
ДАДАТКІ ДА РАЗДЗЕЛА 1 

Дадатак 1. Беларускія вучоныя, якія ад арганізацый наведалі 
замежныя краіны з мэтай вывучэння гаспадарчага вопыту 

(у другой палове XIX — першай трэці XX ст.) 

Прозвішча 

Міхельсон Б. 

Саветаў А. 

Сцебут I. 

Казлоўскі А. 

Чарнапятаў I. 

Бажанаў А. 

Есакаў А. 

Галынскі I. 

Ваньковіч С. 

Трускаляскі С. 

Год на-
ведвання 

1853 

1853-
1854 

1858— 
1859, 
1862 

1853 
1858 

1848— 
1849 

1861 

1860-
1861 

1902 

1903 

1903 

Ад якой 
уста но вы 

ГЗІ 

ГЗІ 

ГЗІ 

ГЗІ 

ГЗІ 

ГЗІ 

ГЗІ 

мтсг 

Вільня 

мтсг 

Прадмет вывучэння 

Арганізацыя сель-
скай гаспадаркі 
і прамысловасці 

Сел ьскагаспадарчая 
тэхналогія, цукро-
вая вытворчасць, 
жывёлагадоўля 

Вопыты па земля-
робству і выкладан-
не с. г. дысцыплін; 
выстаўка 

Вывучэнне пытан-
няў меліарацыі 

Пытанні паляпшэн-
ня зямель і развіцця 
жывёлагадоўлі 

Вывучэнне лытан-
няў развіцця жы-
вёлагадоўлі 

Палітычная экано-
мія 

Наведванне гандлё-
вага дома ў Лондане 

Азнаямляльная 
экскурсія 

» 

Краіна 

Бельгія, Ня-
меччына 

Бельгія, Ня-
меччына, Га-
ландыя, Данія, 
Італія,Чэхасла-
вакія 

Нямеччына, 
Англія, Шат-
ландыя, Фран-
цыя, Англія 

Нямеччына, 
Бельгія, Англія 

Нямеччына 

Англія, Бель-
гія, Нямеччы-
на, Францыя, 
Швейцарыя 

Нямеччына 

Англія 

Данія 

Данія 
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Працяг дадатка 1 

Прозвішча 

Шчыт К. 

Пціцын I. 

Свяцкі К. 

Ельскі В. 

Наркевіч-Ёдка Л. 

Наркевіч-Ёдка Л., 
Рэвенскі С. 

Тарчынскі А. 

Вельямінаў-
Зярноў А. 

Гарэцкі Г. 

Гарэцкі Г., 
Прышчэпаў 3. 

Лейвікаў М. 

Журык С 

Рэнард К. 

Год на-
ведвання 

1904 

1907 

1908 

1909 

1909 

1910 

1913 

1913 

1926 

1927 

1927 

1928 

1928 

Ад якой 
установы 

мтсг 

Віцебск 

МТСГ 

МТСГ 

МТСГ 

мтсг 

мтсг 
мтсг 

БелНДІ 

БелНДІ 

БелНДІ 

БелНДІ 

БелНДІ 

Прадмет вывучэння 

Агляд гаспадарак 
у Прусіі, выстаўка 
ў Данцыгу 

Азнаямляльная 
экскурсія 

Знаёмства са ста
нам жывёлагадоўлі 
і малочнай гаспа-
даркі 

Агляд сялянскіх 
гаспадарак каля 
Познані 

Сельскагаспадарчыя 
курсы ў Варшаве 

Агляд узорных 
маёнткаў 

Выстаўка ў Гаазе 

Паездка з групай 
беларускіх сялян 

Азнаямляльная 
экскурсія 

Пытанні арганіза-
цыі навуковай спра
вы і вытворчасці 
сельскай гаспадаркі 

Азнаямляльная 
экскурсія 

Пытанні, звязаныя 
са свінагадоўляй 
і адкормам свіней 
на бекон 

Селекцыя і насенне-
водства караняпло-
даў, траў, ільну; 
удзел у V Міжнарод-
ным кангрэсе па 
наследнасці, гене-
гыцы і еўгеніцы 

Краіна 

Нямеччына, 
Польшча 

Данія 

Данія, Шве-
цыя 

Францыя, 
Нямеччына, 
Польшча 

Польшча 

Польшча 

Галандыя 

Данія, Шве-
цыя 

Польшча, Ня-
меччына, Данія 

Нямеччына, 
Данія 

Нямеччына, 
Данія 

Нямеччына, 
Данія 

Польшча, Ня-
меччына, Да-
нія, Швецыя, 
Галандыя 
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Працяг дадатка 1 

Прозвішча 

Мельнік П. 

Афанасьеў Я., 
Кайгародаў А. 

Год на-
ведвання 

1928 

1928 

Ад якой 
установы 

БелНДІ 

БелНДІ 

Прадмет вывучэння 

Знаёмства с працай 
лясных даследчых 
станцый 

Удзел у кангрэсе 
глебазнаўцаў 

Краіна 

Нямеччына, 
Францыя 

ЗША 

3 а ў в а г а. ГЗІ — Горацкі земляробчы інстытут; МТСГ — Мінскае 
таварыства сельскай гаспадаркі; БелНДІ — Беларускі навукова-даслед-
чы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі (Мінск). 

Дадатак 2. Асобныя падзеі ў гісторыі Даніі і Беларусі: 
параўнанне ў часе 

Падзея 

Увядзенне прыгоннага права 

Час, калі дацкая і беларуская 
мовы выйшлі на ўзровень літара-
турнай мовы 

Адкрыццё першага універсітэта 

Перавод універсітэта на свецкую 
праграму навучання 

Заканадаўчая адмена прыгоннага 
права 

Фактычная адмена прыгоннага 
права (пасля адмены інстытута 
рэкруцтва) 

Ліквідацыя астаткаў баршчыны 
(прымусовай працы сялян у пан-
скіх маёнтках) 

Заснаванне першага сельскагаспа-
дарчага таварыства 

Час канчатковай ліквідацыі аб-
шчыннага землекарыстання 
Час арганізаванага ўрадам перася-
лення сялян на хутары ў выніку 
аграрнай рэформы 
Адкрыццё першага кааператыва 
ў сельскай гаспадарцы 

Данія 

XV ст. 

Сярэдзіна 
XVI ст. 

1479 г. 
1637 г. 

1702 г. 

1788 г. 

1850 г. 

1769 г. 

1830 г. 

1899-1921 гг. 

1882 г. 

Беларусь 

1475 год 

С сярэдзіны XVI ст. 
(першы раз) — канец 

XIX ст. (другі раз) 

1569 г. 
1773 г. 

1861 г. 

1874 г. 

1905 г. 

1880 г. 

2-я палова XIX ст. 

1906-1912, 
1924-1929 гг. 

Пачатак XX ст. 
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Дадатак 3. Прозвішчы эканамістаў, якія яшчэ да 1920-х гадоў 
даследавалі асобныя аспекты з тых накірункаў, 

што склалі затым даследчую праграму 
беларускай арганізацыйна-вытворчай школы 

Накірунак даследаванняў 

Эканоміка землеўпарад-
кавання (гаспадарчая 
арганізацыя зямельнай 
тэрыторыі) 

Дробнае сельскагаспа-
дарчае раянаванне 

Закладка і распрацоўка 
рахункавых запісаў 

Арганізацыя асветы ся-
лян і агранамічнай дапа-
могі 

Эканоміка культуры 
лёну 

Размяшчэнне вытвор-
часці 

Вывучэнне ўплыву сева-
зваротаў на эфектыўнасць 
сялянскіх гаспадарак 
Вывучэнне пытання 
ўнутранай і знешняй 
міграцыі (каланізацыі) 

Даследаванне развіцця 
сялянскай саматужна-
рамесніцкай вытворчасці 

Праект доследу жывёла-
гадоўлі сялянскіх гаспа
дарак 

Даследаванне тэхнікі 
сялянскага ральніцтва 

Аўтары 

Я. Кіслякоў, М. Ма-
караў, В. Ліадт, А. 
Камінскі, Ц. Кісля-
коў, Л. Опра 

А. Смоліч, Р. Бонч-
Асмалоўскі 

А. Смоліч, X. Плятнэр, 
Б. Бойка 

М. Лайкоў, 
Г. Чуйко 

А. Смоліч, 
А. Ярашчук 

Г. Гарэцкі, С. Ждано-
віч, С. Маргелаў 

К. Кіпрыянец, 
Б. Бойка, С. Такма-
чоў, В. Радзівонаў 

А. Камінскі, 
М. Лейвікаў 

А. Арцымовіч, 
А. Трафімаў, Р. Рак 

С. Журык, Л. Опра, 
Н. Пелехаў 

С. Скандракоў, 
М. Ганчарык, М. Лай-
коў, С. Тупяневіч, 
А. Дзямідовіч 

Раней асобныя аспекты 
даследавалі 

В. Страйноўскі, 
Б. Міхельсон, 
А. Бажанаў, 
С. Трускаляскі, 
А. Бонч-Асмалоўскі 

— 

Л. Наркевіч-Ёдка 

А. Бажанаў, С. Трус-
каляскі, К. Свяцкі, 
С. Ваньковіч, Л. Нар-
кевіч-Ёдка 

Б. Міхельсон 

А. Людагоўскі 

Б. Міхельсон, 
С Рэвенскі 

С. Ваньковіч, 
К. Свяцкі, 
С. Трускаляскі 

— 

А. Бажанаў, М. Нар-
кевіч-Ёдка, I. Га-
лынскі, К. Свяцкі, 
С. Ваньковіч, 
А. Вельямінаў-Зярноў, 
Л. Наркевіч-Ёдка 
А. Бажанаў, Б. Мі-
хельсон, С. Вань-
ковіч, К. Свяцкі 
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Працяг дадатка 3 

Накірунак даследаванняў 

Эфект крэдыту для сялян-
скіх гаспадарак 

Водазабеспячэнне сялян-
скіх гаспадарак 

Зямельныя адносіны 
ў Беларусі (2-я палова 
XIX ст. - 1917 г.) 

