ў гаспадарках ужываюцца жоўтыя, бо ў іх 
больш вітамінаў. Зробім цяпер характарыстыку, як ска-
рыстоўваецца сельскагаспадарчая плошча ў гэтых трох 
краінах (табл. 4.2.). 

Табліца 4.2. Параўнанне выкарыстання сельскагаспадарчай плошчы 
ў Беларусі, Даніі і Нямеччыне ў 1920-я гады, % 

Краіна 

Цанія 

Нямеччына — 
Усходняя Прусія 

БССР за 1926 г. 

Ж
ы
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7,6 

15,4 

40,5 
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95,1 

94,8 

71,9 

3 табліцы бачым, што і гаспадарка Беларусі значна пра-
сунулася да заходнееўрапейскай, асабліва калі браць пад 
увагу такую адзнаку, як працэнт ворыва пад пасевамі. У гэ-
тых адносінах Данія займае першае месца — 95,1%, Усход-
няя Прусія — 94,8%, а БССР — 71,9%. I ў нас прайшла 
досыць вялікая ліквідацыя папарнага кліну. Нездарма па 
саюзнай сельскай гаспадарцы нас адносяць да самага інтэн-
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сіўнага раёна. 3 кожным годам незаняты папар досыць 
значна скарыстоўваецца. Ломіцца старадзедаўская трохпа-
лёўка, і мы еўрапеізуем нашу салянскую гаспадарку. Але ж 
усё такі гэтага стыхійна-эвалюцыйнага дасягнення яшчэ 
мала, на ім ні на адну хвіліну нам супакоіцца нельга. Як 
бачым, Данія амаль што зусім ліквідавала чысты папар. 
Там яго засталося толькі 2,1%. Ва Усходняй Прусіі яго 
5,2%, а ў нас пакуль што 28,1%. Праўда, з нашай статыс-
тыкі мы не ведаем, колькі ў нас занятага папару. Думаю, 
што каб мы яго падлічылі, дык у нас яшчэ больш скара-
ціўся б працэнт чыстага папару. 

Нягледзячы на ўсе мае заўвагі наконт папару, працэнт 
яго ў нас надзвычайна вялікі. Пры нашым вострым ма-
лазямеллі, малай прыбытковасці з гаспадаркі дапушчаць 
штогодняе пуставанне ў кожнай гаспадарцы 28,1% пахаці 
ў кожным разе нельга. Мы крычым аб малазямеллі ў нас, 
а тым часам каля трэцяй часткі той зямлі, якой зараз ка-
рыстаемся, пустуе. I ўсё гэта ад таго, што не ўмеем весці 
гаспадаркі, а такім майстрам, як мы, колькі зямлі ні да-
вай — усе роўна будуць крычаць, што яе мала. Пара ўсім 
сялянам задумацца над тым, як нам па прыкладу Даніі 
і Усходняй Прусіі скарыстаць усю цалкам зямлю. Так зва-
ны чысты папар ёсць фактычна чыстая страта, чысцей-
шая шкода ў гаспадарцы, дзякуючы чаму няма ў нашага 
селяніна і чыстага прыбытку ў гаспадарцы. Дзівіцца бу-
дзе наш селянін з датчаніна, што ў яго няма сенажаці. 
А тым часам я зараз жа павінен сказаць, што рагатай жы-
велы ў датчаніна ў некалькі разоў больш, чым у нашага, ды 
і карова дае малака таксама ў некалькі разоў больш, чым 
наша. Наш селянін прывык, ды і лас да сенажаці, бо там, 
як кажуць, «сама пагода траўку гадуе». А калі паглядзім 
мы на нашы сялянскія сенажаці, аж шорах бярэ, што там 
дзеецца: кустоў, кочак, моху, кіслых траў, ад якіх нават 
«вярблюд папярхнецца». I хочуць, каб ад гэтага корму ка-
рова давала ў нас малако. 

Праўда, у датчаніна мала сенажаці. Але ж паглядзім, 
што ў яго ёсць замест сенажаці. А ёсць у яго вось што: 
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кармавыя карняплоды займаюць 10,6% у севазвароце, да-
лей 24,5% севазвароту пад рознымі травамі і яшчэ 16,2% 
севазвароту пад спецыяльнай пашай, дзе ён таксама пад-
сявае розныя травы. А ўсяго кармавыя культуры ў яго се-
вазвароце займаюць 51,3% плошчы ад усяго пасеву. Боль-
шая палова зямлі знаходзіцца пад кармавымі культурамі. 
Вось у чым галоўны сакрэт прыбытковасці дацкай сель-
скай гаспадаркі. Ва Усходняй Прусіі кармавая плошча ў се-
вазвароце, акрамя штучных сенажацей, таксама займае вя-
лікае месца — 33,2% (пад караняплодамі, травамі і спецыяль-
нымі пашамі, на якіх высяваюцца розныя травы), між тым 
як наша кармавая плошча ў севазвароце толькі 4,5%. А та-
кія надзвычай неабходныя дзеля арганізацыі малочнай гас-
падаркі культуры, як кармавыя караняплоды, пакуль што 
(няхай гэта будзе нам на вялікі сорам) не займаюць ні-
воднага працэнта. 

Калі пачаць агітаваць нашых сялян і спецыялістаў за 
еўрапейскае пашырэнне кармавой плошчы, дык я ведаю, 
што на мяне могуць накінуцца з такімі словамі: што ты 
хочаш наша сялянства голадам замарыць, і так у яго хлеба 
не хапае, калі ён бальшую частку плошчы займае збож-
жам. Тут такі адказ трэба даць, што раней, калі сельская 
гаспадарка ў нас была больш экстэнсіўная і сялянства 
высявала больш збожжа, бясхлебіца была яшчэ большая 
і дзеля палепшання свайго становішча сялянства прыму-
шана было стаць на шлях заходнееўрапейскай сельскай 
гаспадаркі. 

Зразумела, што мы павінны прыняць пад увагу вялі-
кую колькасць нашых балот і тыя шырокія мерапрыемст-
вы, якія мы праводзім па меліярацыі і праз якія мы па-
шыраем нашу кармавую базу. 3 кожным годам дзякую-
чы меліярацыі колькасць кармоў будзе далей пашырацца, 
але ж у свой час ва Усходняй Прусіі было балот не менш, 
чым у нас, а тым часам кармавая плошча яе ў палявым 
кліну надзвычайна вялікая. Ды і не прымаючы памянё-
ныя аргументы пад увагу, звернем увагу на адзін наш па-
пар. Ён з'яўляецца «экстэнсіўнай кармавой плошчай», дзе 
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пасецца адна толькі жывёла. Скарыстоўваць кожны год 
так безгаспадарча каля трыццаці працэнтаў зямлі — гэта 
з'яўляецца крымінальнай справай. Мы павінны пашырыць 
пераход да шматполля, пашырыць кармавыя рэсурсы кож-
най сялянскай гаспадаркі, спецыяльна распрацаваць пы-
танне аб выганах і пашы. Мабыць, патрабуецца цэлая спе-
цыяльная пашавая рэформа, якую ўрэшце трэба звязаць 
з максімальным скарачэннем і ліквідацыяй папару. 

Што датычыцца праблемы нашай ураджайнасці, дык 
сам пераход да шматполля дае гарантыю яе павялічэння. 
Разам з гэтым нашы спецыялісты і сяляне павінны пры-
няць цэлы шэраг мерапрыемстваў, каб яе максімальна па-
шырыць. Я, напрыклад, думаю, што нам цяпер надзвы-
чайна цяжка будзе інтэнсіфіцыраваць сельскую гаспадар-
ку Беларусі да таго часу, пакуль мы не пабудуем заводаў 
па здабыванні штучнага ўгнаення, дзеля якога ёсць сы-
равіна і значнае запатрабаванне з боку нашага сялянства. 
Гэтыя запатрабаванні сялянства з кожным годам будуць 
усё пашырацца. Калі мы павялічым кармавую базу, у нас 
разам з гэтым і паралельна гэтаму будзе пашырацца коль-
касць жывёлы і ўгнаення, што адразу дасць мажлівасць 
пры большым угнаенні пашырыць і нашу ураджайнасць. 