Эвалюцыя і хістанні 
ўраджайнасці культур 
у сявязі з эвалюцыяй 
сялянскай гаспадаркі 
ў Беларусі (1883-1915 гг.) 

Забеспячэнне сялянскіх 
гаспадарак добрымі шля
хам! зносін 

Аўтары 

А. Ярашчук, 
Е. Трахімаў 

М. Кавалёў 

I. Еўціхіеў 

Б. Бойка 

3. Прышчэпаў, 
А. Смоліч 

Раней асобныя аспекты 
даследавалі 

К.Шчыт 

— 

— 

— 

В. Страйноўскі, 
А. Бажанаў, 
К. Шчыт, С. Рэвенскі 



ГЛАСАРЫЙ 

Аграрная перанаселенасць. Здаўна лічылася, што чым 
большая гушчыня насельніцтва прыходзіцца на адзінку 
зямельнай плошчы, тым лепшыя ўмовы існуюць для раз-
віцця сельскай гаспадаркі, бо ў патрэбнай наяўнасці існуе 
працоўная сіла (так лічылі браты Г. і В. Страйноўскія, 
Б. Міхельсон, С. Рэвенскі). Такім чынам, з эканамічнага пунк-
ту гледжання такой з'явы, як «аграрная перанаселенасць», 
і тым больш у яе негатыўным сэнсе, здавалася, увогуле не 
павінна было б існаваць. Тым больш што ў Беларусі гу-
шчыня насельніцтва ў пачатку XX ст. была значна мен-
шай, чым у любой больш заходняй краіне. На кожную 
сялянскую гаспадарку ў 1920-х гадах прыходзілася ў ся-
рэднім па 9 гектараў зямлі, что было значна больш, чым 
у многіх заходнееўрапейскіх краінах (тых жа Даніі, Бель-
гіі, Нямеччыне). Тады ў чым тут справа і аб якой «аграр-
най перанаселенасці» ідзе гаворка? Справа ў тым, што 
нават такога немалога па еўрапейскіх мерках зямельнага 
надзелу беларускаму селяніну не хапала, каб пракарміць 
сябе і сваю сям'ю, і ў асноўным па прычыне нізкага куль-
турна-тэхнічнага і арганізацыйнага ўзроўню гаспадарання, 
альбо, як казалі ў 1920-х гадах беларускія эканамісты, па 
прычыне слабых тэмпаў «інтэнсіфікацыі» і «развіцця вы-
творчых сіл» у сельскай гаспадарцы. Гэта спарадзіла маса-
вую эміграцыю сялян у іншыя краіны, у асноўным у Ра-
сію і ЗША (у першыя 20 гадоў XX ст. з Беларусі выехала на 
пастаяннае месца жыхарства ў гэтыя краіны каля 1 млн ча-
лавек). Такім чынам, сапраўднай мерай ліквідацыі аграр-
най перанаселенасці вучоныя-эканамісты 1920-х гадоў — 
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3. Прышчэпаў, Я. Кіслякоў, С. Ждановіч — лічылі інтэнсіфі-
кацыю сялянскіх гаспадарак (Сельское хозяйство... 1925, 
с. 73), гэта значыць здабыццё з зямельнай адзінкі боль-
шага чыстага даходу, які дазволіў бы пракарміцца з яе 
эксплуатацыі большай колькасці членаў сялянскіх сямей. 

Аграрнікі-марксісты. Нічым неабгрунтаваныя палажэн-
ні, якія пачалі навязваць гэтак званыя аграрнікі-марксісты, 
спасылаючыся ці прыкрываючыся марксісцкай тэорыяй, 
заключаліся ў наступным. Выкарыстанне наёмнай 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 
чалавеку, якога ён наняў. Трох- ці чатырохфактарная ма-
дэль даходаў класічнай школы палітэканоміі (зямля, капі-
тал, праца, прадпрымальніцтва) не прызнавалася, а лічы-
лася, што даход стварае толькі адзін фактар вытворчасці — 
непасрэдная праца. Аграрнікі-марксісты таксама лічылі, 
што буйныя формы сельгасвытворчасці абавязкова эфек-
тыўней дробных форм гаспадарання (хоць вядома, што, 
напрыклад, у Даніі і сёння адсутнічаюць буйныя жывё-
лагадоўчыя комплексы, а вытворчасць вядзецца толькі на 
сямейных фермах). Заможныя і культурныя сялянскія 
гаспадаркі, ці, інакш кажучы, лепшыя гаспадары, якія па-
спелі ўзняцца ўжо пасля таго, як самі выкупілі зямлю ці 
атрымалі яе падчас рэвалюцыі 1905 г., нават тыя, якія не 
выкарыстоўвалі наёмную 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 наёмную працу, адмаўляліся 
ўступаць у калгас, крытыкавалі савецкую ўладу). Такімі 
спосабамі знішчаліся сапраўдныя гаспадары ў вёсцы, зні-
шчаліся традыцыі прыватнай уласнасці на зямлю, знішча-
лася індывідульная псіхалогія беларускіх сялян. 

Але гісторыя хутка забываецца. Сёння многія не толь-
кі не памятаюць, але і не вераць увогуле ў тое, што ў Бе-
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ларусі некалі была сельская гаспадарка, якая развівалася 
на аснове прыватнай уласнасці на зямлю і што зямлёй 
гэтай валодалі не толькі паны, але і звычайныя сяляне; 
кажуць, у нас такога ніколі не было. У гэтай сувязі ціка-
вым прадстаўляецца факт з гісторыі развіцця сельскай 
гаспадаркі Беларусі: на момант правядзення суцэльнай 
калектывізацыі ў БССР кожная пятая сялянская гаспа-
дарка (20%) была хутарской ці водрубнай. Гэта аргумент 
супраць тых, хто дагэтуль лічыць, што ў нашых людзей 
заўсёды была схільнасць да калектывізму. Каб яшчэ больш 
аправергнуць падобныя меркаванні, прывядзём думку на 
конт гэтага беларускіх эканамістаў, якая выказвалася ў кан-
цы 1920-х гадоў, перад самым пачаткам суцэльнай калек-
тывізацыі. Так, у «Перспектыўным плане народнай гаспа-
даркі БССР на 1927/28—1931/32 гг.» сцвярджалася, што 
«калектыўныя формы землекарыстання вельмі слаба пры-
шчэпліваюцца сярод сялянства Беларусі, галоўным чынам 
мабыць таму, што выхаваны на працягу шмат дзесяці-
годдзяў на прынцыпах адзінаасобнага землекарыстання 
селянін-беларус не мае яшчэ пакуль відавочных станоў-
чых вынікаў аграмаджанай гаспадаркі»1. 

Многія цяпер не разумеюць, чаму ў савецкія часы вучо-
ныя-эканамісты, як адзін, усхвалялі марксісцка-ленінскае 
вучэнне, а затым, як толькі Савецкі Саюз разваліўся, боль-
шасць адмежавалася ад яго. Справа ў тым, што яшчэ да 
вайны, у пачатку 1930-х гадоў (чаго не памятаюць многія 
прадстаўнікі пасляваенных савецкіх пакаленняў беларус-
кіх эканамістаў), савецкай уладай былі створаны такія 
ідэалагічныя варункі, што эканамічная навука магла раз-
вівацца толькі ў ролі інтэрпрэтатара ці дадатка да марк-
сісцка-ленінскага вучэння. Нават такія эканамісты, як 
Г. Гарэцкі, К. Кіпрыянец, Б. Бойка, Т. Плятнер, С. Ждано-
віч, А. Ярашчук, Р. Бонч-Асмалоўскі і ў нейкай ступені на-
ват А. Смоліч, пра якіх мы сёння пішам як пра прарынка-

1 Материалы к пятилетнему перспективному плану народного хо
зяйства БССР на 1927/28—1931/32 гг. / И. Петрович, Р. Бонч-Осмолов-
ский, Д. Архангельский и др.; под ред. М. Карклина. Минск, 1927. С. 72. 
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вых і празаходніх эканамістаў, у канцы 1920-х гадоў пачалі 
ўжо пад прымусам пераходзіць на пазіцыі марксізму-лені-
нізму (напрыклад, сталі падтрымліваць калектывізацыю, 
класавы падыход). I калі б іх не рэпрэсавалі, то хутчэй за 
ўсё яны выдавалі б такія ж ідэалагізаваныя працы, харак-
тэрныя для 1930-х ці 1950-х гадоў. Усё ж такі быў той час, 
калі ўстаноўкі з боку ўладаў цалкам вызначалі змест наву-
кі, якая ператваралася з сапраўднай навукі ў сродак папу-
лярызацыі і тлумачання рашэнняў уладаў. 