Такім чынам, шляхам для вырашэння проблемы ўра-
джайнасці нашых палёў служыць правядзенне жывёла-
водчага напрамку ў нашай сельскай гаспадарцы; трэба 
ісці па шляху заходнееўрапейскай сельскай гаспадаркі, 
а не трымацца за які-небудзь свой дамарошчаны. Японія 
ў кароткі тэрмін дасягнула заходнееўрапейскай тэхнікі і так 
хутка таму, што яна проста ўзяла гэтую тэхніку і перанес-
ла ў сваю гаспадарку. Мы таксама шмат чаго можам пера-
няць ад еўрапейскай сельскагаспадарчай культуры і тэхнікі, 
і ад гэтага арганізацыя нашага сацыялістычнага земля-
робства толькі пашырыцца і пойдзе з большым поспехам. 

Таварнасць сельскай гаспадаркі за межамі надзвычай 
высокая. У нас большую частку прадукцыі сваей гаспадар-
кі селянін ужывае сам і прадае толькі нязначны працэнт, 
тым часам як за межамі селянін амаль што ўсю сваю пра-
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дукцыю прадае.У нас сельская гаспадарка ў асноўнай сваёй 
частцы з'яўляецца спажывецкай, а там таварнай. Зразу-
мела, што і ў нашага селяніна ў залежнасці ад таго, як 
яго гаспадарка будзе паляпшацца і інтэнсіфікавацца, яе 
таварнасць будзе паступова пашырацца. Толькі пры пашы-
рэнні таварнасці ў сельскую гаспадарку будуць улівацца 
новыя капіталы, якімі селянін будзе мець мажлівасць пра-
водзіць рэарганізацыю і палепшанне сваёй гаспадаркі. Та-
кім чынам, перавядзенне сельскай гаспадаркі на шлях та-
варнасці з'яўляецца неабходнейшай нашай задачай. 

Паглядзім далей, як у асобных галінах сельскай гаспа-
даркі развіваўся экспарт (вываз прадуктаў за межы) у Да-
ніі (табл. 4.З.). 

Табліца 4.3. Дынаміка вывазу масла з Даніі ў перыяд 1895—1923 гг. 

Гады 

1895-1899 
1911-1915 

1918 
1923 

Пуды 

3006220 
5648031 

889475 

6813834 

Тысячы тон* 

48,1 

90,3 
14,2 

109,0 

* У арыгінале дадзеныя былі паданы толькі ў пудах, а слупок з су-
часнымі адзінкамі вымярэння (у тысячах тон) прыведзены ўкладальні-
кам. — У. А. 

У ваенны і пасляваенны перыяды сельская гаспадарка 
і на захадзе перажывала досыць вялікі заняпад нават у та-
кой нейтральнай краіне, як Данія. I як толькі склаліся 
больш-менш нармальныя гаспадарчыя ўзаемаадносіны, 
Данія адразу па вывазу робіць каласальны рывок і замест 
вывезеных у 1918 г. 889 475 пудоў (14,2 тыс. тон. — У. А) 
яна ўжо ў 1923 г. вывозіць 6 813 834 пудоў (109,0 тыс. тон. — 
У . А). Праз якіх-небудзь пяць гадоў Данія стала нават больш 
вывозіць, чым вывозіла ў даваенны перыяд. У кароткі тэрмін 
сельская гаспадарка па малаку развівае велізарную тавар-
насць і абганяе даваенныя часы. 3 гэтага ўжо магчыма заўва-
жыць, як там умеюць добра весці сельскую гаспадарку. 
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Мы ў Беларусі, нягледзячы на тое, што нашая малоч-
ная гаспадарка ў перспективе павінна займаць адно з пер-
шых месц, пакуль што дабіліся таго, што ў 1926—1927 гг. 
сяляне нам далі толькі 10 тыс. пудоў масла і 30 тыс. пудоў 
сыру (160 і 480 тон адпаведна. — У. А). Да вайны Бела-
русь вывозіла 80 тыс. пудоў масла (1,3 тыс. тон. — У. А). 
Такім чынам, мы пакуль што вырабляем масла толькі 
адну восьмую частку таго, што да вайны. Праўда, цяпер 
сам селянін стаў лепш харчавацца, чым раней, але ж гэта 
не можа з'яўляцца аргументам. Усё тлумачыцца тым, што 
мы не ўмеем арганізаваць малочную справу і цяпер да-
жылі да таго, што замест вывазу мы ўвозім масла з Сібі-
ры, Волагды. Свае гарады мы не маем мажлівасці задаво-
ліць малаком. У нас малако бывае перыядамі, у пачатку 
лета яго шмат, і нашы майстэрні (сялянскія і саўгасныя) 
не спраўляюцца з яго пераапрацоўкай, а пачынаючы з восе-
ні, кварты малака не знойдзеш. У Даніі ж круглы год ма-
лако. Там рэгуліруюць ацёл кароў так, каб спачатку адна 
ацялілася, а потым другая. Таму там круглы год у гаспа-
дарцы ёсць дойныя каровы. А ў нас каровы целяцца тады, 
калі ім захочацца, і праз тое ў нас такое становішча, што 
ці ўсе каровы адразу дояцца, ці няма ніводнай дойнай. 

Праводзячы палепшанне кармлення жывёлы, па-мойму, 
нам пара ўжо падумаць і аб лепшай арганізацыі нашай 
малочнай прадукцыі. У такіх буйных прамысловых гара-
дах рэспублікі, як Мінск, Віцебск, Гомель, неабходна арга-
нізаваць буйныя малочні па пераапрацоўцы малака з тым, 
каб яны перараблялі ўсю малочную прадукцыю ў радыу-
се больш дзесяці вёрст. Тут прыходзіцца з прыгародным 
сялянствам заключыць належныя ўмовы па пастаўцы ма-
лака, правесці сярод іх надежную працу праз курсы і інш. 
Тады мы і разаўём прыгародную малочную сялянскую 
гаспадарку і задаволім нашы галоўнейшыя гарады малоч-
най прадукцыяй. Разам з гэтым, само сабой зразумела, па-
вінна весціся надежная праца з неаслабным тэмпам і па 
ўсёй Беларусі. Адкрыццём такіх малочных мы арганізуем 
на Беларусі буйныя асяродкі малочнай гаспадаркі, адкуль 
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павінна будзе пачацца палепшанне самой жывёлы, яе карм-
ленне і гадоўля. Адразу ахапіць усю Беларусь будзе цяжка. 
Магчыма, што ў першыя гады не ўдасца нічога вывозіць 
з Беларусі, акрамя сыру, ды, мабыць, у гэтым і асаблівага 
запатрабавання не будзе пры шырокай ёмкасці нашага 
ўнутранага рынку. Відаць, што першую школу наша ма-
лочная гаспадарка павінна прайсці дома перад тым, як 
выйсці ёй за межы. Акрамя таго, што ў нас ёсць дзе пра-
даваць масла, малако, у нас пакуль што сяляне выпуска-
юць такія гатункі прадукцыі, з якімі нам сорамна будзе 
паказацца за межы. 

Перад тым як дагнаць Данію ў малочнай гаспадарцы, 
прыдзецца і дзяржаве і сялянству правесці вялікую працу. 

Данія зараз вывозіць вялізарную колькасць бекону, 
а калісь яна вывозіла галоўным чынам толькі жывых сві-
ней. Справа свінагадоўлі ў іх надзвычайна цікава аргані-
завана. У іх паміж гаспадаркамі праца па свінагадоўлі па-
дзелена на падставе камерцыйнага разрахунку так, што 
адны гаспадаркі гадуюць толькі племянны матэрыял, дру-
гія племянны матэрыял мяшаюць з сваей дацкай свіннёй, 
а трэція бяруць гэты прыплод і вырошчваюць на продаж, 
галоўным чынам на беконныя фабрыкі. Дзякуючы такой 
арганізацыі справы там свінню дзеля бекону гадуюць толь-
кі восем месяцаў і таму нават дробныя гаспадаркі, гекта-
раў у пяць, маюць магчымасць прадаваць звыш 20 галоў 
свіней у год і на гэтым зарабляюць каля тысячы рублёў 
у год. А ў нас пры экстэнсіўнай свінагадоўлі селянін замес-
та 8 месяцаў гадуе свінню ў сярэднім 2—4 гады, а выга-
дуе велічынёй не больш кошкі, у якой адно рыла важыць 
больш самой свінні. 

Паглядзім цяпер, які вываз жывых свіней і бекону пра-
ходзіць з Даніі (табл. 4.4.). 

Ужо даўно Данія кінула вывозіць жывых свіней. Уся пра-
дукцыя свініны пераапрацоўваецца і вывозіцца ў якасці 
бекону. Пры гэтым бекон дае па гадах надзвычайна хуткі 
ўзрост, і асабліва яскравым прыкладам умеласці арганіза-
ваць справу з'яўляецца параўнанне 1918 г. з 1922—1923 гг., 
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Табліца 4.4. Дынаміка вывазу бекона з Даніі 
ў перыяд 1880—1924 гг. 

Гады 

1880-1884 

1896-1900 
1909-1913 

1914-1918 

1920-1924 

Вываз жывых 
свіней 

289 400 
-
-

-

71 200 

Гады 

1895-1899 
1910-1914 

1918 

1922-1923 

Вываз бекону, 
пуды 

3 825 987 

7 889 725 

169 142 
9 106 130 

Вываз бекону, 
тыс. тон* 

61,2 

126,2 

2,7 

145,7 

* У арыгінале даныя былі паданы толькі ў пудах, а слупок з сучас-
нымі адзінкамі вымярэння — у тысячах тон — прыведзены ўкладаль-
нікам. — У. А. 

калі з 169 142 пудоў (2,7 тыс. тон. — У. А.) экспарт адразу 
пашырыўся да 9 106 130 пудоў (145,7 тыс. тон. — У. А.). 
На працягу якіх-небудзь чатырох гадоў з мізернай лічбы 
экспарту Данія перасягнула далека даваенны экспарт. Адра-
зу бачыш, што, каб у такі кароткі тэрмін дабіцца такога 
вывазу, патрэбен глыбокі кааперацыйны навык і прыстаса-
ванне да культурнага вядзення гаспадаркі з боку сялянства 
і буйных абшарнікаў. Калі мы нашаму сялянству прышчэ-
пім такія кааперацыйныя і культурныя навыкі, ад гэтага 
тэмп арганізацыі ў нас сацыялістычнага земляробства толь-
кі павялічыцца. Праўда, у нас цяпер запатрабаванні на 
племянных свіней з боку сялянства з кожным годам па-
шыраюцца. Намі арганізавана сетка дзяржаўных свіных 
заводаў і адчыняюцца выхавальнікі-распаўсюджвацелі. 

Практыка, аднак, паказала, што ўсё ж такі племянным 
матэрыялам мы сялянства не здавальняем, і магчыма, па-
мойму, задачу паставіць так, каб кожны саўгас і калгас, 
асабліва ў раёнах таварнай свінагадоўлі, меў племянных сві-
ней. Пры хуткаспеласці свінні мы маем магчымасць у не-
калькі год завесці і пашырыць таварную свінагадоўлю ў ся-
лянскіх гаспадарках і гэтым самым пашырыць прыбыт-
ковасць усёй гаспадаркі. Мне здаецца, што працу ў гэтым 
напрамку неабходна весці па ўсёй Беларусі, але ж адначасо-



4. Сельская гаспадарка Даніі ў параўнанні з беларускай 147 

ва з гэтым неабходна вызначыць раёны таварнай свінага-
доўлі і павесці гняздавым парадкам працу, каб там увесці 
племянную свінагадоўлю. Перад тым як распаўсюджваць 
племянны матэрыял, нам неабходна правесці і належную 
працу сярод сялянства па ўмелай пастаноўцы кармлення 
свіней, бо калі наш селянін племянных свіней перавядзе 
ў надворныя, як гэта ён робіць са сваімі свіннямі, дык яны, 
напэўна, падохнуць. Каб разводзіць «культурных» свіней, 
селянін павінен падумаць і. аб культурнасці сваёй гаспа-
даркі, бо сам ён павінен навучыцца па-новаму гаспадарыць. 
Датчане так хутка пашырылі экспарт бекону таму, што яны 
ўмеюць арганізоўваць і вядуць культурную гаспадарку. 

Калі цяпер возьмем птушкаводства па экспарту, дык нас 
таксама здзівіць каласальная таварнасць гэтай галіны сель-
скай гаспадаркі ў Даніі. Так, вывозілася яек па ліку скрынак 
(у кожную скрынку змяшчаецца 100—120 яек) (табл. 4.5.). 

Табліца 4.5. Дынаміка вывазу яек з Даніі ў перыяд 1885—1923 гг. 

1895-1899 гг. 

1910-1914 гг. 

207,6 тыс. 
402,4 тыс. 

1918 г. 

1921-1923 гг. 

327,2 тыс. 

718,8 тыс. 

I па вывазу яек Данія таксама перавысіла даваенны 
экспарт. Мне прышлося самому бываць у цэлым шэрагу 
дробных сялянскіх гаспадарак і бачыць, як шмат яны 
трымаюць курэй. У аднаго селяніна, які мае 5 гектараў 
зямлі, у гаспадарцы было 70 курэй, з якіх кожная ў год 
нясе 180 яек. Значыць, усяго будзе 180-70 = 12 600 яек, за 
якія гаспадар атрымоўвае прыблізна 360 рублей у год. 
Такі прыбытак адпавядае гадавой пенсіі нашага вяскова-
га настаўніка. А наш селянін пакуль што амаль ніякага 
прыбытку не атрымлівае. А між іншым пры нашым аграр-
ным беспрацоўі і пры нашых умовах ёсць шырокія маг-
чымасці развіць птушкаводства і праз гэта значна пашы-
рыць прыбытак нашых сялянскіх гаспадарак. Пры нашай 
азёрнасці ў нас магчыма вырошчваць на продаж гусей. 
У даваенны час Беларусь вывозіла шмат гусей, а цяпер 
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і гэта справа заглохла. Тлумачыцца гэта нашай нядбайнас-
цю і няўмеласцю знаходзіць заробак у самой сельскай гас-
падарцы. Як-небудзь нам прыдзецца паклапаціцца аб тым, 
каб завесці племянных птушак, больш зацікавіць гэтай 
справай асабліва сялянак, наладзіць арганізацыю птушніц-
кай кааперацыі. 

Як бачым, у Даніі разводзяць малочную рагатую жы-
вёлу, свіней, птушак, як раз на развіццё якіх і мы трыма-
лі курс і цяпер у гэтым напрамку рэарганізуем гаспадар-
ку. Характэрна, што коней у дробных гаспадарках датчане 
трымаюць невялікіх. А ў нас некаторыя сяляне стараюц-
ца завесці такога вялікага каня, каб ён адзін за зіму ўсё 
сена паеў; з такім канём каровам і авечкам хоць з голаду 
дохні, але ж затое конь вялікі. 

Вельмі цікавай для нас з'яўляецца арганізацыя ў Даніі 
агранамічнай дапамогі сельскай гаспадарцы. Там справа 
пастаўлена так, што датчане дабіваюцца таго, каб мець 
агранамічна падрыхтаванага гаспадара, а спецыяліст толь-
кі дае кансультацыю па тых ці іншых пытаннях. А ў нас 
на ролю спецыяліста склаўся такі погляд, што, скажам, 
аграном павінен сам непасрэдна абслугоўваць амаль што 
не кожную сялянскую гаспадарку. Калі па такому шляху 
ісці, дык нам патрабуецца надзвычайна вялікі штат агра-
номаў, на ўтрыманне якога патрабуюцца каласальныя 
сродкі, ды і самім аграномам надзвычайна цяжка будзе 
справіцца з працай, калі толькі само сялянства не будзе 
падрыхтаваным у агранамічным напрамку. 

Як ва Усходняй Прусіі, так і ў Даніі галоўнымі срод-
камі агранамічнай дапамогі сельскай гаспадарцы з'яўляюц-
ца сельскагаспадарчыя школы (сярэднія), дзе прыблізна 
тэрмін выхавання два гады. Самі настаўнікі такіх школ 
з'яўляюцца адначасова і інспектарамі па розных галінах 
сельскай гаспадаркі ў тым раёне, які абслугоўвае школа. 
Шчыльная сувязь паміж практычнай працай і навучаль-
най установай. Там ніжэйшая і сярэдняя сельскагаспадар-
чая школа падрыхтоўвае не чыноўнікаў-аграномаў, а са-
міх гаспадароў. А ў нас якраз наадварот: вучні не толькі 
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вышэйшых і сярэдніх школ, а і школ вясковай моладзі не 
толькі ніводзін не хоча, але ж і не думае ісці працаваць 
у сельскую гаспадарку. Да гэтага часу захаваліся традыцыі 
і погляд старых царскіх часоў, што школа рыхтуе толькі 
чыноўнікаў, і гэта, бязумоўна, перашкаджае прасоўванню 
агранамічных ведаў у самыя гушчы сялянства. Акрамя та-
го, складаецца такі настрой, што кожны чалавек з асветай 
імкнецца кінуць вёску і ўцячы ў горад на заробкі. А мы 
павінны, па-мойму, цяпер якраз наадварот ставіць пытан-
не: рэарганізацыяй і палепшваннем сельскай гаспадаркі 
падняць яе прыбытковасць і такім чынам знайсці заробкі 
ў самой вёсцы. Асабліва такое пытанне пара ставіць перад 
нашай вясковай моладдзю, якая цяпер пагалоўна імкнец-
ца ў горад і мала цікавіцца праблемамі рэарганізацыі сель-
скай гаспадаркі. Я думаю, што ў нашых умовах цяпер 
пара ўзяць курс на агранамічна падрыхтаванага селяніна-
гаспадара і дзеля гэтага, мабыць, прыдзецца рэарганізаваць 
сістэму сельскагаспадарчай асветы, а таксама і нашыя агра-
намічныя курсы з тым, каб, скончыўшы іх, селянін быў 
не толькі сагітаваны па-новаму весці сельскую гаспадар-
ку, але і ўмеў практычна па-новаму яе будаваць. 