Сёння некаторыя закідаюць тым пакаленням беларус-
кіх 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 лес, а сфера заняткаў і лес выбі-
раюць чалавека. У тыя часы займацца эканамічнай наву-
кай можна было толькі пры ўмове, што чалавек браў на 
сябе абавязкі развіваць яе праз прызму і ўсхваленне вучэн-
ня марксізма-ленінізма (ідэалагічны кантроль з боку ўла-
даў быў пастаўлены так жорстка, што ні адна кніга не маг-
ла ўбачыць 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 па-
чатку 1930-х гадоў: «Навука без марксізму па-сутнасці не 
можа быць сапраўднай навукай. Нельга займацца навуко-
вымі доследамі без таго, каб не апірацца на дыялектычны 
матэрыялізм. [Асабліва] патрабуюць выключнай ідэалагіч-
най вытрыманасці грамадскія дысцыпліны» (Панкевіч 1929, 
с 19). I далей, самае галоўнае: «Перад навуковымі працаў-
нікамі і наогул перад інтэлігенцыяй 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, ёсць група навуковых супрацоўні-
каў, якая лічыць сябе нейтральнай. 3 гэтай групай мы па-
вінны змагацца таксама, як змагаемся з адкрытымі нашымі 
ворагамі. Калі ідзе інтэнсіўная будоўля сацыялізму і раз-
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гортваецца класавая барацьба, не можа быць нейтральных, 
якія б аднолькава ставіліся і да нашай лініі, і да лініі на-
шых ворагаў. Такая прамежная пазіцыя — нейтральнасць 
ёсць толькі манеўр гэтай групы схаваць пад выглядам 
нейтральнасці свой сапраўдны твар, сваю класавую няна-
вісць да пралетарыяту і варожасць да сацыялістычнага бу-
даўніцтва. Таму разблакаваць «нейтральных» і з імі рашу-
ча змагацца ёсць важнейшая задача бліжэйшага часу» (Пан-
кевіч 1929, с 15). 

Беларуская арганізацыйна-вытворчая школа. Тэрмін «арга-
нізацыйна-вытворчыя формы», які так часта ўжывалі ў сваіх 
працах прадстаўнікі гэтай школы, азначае, што ўзровень 
вытворчасці і яе эфектыўнасць залежаць у значнай (калі 
не вырашальнай) ступені ад яе арганізацыі, г. зн. ад таго, 
дзе яна будзе размешчана (да рынкаў сбыту, сыравіны, шля-
хоў зносін), якога памеру яна будзе (для сельскай гаспа-
даркі, як яны заключалі, важна таксама, на якіх глебах 
і ў мясцовасці з якой шчыльнасцю насельніцтва будзе ля-
жаць той участак) і г. д. Прадстаўнікі гэтай школы лічылі, 
што адсталасць гаспадаркі звязана з тым, што яна, най-
перш, дрэнна арганізавана, а не з нейкімі іншымі пры-
чынамі (маўляў, менталітэт ці здольнасці народу не тыя, 
клімат дрэнны, глебы неўраджайныя і інш.). 

Да гэтага трэба дадаць, што некаторыя прадстаўнікі 
расійскай арганізацыйна-вытворчай школы, напрыклад 
А. Чаянаў, лічылі гэту назву няўдалай і прапаноўвалі на-
зываць гэту тэорыю тэорыяй арганізацыі сялянскай гаспа-
даркі. Але падчас абвінавачанняў і разгрому гэтай школы 
бальшавікамі і так званымі аграрнікамі-марксістамі апош-
нія называлі часцей за ўсё гэту школу арганізацыйна-вы-
творчай (зразумела, акрамя ідэалагізаваных назваў і да таго 
ж персаналізаваных, такіх як канцэпцыя Кандрацьева— 
Чаянава, альбо кандрацьеўшчына, чаянаўшчына, а ў Бе-
ларусі — нацыянал-кандрацьеўшчына, калі нашых экана-
містаў абвінавачвалі не толькі ў следаванні гэтай метадала-
гічнай традыцыі, але і ў тым, што даследаванні праводзіліся 
імі толькі ў дачыненні да Беларусі і яе інтарэсаў, а не інта-
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рэсаў усяго Савецкага Саюзу, а таксама ў буржуазнасці, 
бо ўжывалі яе не толькі ў дачыненні да пралетарска-
сялянскіх бядняцкіх мае, г. зн. падыходзілі не з пункту 
гледжання класавага падыходу, а з пункту гледжання куль-
турнага заможнага селяніна). 

Большасць прац, якія можна аднесці да фундамен-
тальнай эканамічнай навукі і якія выдадзены ў Беларусі 
ў 1920-х гадах, адносяцца менавіта да метадалагічнай тра-
дыцыі арганізацыйна-вытворчай школы. Гэта можна рас-
тлумачыць тым, што многія ключавыя фігуры беларускай 
эканамічнай навукі 1920-х гадоў у папярэднія гады наву-
чаліся і рабілі свае першыя эканамічныя доследы пад кі-
раўніцтвам непасрэдных распрацоўшчыкаў тэорыі сялян-
скай гаспадаркі ў Расіі (Аркадзь Смоліч пад кіраўніцтвам 
А. Чалінцава, Гаўрыла Гарэцкі — А. Рыбнікава, Сяргей Жда-
новіч — М. Кандрацьева і I. Жырковіча, Ян Кіслякоў — 
Отто Хаўке). Ідэю аб распрацоўцы «тэорыі арганізацыі 
беларускай сялянскай гаспадаркі» адным з першых выка-
заў Я. Кіслякоў. Аграрная палітыка за часамі Наркамзема 
3. Прышчэпава ў 1924—1929 гг. праводзілася ўжо на пад-
мурку гэтай эканамічнай тэорыі (падрабязней гл. — Калу-
паеў 2004, с. 151-153. - У. А.). 

Беларуская нацыянал-кандрацьеўшчына. Вось тыя бела-
рускія эканамісты 1920-х гадоў, якія абвінавачваліся ў пры-
належнасці да беларускай нацыянал-кандрацьеўшчыны: 
Аркадзь Смоліч, Ян Кіслякоў, Сяргей Ждановіч, Аўдакім Яра-
шчук, Барыс Бойка, Мікіта Лайкоў, Гаўрыла Гарэцкі, Зміцер 
Прышчэпаў, Усевалад Ігнатоўскі, Уладзімір Пічэта, М. Ма-
караў, В. Ліадт, Сяргей Скандракоў, Іван Серада, Сцяпан Мель-
нік, Отто Хаўке, Аляксандр Дубах, Радзівон Бонч-Асмалоўскі; 
у дадатак у шкодніцтве абвінавачваліся Мітрафан Доўнар-
Запольскі і Ян Пятровіч. 

Беларускія нацыянал-дэмакраты. Абвінавачваліся ў тым, 
што распрацавалі, са слоў саміх жа абвінаваўцаў, «уласную 
тэорыю ўтварэння самастойнай беларускай народнай рэс-
публікі»; стаялі на пазіцыі, што Беларусь як краіна прад-
стаўляе сабой асобную, самастойную і самадастатковую гас-
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падарчую адзінку; што асаблівасць яе кліматычных, гле-
бавых, 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 пы-
тання развіцця сельскай гаспадаркі падыходзілі не з кла-
савага пункту гледжання (выдзяляючы паноў-абшарнікаў, 
кулакоў, беднякоў і сераднякоў), як гэтага патрабавалі баль-
шавікі, артадаксальныя марксісты, а з пункту гледжання 
агульнага развіцця ўсёй беларускай нацыі (з таго пункту 
гледжання, што ўсе яны, нягледзячы на рознасць сацыяль-
нага палажэння і інтарэсаў, прадстаўляюць сабой адзін бе-
ларускі народ). 

Данія. Для тых, хто скептычна ставіцца да параўнання 
Беларусі і Даніі, маўляў, што можа быць агульнага паміж 
гэтымі дзвюма краінамі, прывядзём наступную інфарма-
цыю, якая, спадзяёмся, зменіць першапачатковае стэрэа-
тыпнае меркаванне і дапаможа зразумець тых беларускіх 
эканамістаў, якія ў мінулым выбіралі Данію ў якасці ідэа-
лу для Беларусі, і ўпэўніцца ў тым, што пры гэтым яны 
кіраваліся не адной толькі сентыментальнасцю, а ў нечым 
мелі і рацыю. 

Па прыродна-кліматычных умовах Данія сярод паў-
ночнаеўрапейскіх краін сапраўды стаіць да Беларусі вель-
мі блізка. Як і ў Беларусі, значная колькасць зямель у Да-
ніі (Усходняя Ютландыя, Заходняя Зеландыя і выспа Фю-
на) ляжыць на марэнах, сфармаваных некалі адным і тым 
жа ледавіком, які пакінуў гэтым краінам сходныя глеба-
выя і ландшафтныя характарыстыкі. Тыповыя сельскагас-
падарчыя надзелы Даніі — гэта знаёмыя многім беларусам 
кавалкі зямлі ад 3 да 30 га, якія ляжаць на склонах пад 
вуглом у сярэднім каля 5%. Клімат Даніі трохі болей акія-
нічны, чым у Беларусі, але колькасць ападкаў прыкладна 
аднолькавая — 650 мм у год; там таксама маюць месца за-
цяжныя пераходныя перыяды паміж летам і зімой, а 
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тэмпературныя паказнікі розняцца толькі на адзін пункт. 
Сёння вага сельскага насельніцтва ў Даніі і Беларусі прык-
ладна аднолькавая — адпаведна 25 і 28%. Шчыльнасць 
насельніцтва ў Даніі хоць і вышэйшая за Беларусь — 124 
супраць 48 чалавек на 1 км2, але яна значна ніжэйшая, 
чым у іншых развітых еўрапейскіх краінах (напрыклад, 
у Бельгіі — 331, Вялікабрытаніі — 243, Нямеччыне — 231) 
і такая ж, як у суседніх Польшчы і Чэхіі (адпаведна 122 
і 129). Таму ёсць падставы казаць і пра сходнасць дэмагра-
фічных характарыстык. 