Раённыя агранамічныя пункты, па-мойму, нам неаб-
ходна будзе так будаваць і абсталёўваць, каб яны былі на 
зімовы перыяд дзеля сялян-гаспадароў сельскагаспадарчы-
мі школамі. Мы цяпер маем дастатковы лік спецыялістаў 
у кожным раёне дзеля таго, каб у кожным раёне была та-
кая зімовая школа для сялян. Такі парадак агранамічнай 
падрыхтоўкі сялян я высоўваю ў парадку абмеркавання. 
Калі рэарганізаваць надежным чынам школы сялянскай 
моладзі, прыстасаваць агранамічныя пункты, мы будзем 
мець па БССР досыць густую сетку зімовых школ, якія 
здаволілі б нашы і сялянскія запатрабаванні ў агранаміч-
най падрыхтоўцы вёскі. Ад гэтага тэмп нашага будаўніцт-
ва на вёсцы толькі пашырыцца і якасць агранамічнай пра-
цы толькі палепшыцца. 

Ёсць чаму нам павучыцца ва Усходняй Прусіі і Даніі 
і ў галіне будаўніцтва сельскагаспадарчай кааперацыі. У іх 
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там і ў нізах сельскагаспадарчая кааперацыя будуецца та-
кім чынам (возьмем малочнае таварыства): пайшчыкі пры-
маюць устаў, абіраюць прэзідыум замест нашага праўлен-
ня, які праводзіць працу бясплатна; у малочную прызна-
чаецца дырэктар (абавязкова спецыяліст), які фактычна 
і вядзе ўсю справу. Прэзідыум толькі перыядычна рэвізуе 
дзейнасць дырэктара. Пры такім парадку накладныя вы-
даткі невялікія і справа з'яўляецца добра пастаўленай. 
А ў нас якраз наадварот. Шмат грошай каштуе ўтрыман-
не самога кааперацыйнага апарату, бо амаль што ўвесь 
абраны персанал аплочваецца, ды і людзі туды часта па-
падаюць такія, якія з кааперацыйным будаўніцтвам не 
знаёмы і разам з платнымі сябрамі праўлення прыходзіц-
ца наймаць спецыялістаў. У выніку гэтага ў нас у параў-
нанні с замежжам двайны платны апарат, што выклікае 
досыць вялікія накладныя выдаткі, з якімі кааперацыя 
цяжка спраўляецца: яна пападае ў дэфіцыт і правальваец-
ца. Не перашкаджала б нам правесці ў некалькіх месцах 
заходнееўрапейскую кааперацыйную практыку. Па-мой-
му, такі парадак ніколькі не будзе перашкаджаць нашаму 
кааперацыйнаму будаўніцтву, а толькі палепшыць яго. 
Накладныя выдаткі ў кааперацыі пара скараціць, апарат 
зрабіць гібкім і паставіць людзей, якія ведаюць, як весці 
справу, і даць гэтым людзям больш адказнасці ў працы. 
Пры добрай пастаноўцы кааперацыйнай працы сяляне бу-
дуць мець выгаду ад кааперацыі і гэтым, безумоўна, бу-
дзе выклікана зацікаўленасць насельніцтва кааперацыяй, 
ад чаго наша каапераванне вёскі толькі пашырыцца. 

Таксама і праца па культуры балот з'яўляецца дзеля 
нас карысным прыкладам, асабліва цяпер, калі ў нас на 
Беларусі разгортваюцца меліярацыйныя мерапрыемствы. 
У іх там меліярацыйная палітыка праводзіцца па такому 
прынцыпу: дзяржава асігноўвае спецыяльны доўгатэрмі-
новы меліарацыйны крэдыт, за кошт якога скупляюцца 
ў прыватных асоб балотныя масівы, на якіх пасля гэтага 
праводзіцца асушка і культуртэхніка. Падрыхтоўка бало-
та дзеля арганізацыі на ім сельскай гаспадаркі абыходзіц-
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ца ў сярэднім 450 рублёў на гектар, — як бачыце, каштуе 
дорага. Прыстасаваныя такім чынам балотныя землі здаюц-
ца ў арэнднае карыстанне сялян ці прадаюцца. У большас-
ці практыкуецца вечная альбо доўгатэрміновая арэнда зям-
лі. Становішча сялян-каланістаў у большасці дрэннае, бо 
прыходзіцца шмат грошай плаціць за арэнду зямлі. 

Практыка Заходняй Еўропы кажа нам аб тым, што на 
Беларусі таксама магчыма разгарнуць працу па каланіза-
цыі (засяленню) балот. У нас ёсць шмат вялізарных ба-
лотных масіваў і досыць вялікае запатрабаванне на зям-
лю. Калі мы прымем пад увагу, што прыватная ўласнасць 
на зямлю ў нас скасавана і, такім чынам, за зямлю нічога 
не плацяць, прыстасаванне нашых балот пад сельскую 
гаспадарку значна палягчаецца, бо нам патрэбны сродкі 
толькі на меліярацыйныя мерапрыемствы. Акрамя таго 
ва Усходняй Прусіі і Даніі сама дзяржава на меліярацыю 
адпушчае толькі крэдыт і ніводнага рубля беззваротна не 
дае. А ў нас якраз наадварот: значная частка выдаткаў на 
меліярацыю з'яўляецца беззваротнай. Усё гэта дае нам 
упэўненасць і рэальныя магчымасці пачаць шырокую пра-
цу па падрыхтоўцы балот дзеля сельскай гаспадаркі і па-
чаць на іх шырокую каланізацыю і гэтым самым пачаць 
знішчэнне зямельнага голаду на Беларусь Тады няўдоб-
ных і неабжытых зямель на Беларусі не будзе. 

Такім чынам, па кожнай галіне нам ёсць што карыснае 
пераняць ад сельскай гаспадаркі Заходняй Еўропы і пера-
несці яго ў практыку нашай працы па сельскай гаспадарцы. 
Ад гэтага поспех рэарганізацыі вёскі толькі пашырыцца. 

4.2. Вынікі вывучэння замежнай сельскай гаспадаркі 
і прапановы 

[Падвядзём] вынікі вывучэння замежнай сельскай гас-
падаркі і прапановы. 

А) Прымаючы пад увагу той вялізарны ўплыў, які ме-
ла на развіццё замежнай сельскай гаспадаркі шляхавае 
будаўніцтва, асабліва будаўніцтва бітых шляхоў, улічваю-
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чы факт неабходнасці шырокага разгортвання каланіза-
цыі на меліяраваных землях Беларусі і цесную сувязь по-
спеху каланізацыі з адпаведным правядзеннем шляхоў, 
яскравым прыкладам чаго з'яўляецца Усходняя Прусія, Паў-
ночная Нямеччына і Данія, а таксама лічачы, што поспех 
будавання шляхоў будзе забяспечаны толькі пры шырокім 
удзеле самога насельніцтва, неабходна было б запрапанаваць: 

1. Упаўнаважанаму Народнага Камісарыята Шляхоў 
Зносін пры Урадзе БССР пагадзіць пяцігадовы перспек-
тыўны план шляхавага будаўніцтва з Народным Каміса-
рыятам Земляробства БССР у сэнсе мажліва большага 
абслугоўвання патрэб сельскай і лясной гаспадаркі. 

2. Народнаму Камісарыяту Унутраных Спраў прыняць 
тэрміновыя і адпаведныя крокі для выклікання сялянскай 
самадзейнасці ў шляхавым будаўніцтве; лічыць пажада-
ным спрабаваць у гэтым сэнсе як адну з форм утварэнне 
дабраахвотных дарожных таварыстваў з удзелам у гэтых 
вобчаствах не толькі сялянскіх двароў, але грамадскіх і дзяр-
жаўных арганізацый. 