Нетры Даніі бедныя на карысныя выкапні, праўда, як 
і ў Беларусі, маюцца радовішчы торфу, вапнякоў і гліны 
(праўда, нядаўна ў Паўночным моры і на поўдні паўвост-
рава Ютландыя былі адкрыты запасы нафты). Затое, як 
і Беларусь, Данія мае выгаднае геаграфічнае становішча, 
знаходзячыся на перакрыжаванні марскіх шляхоў; пры гэ-
тым яна з'яўляецца своеасаблівым мастом паміж Сканды-
навіяй і Еўропай, прыкладна гэтак жа сама, як Беларусь 
з'яўляецца мастом паміж Расіяй і Еўропай. Больш таго 
Данія навучылася паспяхова жыць побач з такім моцным 
суседам, як Нямеччына, гэтаксама як Беларусі яшчэ трэ-
ба многаму навучыцца, каб паспяхова суіснаваць з такім 
моцным суседам, як Расія. У сваей гісторыі знешняй палі-
тыкі датчанам не раз прыходзілася ў залежнасці ад абста-
він дэманстраваць альбо сваю «скандынаўскасць», альбо 
сваю «еўрапейскасць»; гэтаму не памяшала б павучыцца 
і нашым беларускім палітыкам, каб яны не дэманстравалі 
толькі нейкі адзін бок сваіх нацыянальных прыхільнасцей, 
што рабіць лягчэй за ўсё, а навучыліся праяўляць здаровы 
прагматызм і гнуткасць і ў залежнасці ад міжнароднай 
абстаноўкі ўмелі вынесці як мага больш карыснага і са сваёй 
«еўрапейскасці», і са сваёй «рускасці». 

Бедная карыснымі выкапнямі Данія, як і Беларусь, 
вельмі залежыць ад знешняга рынку і мае шматгадовую 
гісторыю выкарыстання гандлю і транспарта ў інтарэсах 
дацкай эканомікі. Больш таго, Данія займае адно з пер-
шых месцаў у свеце па аб'ёме знешнегандлёвага абароту 
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на душу насельніцтва (і ў Беларусі ён таксама адносна 
высокі). Праўда, у адрозненне ад Беларусі ў Даніі амаль 
поўнасцю скасаваны абмежаванні для імпартных тавараў, 
і сёння датчанін мае поўнае права выбіраць, якія тавары 
яму спажываць — мясцовыя ці замежныя. 

Данія — гэта краіна з багатай і паспяховай гісторыяй 
развіцця сельскай гаспадаркі. Прычым лічыцца, што ўжо 
пачынаючы з XIX ст. сельская гаспадарка Даніі развіва-
лася шляхам, які адрозніваўся ад аналагічнага сельскагас-
падарчага развіцця іншых заходнееўрапейскіх краін, і што 
ўжо ў пачатку XX ст. гэты шлях пачаў прыносіць Даніі 
поспехі. «Галоўнымі рэформамі, якія прынеслі гэтыя по-
спехі, лічацца адсяленне асобных сялян з вёсак на фермы, 
аб'яднанне раскіданых зямельных участкаў аднаго земле-
ўладальніка ў цэластны масіў вакол фермы, якая яму на-
лежыць, а таксама ўвядзенне з 1814 г. абавязковай пачатко-
вай адукацыі як у гарадской, так і сельскай мясцовасці»1. 
Але быў час ў гісторыі развіцця сельскай гаспадаркі Бела-
русі асабліва першыя трыццаць гадоў XX ст., калі і наша 
краіна крочыла тым жа самым шляхам. Спачатку пры 
П. Сталыпіне, а затым пры 3. Прышчэпаве, беларускія ся-
ляне таксама рассяляліся з вёсак на хутары з тымі ж са-
мымі мэтамі. «Дацкія даследчыкі лічаць, што механізацыя 
і рацыяналізацыя сельскай гаспадаркі ў перыяд пасля дру
гой сусветнай вайны былі б немагчымы без праведзенай 
яшчэ на пачатку XIX ст. ліквідацыі цераспалосіцы і ўтва-
рэння сярэдняга памеру фермы, дастатковага для вядзен-
ня інтэнсіўнай жывёлагадоўчай гаспадаркі. Прыватная ж 
ўласнасць на фермы і добрая вясковая школа з'явіліся не-
абходнымі перадумовамі для развіцця кааперацыйнага ру-
ху ў будучым»2. Трэба заўважыць, што як раз гэтыя чын-
нікі — інтэнсіўнае вядзенне гаспадаркі, адукаванасць ся-
лян і на гэтай падставе развітая кааперацыя — адзначалі 
ў сваіх працах беларускія вучоныя-эканамісты, наведаўшыя 

1 Градобитова Л. Д., Ушакова С. М. Дания (некоторые аспекты со-
циально-экономического развития). М.: Знание, 1990. С. 14. 

2 Там жа. 
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Данію ў першай трэці XX ст., а правільная арганізацыя зя-
мельнай тэрыторыі, якая і ставіла на мэце дабіцца неабход-
ных умоў для інтэсіўнага вядзення сялянскай гаспадаркі 
з жывёлагадоўчым ухілам, з'яўляла краевугольным камнем 
аграрнай палітыкі 1920-х гадоў у Беларусі пад кіраўніцтвам 
3. Прышчэпава (гл. кіслякоўшчына і прышчэпаўшчына). 

Сёння Данія мае адну з самых развітых сельскіх гаспа-
дарак у свеце. Каля 200 тыс. чалавек, занятых у сельгасвы-
творчасці, вырабляюць колькасць прадукцыі, якой хапіла б 
на 16 млн чалавек пры насельніцтве Даніі ў 5,3 млн чала-
век. Таму 2/3 сельгаспрадукцыі пастаўляецца на экспарт. 
У агульным кошце экспарту на яе прыходзіцца 16%, а экспар-
туецца яна ў 160 краінаў свету. У перыяд з 1960 па 2004 г. 
доля занятых у сельскай гаспадарцы скарацілася з 16 да 4% 
(у Беларусі з 1990 па 2004 г. - з 19 да 11%). 

У сельскай гаспадарцы Даніі задзейнічана у 2,5 разы 
меней працаўнікоў, чым у Беларусі, але малака ў агульнай 
вазе яны вырабляюць столькі ж, а мяса — у 4 разы болей 
(2,3 і 0,6 млн т адпаведна). У Даніі пад зерне выдзелена 
ў 3 разы меней ворыўнай плошчы, чым у Беларусі (1,5 
і 4,9 млн га адпаведна), але штогод яго збіраецца каля 
10 млн т (лічба, на якую беларускі ўрад плануе выйсці не 
раней 2010 г.). Усё тлумачыцца ўзроўнем урадлівасці, якая 
ў Даніі амаль па ўсіх культурах у 2—3 разы вышэйшая: па 
зерню і зернебабовых яна трывала складае каля 60 ц/га 
(у Беларусі сярэдняя ўрадлівасць за апошнія 5 гадоў была 
23,6 ц/га), па бульбе — 410 ц/га (150 ц/га), па цукровых бу-
раках — 565 ц/га (295 ц/га), па рапсе — 21 ц/га (9,0 ц/га). 

Сёння сельская гаспадарка Даніі мае акрэслены жывё-
лагадоўчы ўхіл. Па ўзроўню спажывання свініны на душу 
насельніцтва Данія займае першае месца ў свеце (штогод 
адкормліваецца 21 млн свіней), а па яе экспарту — 8-е мес-
ца — 1,2 млн т (у Беларусі ўсяго вырабляецца 0,4 млн т, 
ці 3,4 млн свіней). Данія з'яўляецца буйным вытворцам 
і экспарцёрам масла (57 тыс. т, з якіх 49 тыс. т экспартуец-
ца ў асноўным у Брытанію), сыру (236 тыс. т на сумму бо-
лей 1 млрд $, чацвёртае месца ў свеце). 
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На адну карову ў Даніі ў сярэднім атрымліваюць 7350 кг 
малака (у Беларусі ў сярэднім за апошнія пяць гадоў 2765 кг). 
У апошнія гады ў абедзвюх краінах вырабляецца адноль-
кавая колькасць малака — у сярэднім 4,7 млн т, але для 
гэтага ў Даніі спатрэбілася трымаць амаль у 3 разы меней 
кароў, чым у Беларусі (624 і 1660 тыс. галоў адпаведна). 
Прычым там іх даглядаюць усяго каля 10 тыс. фермераў, 
якія спецыялізуюцца менавіта на трыманні малочных 
кароў (у сярэднім на адну гаспадарку прыходзіцца 62 ка-
ровы). Сярэднесутачны прырост жывой вагі свіней на ад-
корме складае ад 800 г да 1 кг (у Беларусі — 410 г). Нар-
мальнай для забоя вагі (100 кг) свіння дасягае ва ўзросце 
5—6 месяцаў. 

Для атрымання такіх паказнікаў вытворчасці для сель-
скагаспадарчых патрэб у Даніі выкарыстоўваецца 2,72 млн га 
зямельнай плошчы (гэта складае 66% усёй тэрыторыі краі-
ны), у той час як у Беларусі цяпер задзейнічана 8,85 млн га 
(44% тэрыторыі). 

Зямлю ў Даніі можна толькі купіць. Нават бацька не 
можа перадаць сыну ў спадчыну частку надзелу. Усе па-
даткі павінны прайсці праз бюджэт. Каб пабудаваць фер-
му і іншыя будынкі, можна ўзяць крэдыт. Але для гэтага 
трэба выканаць некалькі абавязковых умоў: атрымаць пя-
цігадовую адукацыю па спецыяльнасці ў ВНУ, скласці 
адпаведны бізнес-план. Памер крэдыту можа складаць да 
1 млн $ да 30 гадоў пад 5% гадавых. Каб зямля не трапіла 
выпадковым людзям, згодна дацкаму заканадаўству, яе ўла-
дальнікі абавязаны пастаянна на ей пражываць. 

Прамысловасць Даніі ўзнікла на аснове абслугоўван-
ня патрэб сельскай гаспадаркі; інакш кажучы, развіццё 
прамысловасці адбывалася не на шкоду і не за кошт сель-
скай гаспадаркі, а ў яе дапаўненне і падтрымку; менаві-
та такім чынам планавала праводзіць індустрыялізацыю 
ў 1920-х гадах група беларускіх вучоных-эканамістаў, якія 
ўтваралі так званую беларускую арганізацыйна-вытвор-
чую школу і якія распрацавалі тэорыю арганізацыі бела-
рускай сялянскай гаспадаркі {А. Смолін, Я. Кіслякоў, 3. Пры-
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шчэпаў) (гл. Беларуская арганізацыйна-вытворчая школа). Пе-
раходзіць на індустрыяльныя рэйкі ў шырокіх масштабах 
(другая хваля індустрыялізацыі ў Даніі прайшла пасля 
Другой сусветнай вайны. — У. А.) прыйшлося ва ўмовах, 
калі сусветны рынак аказаўся практычна падзеленым; та-
му разлічваць на ўнутраны рынак у краіне з 5-мільённым 
насельніцтвам і практычна поўнай адсутнасцю карысных 
выкапняў не прыходзілся; у гэтай сітуацыі датчане былі 
вымушаны шукаць свой шлях, які быў знойдзены ў вы-
глядзе так званай нішавай спецыялізацыі. Такім чынам, 
дацкія фірмы звычайна не канкурыруюць з гігантамі сус-
ветнага рынку па стандартнай прадукцыі, а выбіраюць 
вузкі сегмент, у якім маецца арыгінальнае вынаходніцтва 
ці накоплена спецыфічнае ноу-хау, якое, як правіла, не 
цікавіць вараціл «вялікага бізнесу», і ў гэтай нішы дацкія 
прадпрымальнікі імкнуцца заняць максімальную долю на 
сусветным рынку»1. Сёння дацкая прамысловасць прад-
стаўлена наступнымі буйнымі кампаніямі, якія прыкмет-
ны на сусветным рынку: фірма «Ніро атомайзер» — буй-
нейшы вытворца сухога малака ў свеце, фірмы «Атлас», 
«Саброе», «Андэрсен С. Е.», «Інтэркул» будуюць заводы 
для мясной і рыбнай вытворчасці, кампанія «Фіскер і Ніль-
сен» вырабляе пыласосы, кампанія «Нордыске кабель ог 
трод фабрыкер» — адзін з буйнейшых у свеце вытворцаў 
кабелю, кампанія «Отыкон інтэрнэшнл», на долю якой пры-
ходзіцца 25% сусветнай вытворчасці слухавых апаратаў, 
кампаніі «Нова індустры» і «Нордыск інсулін» займаюць 
адпаведна другое і трэцяе месца ў свеце па вытворчасці 
інсуліна, фірма «Роулундус» — вытворца абсталявання па 
ачыстцы марскіх вод ад нафтавых атходаў і вытворца ра-
мянёў бяспекі для аўтамабіляў розных сусветных марак. 

Данія — краіна з асаблівымі нацыянальнымі трады-
цыямі ў сістэме адукацыі; напрыклад, у сярэдніх школах 
урокі праходзяць у выглядзе дыскусійных размоў, а вы-
пускных іспытаў і дыпломаў няма і ніколі не было. 

1 Градобитова Л. Д., Ушакова С. М. Дания... 1990. С. 18. 
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Датчане займаюць другое месца ў свеце пасля ЗША 
па спажыванні на душу насельніцтва свежамарожаных пра-
дуктаў і гатовых страў з іх (28 кг), што дазваляе экано-
міць час. (3 іншага боку, Данія не так даўно займала дру-
гое месца ў Заходняй Еўропе па колькасці суіцыдаў) 

Як бачым, з прыродных, кліматычных, глебавых, ланд-
шафтных, дэмаграфічных, структурных характарыстык Да-
нія і Беларусь вельмі падобныя, а тое, што ў іх адрозніваец-
ца, абумоўлена, як правіла, чалавечай дзейнасцю. Напрык-
лад, у гісторыі развіцця народнай гаспадаркі Беларусі не 
было многіх момантаў, якія прысутнічалі ў гісторыі Даніі 
і якія былі звязаны з прагрэсіўнай ініцыятывай асобнага ча-
лавека і яе падтрымкай астатнімі людзьмі: не было, скажам, 
такой падаткавай рэформы, якую правёў дацкі кароль у ся-
рэдзіне XVIII ст. і дзякуючы якой у Даніі замест буйного за-
мацавалася дробнае землекарыстанне; не было ў XIX ст. та-
кого асветніка, як Грундтвіг, які змог распаўсюдзіць народ-
ныя сельскагаспадарчыя школы на ўсю краіну (1820-я гады), 
не было такога грамадскага дзеяча, які б растлумачьгў карысць 
кааперацыі і распаўсюдзіў яе на ўсю Данію (1880-я гады). 
Такога ў Беларусі не было. Былі прагрэсіўныя дзеячы, якія 
ўкаранялі гэта ўсё ў межах сваіх маёнткаў, але каб у ме-
жах усяго краю, то такога ў беларускай гісторыі не было. 

Інтэнсіўнае вядзенне сельскай гаспадаркі (альбо інтен-
сіфікацыя сельскай гаспадаркі) — выкарыстанне на адзін-
ку зямельнай плошчы як мага большай колькасці капіталу 
(у выглядзе ўгнаенняў, правядзення меліярацыі, выкарыс-
тання тэхнічных прылад і машын) і працоўных рэсурсаў. 
Па выказу загадчыка сельскагаспадарчай секцыі НКЗБ 
Р. Бонч-Асмалоўскага, павышэнне інтэнсіфікацыі сельскай 
гаспадаркі з'яўлялася ў 1920-х гадах адной з галоўных за-
дач зямельнай палітыкі НКЗБ, і планавалася гэта зрабіць 
галоўным чынам за кошт правільнай арганізацыі зямель-
най тэрыторыі1. 

1 Материалы к пятилетнему перспективному плану народного хо
зяйства БССР на 1927/28-1931/32 гг. / И. Петрович, Р. Бонч-Осмоловский, 
Д. Архангельский и др.; под ред. М. Карклина. Минск, 1927. С. 89. 
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Кааперацыя. 3. Прышчэпаў, Я. Кіслякоў і другія прад-
стаўнікі аграрнай палітыкі 1920-х гадоў лічылі, што толь-
кі на падмурку кааперацыі можна вывесці сельскую гас-
падарку Беларусі на шлях інтэнсіўнай і рацыянальнай 
гаспадаркі. Прычым 3. Прышчэпаў быў прыхільнікам ука-
ранення ў Беларусі заходнееўрапейскіх форм кааперацыі, 
якія ішлі знізу па ініцыятыве саміх сялянскіх гаспадарак. 
Дарэчы, яшчэ ў сярэдзіне XIX ст. прафесар Б. Міхельсон 
адзначаў, што беларўсы не ўмелі наладзіць грамадскі па-
дзел працы і паказваў гэта на параўнанні развіцця галіны 
льнаводства ў Беларусі і Бельгіі. Так, Бельгія даўно славі-
лася сваім добрым ільном і льнянымі вырабамі. Лічылася 
нават, што развядзеннем гэтай расліны быў закладзены 
некалі падмурак у дабрабыт краю. Пры гэтым насенне 
бельгійцы набывалі ў Рызе і, магчыма, што нават ў Ві-
цебскай губерніі. У нас жа ў той час вырабы з ільну былі 
дрэннай якасці, прадаваліся таму па ніжэйшых цэнах 
і прыносілі адпаведна не такія вялікія і значныя даходы. 
А ўсё з таго, на думку Б. Міхельсона, што бельгійцы ўмелі 
наладзіць разумны падзел працы, а беларусы — не. Так, 
у Бельгіі ўвесь працэс — ад вырошчвання льну да прода-
жу гатовых вырабаў — быў падзелены на сем этапаў, на 
кожным з якіх былі задзейнічаны асобныя спецыялісты; 
у нас жа ўсе аперацыі выконвалі сяляне ці наёмныя пра-
цаўнікі ў паноў-абшарнікаў, затое збыт арганізаваць самі 
не ўмелі і давяралі гэта рабіць часцей за ўсё яўрэям і часта 
не на сваю карысць, бо мала за гэта атрымоўвалі. Як вы-
нік, часта раздавался галасы, што ў Беларусі вырошчваць 
і апрацоўваць лён нявыгадна. 

Кандрацьеўшчына. Тэрмін паходзіць ад прозвішча ра-
сійскага эканаміста Мікалая Кандрацьева (1892—1938), адна-
го з самых славутых расійскіх эканамістаў за ўсю гісторыю 
развіцця расійскай эканамічнай навукі. З'яўляўся сябрам 
многіх замежных навуковых таварыстваў, быў асабіста знаё-
мы альбо вёў ліставанне з буйнейшымі эканамістамі свай-
го часу — У. Мітчэлам, ураджэнцам Беларусі С. Кузняцом, 
I. Фішэрам, Дж. М. Кейнсам. Аўтар тэорыі вялікіх цык-
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лаў кан'юнктуры, а таксама тэрыі прадбачання і перспек-
тыўнага планавання. Дырэктар Кан'юнктурнага інстытута 
пры Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі (1922—1928), 
у якім у той час працавалі такія беларускія эканамісты, 
як Сяргей Ждановіч і Гаўрыла Гарэцкі. М. Кандрацьеў ніко-
лі не быў марксістам, і гэтага не хаваў ад улад. С завяр-
шэннем так званага нэпа мірнае суіснаванне эканамістаў-
немарксістаў і савецкай улады скончылася, а тэрмін «канд-
рацьеўшчына» стаў асацыявацца з ідэалогіяй рэстаўрацыі 
капіталізму і абвінаваўцы ўжывалі яго ў дачыненні да пра-
рынкавых і празаходніх эканамістаў. Сам жа М. Кандрацьеў 
быў растраляны бальшавікамі ў 1938 г. 