Б) Даручыць Народнаму Камісарыяту Гандлю пачаць 
весці папярэднія перамовы з Усходняй Прусіяй аб арга-
нізацыі супольнага «Беларуска-Прускага гандлёвага тава-
рыства». 

В) Лічачы, што да гэтага часу экспарт з БССР слаба 
развіт, пажадана даручыць Народнаму Камісарыяту Ганд-
лю разам з зацікаўленымі камісарыятамі і ўстановамі рас-
пачаць пытанне аб пашырэнні і рацыяналізацыі экспарту 
і свае прапановы праз Эканамнараду ўнесці на зацверджан-
не Савету Народных Камісараў БССР. 

Г) НКЗБ: 
1. У звязку з малазямеллем лічыць сваечасовым паста-

віць як чарговую задачу для вырашэння пытанне аб вы-
пасах і выганах, дзеля чаго распрацаваць пытанне аб за-
мене экстэнсіўных выпасаў і выганаў больш інтэнсіўным 
і (з павярхоўным ўгнаеннем, падсевам траў для стварэння 
пастаянных выпасаў) распачаць зараз спробы па пераходу 
да інтэнсіўных выпасаў у саўгасах, калгасах, пасёлках, вод-
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рубах, хутарах, а для папулярызацыі гэтай справы правес-
ці належныя паказальныя мерапрыемствы ў кожным раё-
не; раённым даследчым станцыям і Навукова-даследчаму 
інстытуту імя Леніна распачаць даследчую працу па пы-
таннях выпасаў і выганаў. 

2. Прымаючы пад ўвагу вялікі недахоп кармоў для 
жывелы, асабліва ў зімовы перыяд, пачаць папулярыза-
цыю сярод сялянства сіласаваных кармоў. Даследчым стан-
цыям пачаць працу з рознымі раслінамі з тым, каб рэнта-
бельныя ў сіласаванні распаўсюджваць потым у сялянскіх 
гаспадарках. 

3. Улічваючы вялікае запатрабаванне сялянства на пле-
мянных свіней, а таксама неабходнасць замены мясцовых 
малапрадукцыйных свіней больш прадукцыйнымі, патра-
баваць далейшага пашырэння сеткі племзаводаў, аргані-
зацыю якіх ускласці на Белсельтрэст, дзеля чаго выдаць 
яму неабходны крэдыт. Адначасова пры Навукова-даслед-
чым інстытуце адчыніць даследчую свінаводную стан-
цыю, дзе пачаць дослед з рознымі свіннямі — ангельскімі, 
дацкімі, прускімі і мясцовымі. Працу даследчай свінавод-
най станцыі разглядаць як першачарговае мерапрыемства 
ў галіне сельскагаспадарчай даследчай справы. 

4. Маючы на ўвазе, што птушкаводства павінна іграць 
вялікую ролю ў прыбытку сялянскай гаспадаркі, пашы-
рыць увоз племянных птушак, пачаць арганізацыю каапе-
ратываў па птушкаводству, вывучыць і арганізаваць экспарт 
птушак і яек, дзеля гэтага ў план па кааперацыі сёлетняга 
года пажадана ўключыць арганізацыю 20 таварыстваў па 
птушкаводству. 

5. Дзеля хутчэйшага паляпшэння буйной жывёлагадоў-
лі і пашырэння малочнай гаспадаркі разам з развіццём 
палявога травасеву і меліарацыйнымі мерапрыемствамі 
пашырыць пасеў кармавых карняплодаў (арганізаваць ся-
род сялян гурткі карняплоднікаў, залажыць паказальныя 
ўчасткі). Кааперацыйным і гандлёвым установам пашы-
рыць завоз насення кармавых карняплодаў і паставіць пы-
танне перад саюзным урадам, каб у БССР забраніраваць 
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усю макуху для малочнай гаспадаркі; даследчым устано-
вам узмацніць працу па селекцыі кармавых раслін. 

6. Дзеля паляпшэння якасці малочнай жывёлы выпі-
саць дацкую чырвоную жывёлу і пачаць доследы па па-
лепшанні ёю беларускага чырвонага быдла. Надежную да-
следчую працу пачаць у першую чаргу на жывёлаводнай 
станцыі Навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной 
гаспадаркі імя Леніна, а таксама ў саўгасах і калгасах пад 
кіраўніцтвам заатэхнічнага аддзела Інстытута імя Лені-
на. У бягучым годзе правесці дослед усёй рагатай жывё-
лы БССР дзеля высвятлення правільнага напрамку нашай 
племянной палітыкі, а таксама рэгістрацыю ўсяго чырвона-
га быдла, якое знаходзіцца ў сялянскіх гаспадарках і наме-
ціць крокі для яго палепшання. У гэтых мэтах на даследа-
ванне рагатай жывёлагадоўлі дадаткова даасігнаваць да сум 
Даследчага інстытута на гэту працу неабходныя сродкі. 

7. Пачаць арганізацыю ў прыгарадных раёнах малоч-
най гаспадаркі (Мінск, Гомель, Віцебск і інш.), дзеля чаго 
з гэтага года пачаць арганізацыю буйных цэнтральных 
малочных, правесці надежную працу з навакольным ся-
лянствам па заключэнню ўмоў на дастаўку малака, дапа-
магчы яму развіць пасеў кармавых траў, карняплодаў і па-
лепшыць якасць самой жывёлы. 

8. Узяць курс на агранамічную падрыхтоўку саміх ся-
лян, дзеля чаго рэарганізаваць агранамічныя курсы з тым, 
каб працягнуць тэрмін адукацыі, а таксама абсталяваць 
і прыстасаваць аграпункты так, каб іх магчыма было пры-
стасаваць да зімовых сельскагаспадарчых школ сялян; На-
роднаму Камісарыяту Земляробства і народнаму Каміса-
рыяту Асветы пажадана прыняць належныя крокі для пры-
стасавання школ сялянскай моладзі для арганізацыі там 
і школ дарослых сялян. 

9. Прызнаючы каштоўным замежны прынцып пабудовы 
нізавай спецыяльнай сеткі сельскагаспадарчай кааперацыі, 
згодна якому практычна тэхнічную працу вядзе толькі спе-
цыяліст, прызначаны праўленнем, а само праўленне толькі 
кіруе і рэвізуе (без аплаты), правесці ў некаторых раёнах такі 
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вопыт з некаторымі спецыяльнымі формамі кааперацыі і ка-
лі вопыт удасца, скарыстаць яго ў больш шырокіх размерах. 

10. Пры распрацоўцы далейшых задач меліярацыі і ге-
неральнага плана меліярацыі ўсіх балот БССР паставіць 
як задачу правядзенне каланізацыі (засялення) балот і між 
іншым распрацаваць такі прынцып, каб частка зямель 
дзеля каланістаў, асабліва па культуртэхніцы (дрэнаж, рас-
карчоўка, узворванне), праводзілася за кошт крэдыту дзяр-
жавы і пасля перакладалася на каланістаў, а таксама вы-
значыць і раёны інтэнсіўнай і экстэнсіўнай мэліярацыі. 
Прымаючы пад увагу прыклад Заходняй Еўропы, дзе пера-
важнымі ўжыткамі на асушаных балотах з'яўляюцца вы-
пасы і сенажаці, даследчым установам БССР вывучыць рэн-
табельнасць стварэння гэтых ужыткаў на балотах БССР. 

11. Прымаючы пад увагу выключную ролю, якую адыгра-
ла ў развіцці замежнай сельскай гаспадаркі даследчая спра-
ва, прыняць адпаведныя крокі да ўзмацнення існуючых 
даследчых устаноў БССР у сэнсе паляпшэння іх абсталя-
вання, павелічэння ліку навуковых працаўнікоў і ўвязцы 
працы станцыі з насельніцтвам; у мэтах увязкі забяспе-
чыць у наступным годзе ўвядзенне ў штат станцыі па 
аднаму працаўніку дзеля працы з сялянамі-даследчыкамі. 

12. Лічачы мэтазгодным цесную сувязь у працы сель-
скагаспадарчых школ, даследчых станцый, кааперацыйных 
арганізацый і аграноміі, чаму ёсць станоўчыя прыклады 
за межамі, абмяркаваць сумесна з кааперацыйным цэнт-
рам Беларусі і даследчымі ўстановамі належныя арганіза-
цыйныя формы, якія забяспечаць такое аб'яднанне. 