Канцэпцыя «Беларусь—Данія». 3 навуковага пункту гле-
джання 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 калектывізацыі). У тэ-
ты ж час у якасці ідэалу вылучаліся амаль выключна за-
ходнееўрапейскія краіны, а сярод іх часцей за ўсё Данія. 
Гэта канцэпцыя не існавала ў якасці якога-небудзь праг-
рамнага дакумента нейкай партыі ці ўладаў, не існавала 
ў выглядзе нейкіх навуковых прац (а была выкладзена ў не-
калькіх навукова-папулярных брашурах і артыкулах). Праў-
да, абвінаваўцы лічылі, што такой праграмай з'яўляўся 
«Перспектыўны план развіцця народнай гаспадаркі БССР 
на 1927/28—1932/33 гг.», але на самай справе ў ім не 
сустракаюцца ўказанні на тое, што Данія з'яўляецца ней-
кім прыкладам для Беларусі. Але так здарылася, што ў кан-
цы 1920-х гадоў у абвінаваўчых артыкулах гэта назва — 
«канцэпцыя пераўтварэння Беларусі ў Данію» выкарыс-
тоўвалася ў якасці гучнага брэнду, каб узмацніць моц 
абвінавачанняў у дачыненні да беларускіх вучоных-эка-
намістаў і практыкаў, якія ў асноўным належалі да так 
званай арганізацыйна-вытворчай школы. 

У 1990-х гадах В. Бусько зрабіў своеасаблівую інверсію 
гэтага паняцця (г. зн. паняцце, якое раней выкарыстоўва-
лася і асацыявалася ў негатыўным сэнсе, але было добра 
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вядомым, пачаў выкарыстоўваць зноў, але ўжо ў станоў-
чым сэнсе) і адзін з першых пачаў яго выкарыстоўваць 
для гучнай папулярызацыі навуковых распрацовак і по-
глядаў прадстаўнікоў беларускай арганізацыйна-вытвор-
чай школы сярод сучасных эканамістаў. 

Акрамя таго, В. Бусько, прасачыўшы эвалюцыю кан-
цэпцыі «Беларусь—Данія» і адшукаўшы яе перадгісторыю, 
прыйшоў да высновы, што асобныя яе элементы пачалі 
складвацца яшчэ ў XIX ст. і што Данія як эталон для 
беларускіх эканамістаў у развіцці народнай гаспадаркі па-
чала дамінаваць яшчэ ў 1900-я гады. Ён таксама зазначыў, 
што ў гэты час у беларускай эканамічнай навуцы стаў 
складвацца самастойны накірунак ці жанр навуковай 
эканамічнай літаратуры — агляд замежнага гаспадарчага 
вопыту. Выкарыстоўваючы тэрмін «канцэпцыя «Беларусь— 
Данія», Бусько лічыў таксама, што і сёння Данія з'яў-
ляецца цікавым прыкладам для развіцця нацыянальнай 
эканомікі Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, сёння і ў гэ-
тай кнізе пад канцэпцыяй «Беларусь—Данія» называецца 
цэлы жанр ці накірунак у гістарычнай навуковай экана-
мічнай літаратуры, куды ўваходзяць працы беларускіх 
вучоных-эканамістаў, якія прысвечаны вывучэнню замеж-
нага вопыту і аналізу магчымасці яго запазычання і выка-
рыстання ў справе паляпшэння мясцовай народнай гаспа-
даркі; а паколькі разглядаецца ў асноўным перыяд да 
індустрыялізацыі народнай гаспадаркі Беларусі, то амаль 
усе матэрыялы ў гэтай кнізе прысвечаны адной яе галіне — 
сельскай гаспадарцы. 

Кіслякоўшчына. Тэрмін паходзіць ад прозвішча бела-
рускага вучонага-эканаміста Яна Кіслякова. На яго думку, 
лепшай формай землекарыстання, якая падыходзіць для 
Беларусі, з'яўляецца пасялковая. Паводле Я. Кіслякова, пасё-
лак — гэта асобная самастойная форма землекарыстання 
(памер 80—250 га, групавое размяшчэнне сядзіб, агульны 
севазварот, адсутнасць цераспалосіцы, індывідульная фор-
ма землекарыстання). Як казаў сам Я. Кіслякоў «калектыў-
ная форма землекарыстання супярэчыць самой сутнасці 
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сялянскай гаспадаркі». Пасялковая форма, па Я. Кіслякову, 
давала змяншэнне сярэдняй адлегласці палёў ад сядзіб, па-
велічэнне памеру (плошчы) участкаў, магчымасць выка-
рыстання сельскагаспадарчай тэхнікі (машын, тэхнічных 
прылад), пашырэнне інтэнсіўнасці сельскай гаспадаркі (ужы-
ванне многапольных севазваротаў, тэхнічных культур). 
У перыяд 1922—1927 гг. у выніку прац па землеўпарадка-
ванню сялянскіх гападарак у Беларусі было утворана ка-
ля 5 тыс. пасёлкаў на плошчы 590 434 га (69 095 двароў), 
што складала 29% усёй плошчы сялянскага землекарыс-
тання, якое было ўпарадкавана за гэты перыяд. 

Шчырым прыхільнікам укаранення пасялковай фор-
мы землеўпарадкавання быў таксама наркам земляробства 
3. Прышчэпаў. Акрамя вядомых дырэктыў, якія ён даваў 
на гэты конт, гэта відаць таксама з таго, што Я. Кіслякоў 
у прадмове да сваей асноўнай фундаментальнай кнігі «Па-
сёлкі» (1927) выказваў яму падзяку за падтрымку і з та-
го, што праца гэта была выканана па даных экспедыцыі, 
якая адбылася ў 1923 г. падчас працы Я. Кіслякова загад-
чыкам аддзела аграрнай палітыкі НКЗБ, які (НКЗБ) узна-
чальваў у той час 3. Прышчэпаў (трэба таксама нагадаць, 
што ў той час абодва яны ўваходзілі ў склад сельскагас-
падарчай секцыі ІБК, а паколькі яе старшынёй быў 3. Пры-
шчэпаў, то ён, відаць, і быў ініцыятарам увядзення Я. Кіс-
лякова ў гэту секцыю). Акрамя Я. Кіслякова прыхільнікамі 
пасялковай формы арганізацыі зямельнай тэрыторыі бы-
лі такія беларускія эканамісты, як М. Макараў, В. Ліадт, 
Ц. Кіслякоў, А. Камінскі, Л. Опра, Я. Грабоўскі. А паколькі 
Я. Кіслякоў быў лідэрам у гэтым накірунку даследаванняў 
і найболып актыўна адстойваў яго вынікі (але быў не 
адзіным яго прадстаўніком), то гэту школку абвінаваўцы 
ў пачатку 1930-х гадоў назвалі тэрмінам «кіслякоўшчына». 

Нацыянал-дэмакраты (гл. Беларускія нацыянал-дэма-
краты). 

Прышчэпаўшчына. Так у абвінаваўчых артыкулах на-
зывалі перыяд ажыццяўлення аграрнай палітыкі, якая 
праводзілася пад кіраўніцтвам наркама земляробства (па 
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сучаснаму кажучы, міністра сельскай гаспадаркі) Зміцера 
Прышчэпава. Характэрнымі асаблівасцямі яго палітыкі бы-
лі актыўнае правядзенне гаспадарчай арганізацыі зямель-
най тэрыторыі з мэтай павышэння інтэнсіўнасці вядзення 
сельскай гаспадаркі і ліквідацыі так званай аграрнай пе-
ранаселенасці. Пры гэтым самай аптымальнай формай зем-
леўпарадкавання сам 3. Прышчэпаў лічыў дробныя пасёл-
кі, хутары і водрубы з індывідульнай формай землекарыс-
тання. Адной з характэрных праяў аграрнай палітыкі 
3. 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 3. Пры-
шчэпаве, напрыклад, актыўна ішла ліквідацыя саўгасаў, 
якія былі ўтвораны на землях былых абшарнікаў-паноў 
пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. Затым, пасля ліквідацыі 
саўгасаў, НКЗБ перадаваў гэтыя землі сялянскім гаспадар-
кам. За сем гадоў свайго кіраўніцтва 3. Прышчэпаў паспеў 
перасяліць на хутары і водрубы амаль столькі ж сялян 
і амаль на такую ж зямельную плошчу, як і П. Сталыпін. 

Пры гэтым у сапраўднасці 3. Прышчэпаў аддаваў пера-
вагу такой новай форме гаспадарчай арганізацыі зямель-
най тэрыторыі, як дробныя пасёлкі, і толькі калі з нейкіх 
прычын іх утварыць не ўдавалася, то тады на гэтым мес-
цы ўтвараліся хутары ці водрубы. Што датычыцца дроб-
ных пасёлкаў, то гэта форма землекарыстання, якая пача-
ла выкарыстоўвацца пры 3. Прышчэпаве, сапраўды адроз-
нівалася шэрагам істотных момантаў ад хутарской формы 
(вынаходнікам гэтай новай формы землекарыстання, які 
абгрунтаваў выгаднасць яе выкарыстання ва ўмовах Бела-
русі быў беларускі вучоны-эканаміст Я. Кіслякоў). Таму 
калі аўтары абвінаваўчых артыкулаў сцвярджалі, што дроб-
ныя пасёлкі — гэта тыя ж самыя хутары, толькі побач раз-
мешчаныя, то гэта было не зусім так (гл. Кіслякоўшчына). 

За аснову ў развіцці сельскай гаспадаркі пры 3. Пры-
шчэпаве браліся так званыя культурныя гаспадаркі — гас-
падаркі, якія пасля землеўпарадкавання і атрымання да-
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датковай плошчы зямлі (па навуковых разліках нормай 
лічыўся кавалак сярэднім памерам 10 га, а затым з улікам 
якасці глебы, адлегласці ад рынкаў сбыта і шляхоў зносін 
ён мог быць павялічаны альбо паменшаны) пачыналі вес-
ці інтэнсіўны тып гаспадаркі з шырокім ужываннем тра-
васеяння і тэхнічных культур, вядзеннем жывёлагадоўлі 
і атрыманнем высокіх ураджаяў. Такія «культурныя гаспа-
даркі» маглі атрымаць дадатковыя надзелы зямлі, льгот-
ныя крэдыты і іншую падтрымку з боку дзяржавы. Гэты 
падыход быў падгледжаны, хутчэй за ўсё, у Даніі, куды 
нарком асабіста ездзіў, каб вывучыць вопыт. Пасля гэтай 
паездкі ён склаў цэлы спіс мерапрыемстваў, што, на яго 
думку, трэба было ўкараніць у сельскагаспадарчай прак-
тыцы Беларусі, а іменна: развіццё кааперацыі па заходне-
еўрапейскаму ўзору, якая апіраецца на ініцыятыву знізу 
і па сваёй арганізацыйнай схеме з'яўляецца самаакупляль-
най і выгаднай для кожнага ўдзельніка; развіццё шляхоў 
зносін і правядзенне меліярацыі па такіх схемах, каб вы-
даткі былі падзелены паміж дзяржавай і сялянскімі (па 
сучаснаму кажучы, фермерскімі) гаспадаркамі і апошнім 
гэта было выгадна; арганізацыя больш вялікага па памеру 
крэдытавання сялянскіх гаспадарак і на болыи выгадных 
умовах за кошт адкрыцця мясцовай банкаўскай сістэмы 
для прыходу замежных банкаў (планавалася стварэнне 
сумеснага нямецка-беларускага крэдытнага таварыства); 
арганізацыя агранамічнай і кансультацыйнай дапамогі ся-
лянскім гаспадаркам па дацкай мадэлі і інш. Адным сло-
вам, 3. Прышчэпаў і яго аднадумцы рабілі стаўку ў развіцці 
беларускай сельскай гаспадаркі на так званыя «культурныя 
гаспадаркі» (пазней ідэологі-абвінаваўцы назвалі гэтыя моц-
ныя, паспяховыя гаспадаркі кулацкімі). 

Нацыянал-дэмакратызм (гл. Беларускія нацыянал-дэмак-
раты). 

Чаянаўшчына. Тэрмін паходзіць ад прозвішча расійска-
га эканаміста А. Чаянава (1888—1937), аднаго з заснаваль-
нікаў расійскай арганізацыйна-вытворчай школы, які быў 
вядомы за мяжой яшчэ пры жыцці. У 1920-х гадах у Расіі 
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сустракаўся з Дж. М. Кейнсам. Быў расстраляны бальша-
вікамі (дарэчы, адным з пунктаў абвінавачання, як раз 
і быў... — за сувязь з ангельскім шпіёнам Дж. М. Кейн-
сам), а яго працы былі забаронены для ўжывання амаль 
да канца існавання Савецкага Саюза. Затое амерыканская 
асацыяцыя эканамістаў у сярэдзіне 1970-х гадоў выдала 
анталогію яго твораў пад агульнай назвай «Тэорыя сялян-
скай гаспадаркі»1. Ужо ў постсавецкі час фундаментальны 
твор пра жыццё і навуковую дзейнасць гэтага выдатнага 
расійскага вучонага-эканаміста выдаў В. Балязін2. Пры-
хільнікамі тэорыі арганізацыі сялянскай гаспадаркі (так 
лічыў правільным называць яе сам А. Чаянаў) былі так-
сама 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. пра-
ходзіла 14 расійскіх эканамістаў). Такім чынам, паколькі 
ён не адзін распрацоўваў гэту тэорыю, але быў адным з яе 
лідэраў, то для абазначэння гэтай групы эканамістаў пад-
час абвінавачанняў у 1930-х гадах аграрнікамі-марксіста-
мі быў прыдуманы адмысловы тэрмін — чаянаўшчына. 

1 Сhayanov А. V. Тheorу оf Реаsant Есоnomу / Ed. bу Daniel Тhorner, 
Ваsilе Кеrblау // Тhе Аmerican Есоnomic Аssociation. 1966. 316 р. 

2 Балязин В. Н. Профессор Алекcандр Чаянов. М., 1990. 304 с. 



373 

Аўтары канцэпцыі «Беларусь—Данія» 

Аляксей Бажанаў (1824—1889), 
прафесар Горы-Горацкага земляробчага 
інстытута. Наведаў ад ГЗІ пяць краін 
(Англію, Бельгію, Нямеччыну, Фран-
цию, Швейцарыю), але ў якасці ідэалу 
для апісання выбраў Нямеччыну 

Юлій Янсан (1835-1893) 
выкладчык палітычнай эканоміі 
Горы-Горацкага земляробчага інстытута 
(1861—1864). Казаў, што «на нашым 
баку выгада ў выкарыстанні запасаў 
чужога вопыту і недаравальна, калі 
шлях наш будзе здзяйсняцца вобмац-
кам, калі мы маем усе сродкі асвяціць 
яго асновамі навукі» (1862, Горы-Горкі) 

Іван Сцебут (1833-1923), 
выпускнік і прафесар Горы-Горацкага 
земляробчага інстытута, які наведаў 
такія краіны, як Нямеччына, Англія, 
Шатландыя, Францыя. Казаў: «Трэба 
не капіраць нікога, але вучыцца ва ўсіх» 



Кіраўніцкі склад сельскагаспадарчай секцыі ІБК, якая ў перыяд 1924—1927 гг. з'яўлялася цэнтрам раз-
віцця эканамічнай навукі ў Беларусь Абвінаваўцы не без падстаў лічылі, што менавіта тут утварылася 
група вучоных-эканамістаў, адказных за распрацоўку канцэпцыі «Беларусь—Данія»: ніжні рад (злева) — 
прафесар С. В. Скандракоў, 3. X. Прышчэпаў (старшыня), А. А. Смоліч (намеснік старшыні), Я. Грабоўскі 
(сакратар); верхні рад (злева) — дацэнт I. М. Серада, Э. С Русецкі, Ч. I. Радзевіч, А. Трахімаў, I. А. Кіслякоў 



Зміцер Прышчэпаў (1896—1940), 
наркам земляробства Беларусі (1924— 
1929), старшыня сельскагаспадарчай 
секцыі ІБК (1924—1927), старшыня 
савета БелНДІ сельскай і л ясной 
гаспадаркі (1927—1929), у 1926 г. 
наведаў Усходнюю Прусію і Даніго, 
пасля чаго менавіта яму сталі 
прыпісваць такі выраз: «Беларусь 
у развіцці сельскай гаспадаркі павінна 
ісці па шляху Даніі і мусіць стаць 
Даніяй на ўсходзе Еўропы» 

Гаўрыла Гарэцкі (28.03.1900-20.11.1988) 
у 28 гадоў стаў акадэмікам у галіне 
«эканоміка». Яшчэ будучы студэнтам 
у лісце да У. Ігнатоўскага пісаў: «У нас 
ёсць рэальная мэта: праз 20—30 гадоў 
ператварыць Беларусь у Данію». Потым 
двойчы ездзіў у Данію на стажыроўку 
(у 1926 г. на 1,5 месяца разам са 
С. Некрашэвічам і ў 1927 г. на чатыры 
месяцы разам з 3. Прышчэпавым) 

Сцяпан Журык (12.08.1898-25.11.1938), 
прафесар. Лічыў, што «ўсе краіны 
ідуць за Даніяй, і Беларусі трэба ісці 
за ей, бо лепей позна, чым ніколі» 
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Другія эканамісты, якія былі абвінавачаны 
ў распрацоўцы канцэпцыі пераўтварэння Беларусі ў Данію 

Ян Кіслякоў Аркадзь Смоліч 
(1895-1955) (17.09.1891-17.06.1938) 

Сяргей Скандракоў Отто Хаўке 
(09.10.1876-02.08.1953) (1876-1937?) 