13. У мэтах механізацыі і трактарызацыі сельскай гас-
падаркі БССР механізаваць па магчымасці ўсе працы па 
меліярацыі балот. Даследчым установам уключыць у план 
іх працы падбор найбольш рэнтабельных у беларускіх умо-
вах прыкладаў па механізацыі сельскай гаспадаркі і мелія-
рацыйных прац. 

14. Распрацаваць тыпы сялянскіх будынкаў, як вогне-
трывалых, так і звычайных, а таксама пытанне аб падрых-
тоўцы тэхнікаў і майстроў у гэтай галіне. 
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15. Распрацаваць пытанне аб пашырэнні мінеральных 
угнаенняў у звязку з рэарганізацыяй сялянскіх гаспадарак 
і культуры балот. (...) 

1Імкненне сялян да развядзення скаціны трэба пры-
знаць здаровай тэндэнцыяй у нашай сельскай гаспадарцы, 
і яе ў далейшым трэба ўсяляк стымуляваць. Шматгадовай 
агранамічнай практыкай устаноўлена, што наша сельская 
гаспадарка можа паспяхова развівацца, калі яна будзе 
мець жывёлагадоўчы ўхіл. У цяперашніх умовах сялян-
ская гаспадарка носіць таварны (рынкавы. — У. А.) харак-
тар, і чым больш яна будзе прадаваць прадуктаў сваёй вы-
творчасці на рынак, тым яна [будзе] магутней і даходней. 
Залежнасць сялянскай гаспадаркі ад рынку ставіць перад 
кожным селянінам пытанне, што яму выгадней усяго 
вырабляць у гаспадарцы — зерневыя прадукты, скаціну ці 
лён. Нашы глеба і клімат такія, што нам надзвычай цяж-
ка і дорага каштуе вырабляць прадукты зерневодства, які-
мі мы маглі б канкурыраваць з паўднёвым збожжам. Таму 
нам трэба будаваць сістэму паляводства такім чынам, каб 
яна яўлялася падмуркам для жывёлагадоўлі; значыць, нам 
трэба развіваць травасеянне. (...) 

Каб стварыць перадумовы да развіцця галіны свіна-
водства трэба ... узяць курс на пародзістую свінню, паляп-
шаючы адначасова і нашага дліннарогага кракадзіла (так 
называецца наша свіння)2. (...) 

3Правядзём параўнанне даных ураджайнасці БССР з За-
ходнееўрапейскімі дзяржавамі (табл. 4.6). 

1 Далей ідзе вытрымка з артыкула: 3. Прышчэпаў. Мерапрыемст-
вы па аднаўленню сельскай гаспадаркі Беларусі // Вперед. 1924. № 1. 
С. 52-59. 

2 Зараз такіх свінней ужо няма, а гэта цытата прыведзена, каб па-
казаць, якім добрым пачуццём гумара валодаў былы камісар земля-
робства і засведчыць цікавы гістарычны факт аб наяўнасці ў нас у свой 
час уласнай беларускай свінні, якая, магчыма, узнікла з нашых лясоў 
і была далучана да хатняй гаспадаркі, але яшчэ доўгі час з-за адсутнас-
ці працы па селекцыі захоўвала свой першазданны выгляд. — У. А. 

3 Далей ідзе вытрымка з артыкула: 3. Прышчэпаў. Задачы рэ-
канструкцыі сельскай гаспадаркі // Савецкае будаўніцтва. 1928. № 3-4. 
С. 53-62. 
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Табліца 4.6. Параўнанне ўраджайнасці асобных сельскагаспадарчых 
культур у Беларусі з іншымі краінамі ў 1910 — пачатку 1920-х гадоў, ц/га 

Краіна 

БССР 
Бельгія 

Нямеччына 
Данія 
Галандыя 

Жыта 

7,2 

18,9 
13,7 
14,8 
18,3 

Ячмень 

6,9 
24,0 
15,6 
22,0 
28,7 

Авёс 

7,1 
18,9 
-

17,6 
19,5 

Бульба 

68,8 
168,3 
114,1 

151,2 
164,6 

3 а ў в а г і: 1) дадзеныя па БССР узяты за перыяд 1911—1915 гг.; 
2) у 3. Прышчэпава былі прыведзены даныя яшчэ ў старых адзінках вы-
мярэння — пудах з дзесяціны (былі адменены ў 1924 г.), таму для зруч-
насці мы перавялі іх у сучасныя адзінкі вымярэння зерневых — цэнт-
неры з гектара (ц/га) (1 пуд = 0,1638 ц, 1 дзесяціна = 1,09 га). — У. А. 

Усе прыведзеныя намі заходнія краіны далека перагна-
лі нас па ўраджайнасці. Мы перад сабой павінны паста-
віць як практичную мэту дагнаць у бліжэйшыя гады заход-
нееўрапейскую ўраджайнасць, і наступныя даныя нашых 
даследчых станцый кажуць, што нам легка гэта зрабіць. 
Сярэдняя ўраджайнасць галоўных сельскагаспадарчых 
культур вопытных станцый БССР прыведзена ў табл. 4.7. 

Табліца 4.7. Параўнанне ўраджайнасці асобных сельскагаспадарчых 
культур на розных вопытных станцыях у Беларусі ў 1920-я гады, ц/га 

Назва станцый 

Прылуцкая (Мінск) 

Турская (Рагачоў) 
Забалоцкая (Рагачоў) 
Горацкая 
Магілеўская 
У сярэднім 
Сярэдні ўраджай культурных гаспадарак 

Жыта 

11,5 
11,5 
12,7 
15,1 
10,6 
12,4 

15,7 

Авёс 

9,9 
11,5 
13,5 
16,3 
9,0 

12,0 
13,5 

Ячмень 

-

13,5 
-

14,7 
-

14,1 
15,1 

Бульба 

114,7 
120,0 
120,7 

147,5 
120,3 
124,5 
198,0 

Няхай кожная сялянская гаспадарка дасягне такіх ура-
джаяў, і мы каласальна палепшым матэрыяльнае стано-
вішча нашага сялянства і выведзем сельскую гаспадарку 
з таго крызісу, у якім яна зараз знаходзіцца. (...) 
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4.3. Чаму нас вучыць практыка Даніі 

Данія — гэта маленькая дзяржава, раскінутая на астра-
вах на поўнач ад Нямеччыны. Гэтая старонка цікавіць 
нас затым, што ў ёй вельмі добра вядзецца жывёлагадоў-
ля, а 50 год таму назад гаспадары Даніі былі амаль не 
бяднейшыя ад нашых беларускіх. Да таго часу датчане 
жылі так бедна, што маладыя людзі з Даніі ўцякалі ў дру-
гія дзяржавы, дзе наймаліся і працавалі простымі рабочы-
мі за танную цану. Цяпер жа датчане настолькі цікавяц-
ца сваёй гаспадаркай, што атрымоўваюць вельмі вялікія 
ўраджаі хлеба і кармавых раслін з сваіх палёў; а трэба 
сказаць, што ў іх вельмі нецікавыя, дрэнныя глебы. Так, 
на гэтых палях цяпер датчане збіраюць часамі вялікія ўра-
джаі з гектару (табл. 4.8.). 

Табліца 4.8. Ураджайнасць асобных сельскагаспадарчых культур 
у Даніі ў 1926 г. 

Культура 

Пшаніца 

Ячмень 
Авёс 

Бабы 

Кармавыя буракі 

Пудоў з дзесяціны 

291 
233 

239 
221 

4 400 

Цэнтнераў з гектара 

46,6 

34,9 
35,8 

33,1 

660 

З а ў в а г а . У арыгінале даныя былі паданы толькі ў пудах на 1 дзе-
сяціну, а слупок з сучаснымі адзінкамі вымярэння — у цэнтнерах з гек-
тара — прыведзены ўкладальнікам — У. А. 

Ад чаго ж у Даніі сталі такія высокія ўраджаі? Адказ 
вельмі просты: ад таго, што гаспадары Даніі сталі сеяць 
кармавыя буракі і травы і трымаць больш скаціны. Ад 
скаціны яны атрымоўвалі больш гною, якім угнойваліся 
глебы і тым павялічвалі ўраджаі. Цяпер у Даніі болыл чым 
1/3 частка ўсяго ворыва занята кармавымі карняплодамі 

1 Далей ідзе вытрымка з кнігі: Журык С. Як у Даніі кормяць кароў 
і які прыклад даюць нам. Мінск: Белдзяржвыдавецтва, 1926. 24 с. 
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і травамі. На 3 дзесяцінах датчанін трымае аднаго каня, 
2—3 каровы, 3—4 свінні і 25 курэй, і ад усяго гэтага ён 
мае немалую карысць. Датчане цяпер не прадаюць хлеба, 
а ўсе лішкі яго скармліваюць скаціне. Прадаюць жа яны 
толькі масла і свініну, што далека лепш аплочвае ўсяля-
кае збожжа. 

Гаспадаркі ў Даніі больш дробныя, у 3—5 дзесяцін, вя-
лікіх жа гаспадарак нямнога. Пры гэтым цікава адзначыць, 
што малыя гаспадаркі даюць большую карысць з дзеся-
ціны плошчы, чым вялікія. Тлумачыцца гэта тым, што 
дробны гаспадар заўсёды лепей даглядае сваю гаспадарку 
сам, чым у багатых нанятыя людзі. Вось які прыбытак 
маюць розныя па велічыні гаспадаркі з кожнай дзесяціны 
(табл. 4.9). 

Табліца 4.9. Прыбытак дацкіх гаспадарак у залежнасці 
ад іх велічыні (на 3 дзесяцінах плошчы за год) 

Памер гаспадаркі 

3 дзесяціны 

9 дзесяцін 

27 дзесяцін 

54 дзесяціны 

Атрымана малака, 
фунтаў 

20877 

11559 

8722 

4759 

Здадзена на маслабойны 
завод малака, фунтаў 

19288 

10741 

8146 

4450 

Забіта 
свіней 

8,3 

4,5 

3,3 

1,4 

Прададзена 
яек 

172,0 

62,2 

27,0 

6,1 

Нягледзячы на тое што плошча Даніі ўсяго каля 3,5 мільё-
наў дзесяцін, што ў 3 разы менш сучаснай Беларусі, гэтая 
дзяржава здолела захаваць рынак у Англіі і прадае цяпер 
ей столькі масла, што Аўстрыя можа даставіць толькі 1/3 
частку гэтага, Францыя — 1/4 і г. д. Свіней Данія выво-
зіць у Англію 1/3 частку ад усяго таго, што Англія купляе 
ў чужых дзяржаў, і атрымоўвае за гэта большую цану, чым 
іншыя дзяржавы. 

Затым, што Данія бедная па прыродзе, як і наша Бе-
ларусь, і так пабагацела ад сялянскай прамысловасці, за-
гэтым яна нас так і цікавіць. Нам, беларусам, ёсць чаму 
павучыцца ў Даніі. 
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Яшчэ ў 1870 г. Данія, як мы казалі, была беднай ста-
ронкай. Яна прадавала галоўным чынам толькі хлеб, і пас-
ля таго як хлеб не стаў радзіць, датчане пачалі шукаць 
выхаду з гэтага стану і знайшлі яго досыць проста. Яны 
пачалі сеяць карняплоды дзеля харчу жывеле. У 1875 г. 
пад карняплодамі ў іх было толькі 1% усяго ворыва, а за 
пяць год гэта плошча нават утроілася, і цяпер яна займае 
1/8 частку ўсяго ворыва. Ад карняплодаў перш сталі па-
вялічвацца ўдоі, стала больш малака і масла, і датчане 
сталі ад яго багацець. Асабліва яны забагацелі, калі дац-
кае масла стала вядома па ўсім свеце і калі яго ўсюды 
надта добра пачалі купляць. За Даніяй пашлі і іншыя 
дзяржавы, як Швецыя, Фінляндыя, Латвія, Эстонія і інш. 
Застаецца цяпер і нам, беларусам, ісці за ей, хоць і паз-
ней ад усіх, бо лепей позна, чым ніколі. 

Трэба і нам пачынаць не з таго, каб заводзіць толькі па-
родзістых кароў і думаць, што яны будуць даваць поўна ма-
лака пры дрэнным кармленні і ў халодным хлеве. Гэта ня-
правільна. Зразу трэба палепшыць культуру жывёлагадоўлі, 
як гэта рабілі датчане. Трэба назапасіць кармоў, пацяпліць 
свае хлявы, зрабіць іх светлымі; адным словам, перш трэба 
палепшыць утрыманне жывёлы. Ад гэтага сама скаціна пач-
не паляпшацца і будзе даваць больш малака, чым цяпер. 

А каб было больш кармоў, патрэбна сеяць больш кар-
няплодаў і кармавых траў, заводзіць больш скаціны, аб'яд-
нацца ў кааперацыйныя арганізацыі (малочныя таварыст-
вы) для збыту малочных і іншых прадуктаў. У гэтым на-
прамку нашы гаспадары павінны пайсці да той культуры, 
да якой 50 год таму назад ішлі датчане і да якой ужо 
даўно прыйшлі. Цяперака ў Даніі наогул ёсць чаму наву-
чыцца, а асабліва па жывёлагадоўлі. (...) 

Дзеля таго каб лягчэй было інструктарам (кантроль-
асістэнтам), якія ў Даніі аб'язджаюць гаспадаркі, разабрац-
ца ў харчаванні скаціны, над кожнай каровай вывешаны 
дошчачкі. На гэтых дошчачках усё апісана: колькі карова 
важыць, колькі яна дае малака, колькі ёй даецца якога 
корму і ў якія часы. (...) 
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Як мы бачым з усяго гэтага, у Даніі кожны гаспадар 
вельмі добра пільнуецца парадку ў кармленні кароў. Доб-
рыя кармы і добрае кармленне зрабілі ў Даніі тое, што там 
карова круглы год (і летам, і зімой) дае поўна малака. (...) 

Што б рабілі датчане тады, калі б у іх не было малака 
цэлы год? Яны тады б не маглі трымаць без работы ўзім-
ку служачых маслабойных заводаў. Яны не мелі б магчы-
масці прадаваць у Англіі масла круглы год і там страцілі 
б рынак. А ў іх жа толькі ёсць прыбытак ад кароў, а не 
страта. Наш жа селянін такога прыбытку не мае, а часта 
атрымоўвае ад іх толькі шкоду. Пры добрым кармленні ка-
ровы заўсёды могуць абгуляцца і целяцца тады, калі гэта 
гаспадару патрэбна для сваей карысці, чаго ў нас не бывае. 

Такім чынам, карова ў Даніі зрабілася галоўным багац-
цем гаспадаркі. За каровамі даглядае ўся сям'я датчаніна. 
Памяшканні, у якім стаяць каровы, трымаюцца ў вялі-
кай чысціні. Хлеў, у якім трымаюцца каровы, падобны да 
добрага пакою. У памяшканні заўсёды бывае цёпла. Па-
ветра змяняецца па меры патрэбы цераз выцяжныя тру-
бы. Каб у хлеў не заляталі мухі, гаспадыні часта вешаюць 
ў хлявах фіранкі. Кароў чысцяць у Даніі раз ці нават два 
ў дзень. Хвасты іх прывязваюцца да дроту, які звісае са 
столі. Гэта робіцца затым, каб хвасты не пэцкаліся ў кале 
і не брудзілі малака. Праўда, ад мух каровы не могуць бара-
ніцца, але гэта і непатрэбна, бо мух у хляве зусім няма. 

Наогул, датчане так добра даглядаюць сваіх кароў, што 
наш селянін здзівіўся б гэтаму. Усе жыхары там аб'яднаны 
ў жывёлагадоўчыя таварыствы. Таварыствы гэтыя выпра-
цоўваюць, як лепей карміць і ўтрымоўваць скаціну. Пра-
вілы гэтыя вывешаны ў кожным хляве. (...) 

Вось якія вялікія дасягненні ў дацкай сялянскай гас-
падарцы. I ў нашай гаспадарцы таксама можна дабіцца гэт-
кіх поспехаў, толькі трэба разумна пачынаць перабудоўваць. 
Трэба ўжо і нам пачынаць сеяць карняплоды і харчовыя 
травы; гэта дасць магчымасць трымаць больш жывёлы. 
Ад жывёлы больш будзе малака, масла, якое карысней бу-
дзе прадаць, чым зерняты. Апрача ўсяго гэтага, ураджаі 
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на палях будуць павялічвацца і хлеба будзе больш, чым 
цяпер. Нам трэба пашыраць жывёлагадоўлю, не баючыся 
лішку малочных продуктаў. Трэба толькі вырабляць леп-
шае масла, чым у нас, і тады кожны яго купіць. Вядома, 
такога масла, якое робяць нашы сяляне, не толькі не ку-
пяць у Англіі, але яго не хоча купляць і бедны жыхар на-
шых мястэчак. Праўда, добрае масла без сепаратара з доб-
рай маслабойкі зрабіць нельга. Каб гэту перашкоду абысці 
і атрымоўваць добрае масла, трэба нашым жыхарам аб'яд-
нацца ў малочныя арцелі і таварыствы і толькі супольна 
вырабляць масла, як гэта робяць у Даніі. Арцель легка мо-
жа купіць усе прылады для вырабу масла і можна запра-
сіць добрага спецыяліста-маслароба і жывёлавода; гэты 
жывёлавод аб'язджаў бы ўсе гаспадаркі, даваў бы парады, 
як карміць і ўтрымоўваць кароў. 

Гэтаму ўсяму нас вучыць практыка Даніі. Трэба і на-
шаму селяніну пайсці па гэткім шляху, абдумаўшы ўсе пла-
ны, і тады наша веска стане такой жа багатай, як і дац-
кая. (...) 

4.4. Заваяванне замежнага рынку 
па прыкладу замежных краін 

13 усіх паданых лічбаў відаць, што толькі Данія з'яў-
ляецца ўстойлівым пастаўніком бекону для Англіі, а дру-
гія ўстойлівыя пастаўнікі, як ПАЗШ (цяпер ЗША. — У. А.) 
ці Канада, паволі трацяць сваё значэнне як канкурэнты. 
Экспарт бекону з Канады быў у 1925 г. самы большы і скла-
даў 14,9% усяго экспарту, а потым пачаў зніжацца. ПАЗПІ 
экспартавалі ў 1923—1929 гг. 20,4% усяго ўвозу бекону 
ў Англію, тым часам як з 1909—1913 гг. яны давалі 38,6%. 
3 1927 г. экспарт бекону ПАЗШ пачаў рэзка зніжацца і дайшоў 
да 7% ад усяго ўвозу ў Англію. (...) 

Па якасці бекону лепшым з'яўляўся ірландскі, потым 
дацкі. Бекон СССР стаяў на апошнім месцы. Розніца цэн 

1 Далей ідзе вытрымка з кнігі: Журык С I. Пытанні беканізацыі 
ў БССР. Мінск: Белдзяржвыдавецтва, 1930. С 6—11. 
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у 1925 т. на дацкі і савецкі бекон была на 40%, а ў 1928 г. 
яна знізілася да 10%. 

У апошнія гады дацкі бекон пачаў зніжацца ў сваёй 
якасці з-за надзвычайнай пагоні датчан за колькасцю гэ-
тага продукту. Дацкая свінагадоўля, хаця і досыць сурова 
контралявалася ў сэнсе яе прыдатнасці для бекону, пача-
ла, аднак, траціць свае першынство на сусветным рынку, 
таму што не звярталася ўвагі на здароўе жывёлы. Цяпер 
у Даніі надзвычайна заклапочаны адшукваннем шляху для 
ўтрымання свайго становішча на ангельскім рынку. 

За апошнія гады Швецыя павялічыла свой вываз бе-
кону ў 25 разоў і вывозіць больш, чым вывозіла да імпе-
рыялістычнай вайны. Клопаты аб жывёле не толькі як аб 
машыне-вытворчасці, але і аб яе здароўі дала такі высокі 
эфект у галіне свінагадоўлі Швецыі. Цяпер швецкая сві-
нагадоўля стаіць вельмі высока і ёй цікавяцца амаль усе 
іншыя краіны. 

Першыя крокі экспарту беларускага бекону ў 1928— 
1929 гг. паказалі яго высокую каштоўнасць. Уся партыя 
беларускага бекону прайшла не ніжэй сярэдняга класа па 
рэалізацыйнай цане «фоб» аднаго пуда — 13 р. 17 к. (82 ка-
пейкі за кілаграм, на сучасныя грошы — 2,9€. — У. А). 
Гэта паказвае, што БССР мае надзвычайна вялікія перс-
пектывы для развіцця экспарту бекону. Нават без знач-
най працы, амаль без неабходных навуковых даных БССР 
змагла даць бекон добрай якасці. Безумоўна, пасля на-
лежнага вывучэння гэтага пытання беларускі бекон на 
лонданскім рынку можа заняць адно з першых месц. Гэ-
таму спрыяюцъ як прыродныя, так і эканамічныя ўмовы 
БССР. (...) 

Сельская гаспадарка БССР мае пераважны ўхіл у бок 
жывёлагадоўлі. Параўнаўча з другімі часткамі СССР у адно-
сінах да жывёлагадоўлі БССР мае значныя перавагі. Лік 
жывёлы на 100 гектараў ворыва ў 1926 г. быў у БССР 
108,6 шт., тым часам як ва ўсім СССР — 82,9 шт. Аднос-
ная вага БССР у жывёлагадоўлі Саюза складае 3,4%. 3 асоб-
ных відаў жывёл выдзяляюцца свінні. Свіное пагалоўе (агуль-
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ная колькасцъ свіней) складае каля 20% ад пагалоўя ўся-
го Саюза. На 100 чалавек насельніцтва прыпадае свіней 
(табл. 4.10). 

Табліца 4.10. Колькасць свіней на 100 чалавек насельніцтва 
ў Беларусі і іншых краінах, шт. 

СССР 

БССР 
Нямеччына 

ПАЗШ (ЗША) 

Данія 

12,6 

42,6 

25,5 

68,9 

90,0 

Такім чынам па шчыльнасці свінога пагалоўя БССР 
стаіць на першым месцы зараз жа за Даніяй і ПАЗШ. Усе 
гэта сведчыць аб высокай адноснай вазе свінагадоўлі ў эка-
номіцы сельскай гаспадаркі БССР. 

У выразна жывёлаводчым кірунку развіцця сельскай 
гаспадаркі БССР свінагадоўля займае значнае месца. Па-
водле даных Г. I. Гарэцкага1, у нацыянальным прыбытку 
прыпадала на свінагадоўлю ў 1900 г. 19,7%, а ў 1913 г. — 
27,0%, і далей роля свінагадоўлі ў гаспадарцы БССР усё па-
вялічваецца. Так, напрыклад, прафесар [М.] Аганоўскі вы-
лучае Беларусь як раён з высокаразвітай жывёлагадоўляй. 

Аднак у сучасны момант свінагадоўля БССР стаіць на 
надзвычай нізкім культурным узроўні. Раскіданая ў боль-
шасці па дробных сялянскіх гаспадарках, яна не мае ні 
правільна арганізаванай пастаноўкі, ні правільнага дагля-
ду. (...) Таварнасць беларускай свінагадоўлі яшчэ невысо-
кая. Экспартныя магчымасці зусім слаба развіты. Так, 
напрыклад, Данія пры 2,85 млн свіней вывозіць бекону 
амаль на 200 млн, тым часам як БССР амаль пры такой 
самай колькасці свіней толькі пачала арганізоўваць вываз 
бекону. Тым часам БССР мае куцы болыныя магчымасці 
ў развіцці свінагадоўлі параўнаўча з Даніяй ды іншымі 
краінамі. Так, напрыклад, Данія будуе сваю свінагадоўлю 

1 Гарэцкі Г. Народны прыбытак Беларусі Мінск, 1926. 
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на ўвозных кармах, колькасць якіх з кожным годам будзе 
скарачацца. Беларусь са сваімі прыроднымі багаццямі мо-
жа куды шырэй разгарнуць сваю свінагадоўлю параўнаўча 
з кожнай капіталістычнай краінай. (...) 

Пра тое, што мясная свінагадоўля больш карысная за 
сальную і што продукты мясной свінагадоўлі маюць вы-
сокую каштоўнасць для экспарту, гаварыць няма чаго. Гэ-
тае пытанне досыць угрунтавана навукова ў сусветнай лі-
таратуры. Такі самы прыклад дае нам і свінагадоўля Аме-
рыкі і Еўропы. Як вядома, амерыканская свінагадоўля 
з сальнай амаль цалкам зрабілася мясной. 

У Нямеччыне ў апошнія гады таксама вельмі хутка 
ідзе ператварэнне сальнай свінагадоўлі ў мясную. Прык-
ладам можа быць і тое, што нямецкія сальныя свінні не 
маюць збыту ў сваёй дзяржаве, а ў гэты ж самы час мяс-
ныя свінні ўвозяцца з Даніі. Такія краіны, як Англія, 
Данія, Швецыя ды інш., даўно павялі выключна бекон-
нага кірунку свінагадаўлю. 

Хоць ператварэнне ўсёй свінагадоўлі з сальнай у мяс-
ную на Беларусі будзе цягнуцца пэўны час, аднак тую 
частку свінагадоўлі, якая будзе прызначана на экспарт, 
трэба абавязкоаа зараз жа пераводзіць на беконны кіру-
нак. (...) 