УКАЗАЛЬНІК 

Аганоўскі Мікалай Пятровіч (1874—1930) — расійскі 
эканаміст, прафесар Пятроўскай сельскагаспадарчай ака-
дэміі, вучыў многіх у будучым вядомых беларускіх экана-
містаў і дапамагаў некаторым з іх (Г. Гарэцкаму, С. Ждано-
вічу) складаць першы план даследавання народнай гаспа-
даркі Беларусі 79, 164 

Адамайціс Язэп Адамавіч — беларускі дзяржаўны дзеяч, 
эканаміст, прыхільнік пашырэння знешніх сувязей бела-
рускай рэспублікі 85, 89 

Азбукін Мікалай Васільевіч (1894—24.11.1943) — вядо-
мы беларускі географ 1920-х гадоў, аўтар фундаментальна-
га падручніка «Геаграфія Еўропы» (1924) і некалькіх наву-
ковых артыкулаў па эканамічнай геаграфіі, блізкі сябар 
А. Смоліча 25, 26, 31, 36, 58 

Акінчыц Фабіян (1886—1943) — аўтар артыкулаў па каа-
перацыі, у якіх часта спасылаўся на вопыт Даніі 20, 46 

Англія 11, 13, 21, 28, 43, 45, 63, 64, 86, 96, 159, 162, 165, 
180-182, 185, 190, 221, 240, 242-245, 270, 271, 274, 277, 325, 
327, 335, 344, 346, 348, 360, 362 

Архангельскі Д. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, 
займаўся пытаннямі планавання і прагназавання развіцця 
народнай гаспадаркі, аўтар прац у такім накірунку, як 
«эканамічная геаграфія Беларусі» 50, 355, 365 

Арцымовіч Андрэй А. — прафесар БДУ (1921—1929), 
супрацоўнік БелНДІ сельскай і лясной гаспадаркі, дасле-
даваў праблемы развіцця саматужна-рамесніцкай вытвор-
часці ў Беларусі 55, 351 
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Арцямкоў Г. (1904—?) — адзін з тых, хто ў канцы 
1920-х гадоў пісаў на беларускіх эканамістаў абвінаваўчыя 
артыкулы 98, 107 

Асмалоўскі В. П. — савецкі беларускі гісторык-экана-
міст 89 

Астрэйка С. А. (7—01.09.1937) — беларускі паэт; падчас 
працы літаратурным рэдактарам у Навукова-даследчым 
інстытуце прамысловасці (1924) напісаў артыкул на тэму 
развіцця сельскагаспадарчай кааперацыі ў Беларусі, дзе 
спасылаўся на вопыт Даніі ў гэтай справе. Пазней скон-
чыў Мінскі педтэхнікум (1930), працаваў у Інстытуце мо-
вы і літаратуры БелАН (1932—1933) 96, 97 

Аўстралія 242, 243 
Аўстрыя 327, 331 
Афанасьеў Якаў Мікітавіч (21.10.1877—1973) — вядомы 

беларускі глебазнавец. Лічыў, што па глебах і клімату Бе-
ларусь з'яўляецца праддзвер'ем Еўропы 26, 350 

Багданаў Аляксандр Аляксандравіч (сапр. прозв. — Ма-
ліноўскі, 10.08.1873—07.04.1928) — расійскі эканаміст, ура-
джэнец Беларусі, нарадзіўся ў г. Саколка Гарадзенскай гу-
берні (цяпер г. Сакулка ў Польшчы), стаяў на марксісцкіх 
і сацыял-дэмакратычных поглядах, выдаў кнігу «Кароткі 
курс эканамічнай навукі» (1897), пэўны час працаваў ра-
зам з У. Леніным у эміграцыі (1907—1911), аднак пасля рэ-
валюцыі не прыняў многіх радыкальных захадаў бальша-
вікоў, у прыватнасці выступаў супраць палітыкі «ваеннага 
камунізму» (гэты выраз упершыню ўжыў менавіта ён); 
у 1920-х гадах выступаў з ідэямі распрацоўкі тэорыі арга-
нізацыйнай навукі «тэкталогіі», тэорыі сістэм, якія папя-
рэднічалі з'яўленню кібернетыкі 91 

Бадунова Палута Аляксандраўна (07.09.1885— 
29.11.1938) — беларускі грамадскі дзеяч 70 

Бажанаў Аляксей Міхайлавіч (1824—1889) — прафесар 
Горы-Горацкага земляробчага інстытута 3, 9, 11, 14, 19, 24, 
25, 31, 33, 34-36, 40, 41, 44, 47, 54, 57-59, 66, 281, 295, 
348, 351, 352 
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Балабанаў Пётр Абрамавіч (1897—1942) — намеснік 
наркама працы ў 1920-х гадах, у 1939—1940 гг. быў рэкта-
рам Беларускага інстытута народнай гаспадаркі 83 

Балязін В. Н. — расійскі эканаміст другой паловы XX ст., 
чаянавазнавец 52, 56, 372 

Беларусь 4, 5, 8-15, 17-24, 26-30, 34, 38, 42-47, 49-51, 
53, 56-61, 63, 65-80, 82-91, 93-106, 108, 109, 111, 112, 
114-123, 125-127, 130-135, 137-139, 142, 144-147, 149— 
157, 159, 162-165, 169, 171, 224, 262-264, 267, 295, 347, 350, 
353, 354, 358-363, 366-368, 370, 371 

Бельгія 11, 14, 19, 21, 22, 35, 42, 45, 49, 157, 185, 324-331, 
333-337, 341-346, 348, 353, 360, 366 

Більдзюкевіч Адам Іосіфавіч (1895—?) — беларускі эка-
наміст, аўтар першага беларускамоўнага падручніка па па-
літэканоміі (1926) 20 

Бойка Барыс Сямёнавіч (1900?—пасля 1945) — беларус-
кі эканаміст 1920-х гадоў, даследаваў пытанні рынкавасці 
альбо таварнасці сялянскіх гаспадарак, бацька акадэміка 
Б. Б. Бойка (у галіне оптыкі) 49, 55—57, 80, 81, 91, 351, 352, 
355, 358 

Бондар Г. — беларускі даследчык; пісаў абвінаваўчыя 
артыкулы на беларускіх эканамістаў у канцы 1920-х гадоў 
98, 116 

Бонч-Асмалоўскі Анатоль Осіпавіч (1857—1930) — актыў-
ны сябар Мінскага сельскагаспадарчага таварыства, адзін 
з першых ў Беларусі пачаў выкарыстоўваць у сваёй гаспа-
дарцы сіласныя кармы (1881) і арганізоўваць аукцыёны-
распродажы жывога і мёртвага інвентару і насення (1908), 
аўтар артыкулаў на тэму рэфармавання народнай гаспадар-
кі Беларусі (1922—1923), бацька вядомага ў 1920-х гадах бе-
ларускага эканаміста Радзівона Бонч-Асмалоўскага 20, 40, 
43, 45, 58, 74, 75, 351 

Бонч-Асмалоўскі Радзівон Анатольевіч (1884—1938) — 
беларускі эканаміст, старшыня сельскагаспадарчай секцыі 
Наркамзема Беларусі, адзін з галоўных рэалізатараў кан-
цэпцыі «Беларусь—Данія»; замест калгасаў і саўгасаў пад-
трымліваў развіццё хутарской і пасялковай форм земле-
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карыстання 20, 46, 50, 55, 57, 73, 77, 78, 82, 95, 107-116, 
351, 355, 358, 365 

Брамдас Г. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 89 
Брынкман А. — нямецкі эканаміст пачатку XX ст., аўтар 

прац на тэму аб размяшчэнні вытворчасці 93 
Бурбіс Аляксандр Лаўрэнавіч (08.10.1885-20.03.1922) -

беларускі грамадскі дзеяч, адзін з першых ў Беларусі па-
чау развіваць такі накірунак у беларускай эканамічнай на-
вуцы, як эканамічная геаграфія 70 

Бусько Віталь Мікалаевіч (29.01.1954—19.01.2006) — 
доктар эканамічных навук, прафесар, адзін з актыўней-
шых распрацоўшчыкаў самастойнага накірунку ў бела
рускай эканамічнай навуцы «Гісторыя эканамічнай думкі 
Беларусі»; у сваіх фундаментальных публікацыях дэталё-
ва і глыбока прааналізаваў змест айчынай эканамічнай дум-
кі за перыяд 1861-1939 гг. 9, 20, 39, 44, 52, 55, 66-72, 93, 
262, 367, 368 

Бухарын Мікалай Іванавіч (27.09.1888—15.03.1938) -
расійскі эканаміст, акадэмік, савецкі партийны і дзяржаў-
ны дзеяч, які пакінуў пасля сябе каля 1000 публікацый; 
выступаў супраць курса Сталіна на ўсеагульную калек-
тывізацыю і паскораную індустрыялізацыю, з'яўляўся пры-
хільнікам працягу палітыкі нэпа, стаў вядомым яго за-
клік да сялян «Узбагачайцеся, назапашвайце, развівайце 
сваю гаспадарку! Сацыялізм беднякоў — гэта паршывы 
сацыялізм», ад якога пасля яго прымусілі адмовіцца 91 

Ваньковіч Станіслаў А. — сябар Мінскага сельскагас-
падарчага таварыства (з 14.07.1894), адначасова сябар Ві-
ленскага сельскагаспадарчага таварыства, памешчык, меў 
сярэднюю адукацыю, прытрымліваўся каталіцкага вера-
вызнання, быў абраны дэпутатам расійскай Дзярждумы 
ад Віленскай губ. (1907), адным з першых адкрыў для бе-
ларусаў Данію, наведаўшы яе ў 1903 г. і напісаўшы грун-
тоўны артыкул пра дасягненні гэтай краіны ў сельскай 
гаспадарцы 3, 9, 19, 22, 24, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 44, 46-48, 
61, 68, 184, 186, 348, 351 
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Васілеўскі Ю. Р. — сучасны беларускі навуковец, энцык-
лапедыст, аўтар артыкула пра Беларускую культурна-на-
вуковую асацыяцыю пры Пятроўскай сельскагаспадарчай 
акадэміі ў «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», у якім сцвяр-
джаецца, што члены гэтай асацыяцыі былі прыхільніка-
мі канцэпцыі эканамічнага развіцця «Беларусь—Чырвоная 
Данія» 52 

Вельямінаў-Зярноў Анатоль — урадавы аграном Мін-
скай губерні, жыў у Маскве, часта выступаў с дакладамі 
на пасяджэннях Мінскага сельскагаспадарчага таварыст-
ва, аўтар некалькіх кніг і брашюр па праблемах развіцця 
сельскай гаспадаркі, з групай беларускіх сялян ездзіў у Да-
нію і Швецыю, быў перакананы ў неабходнасці пераходу 
беларускай сельскай гаспадаркі с зерневага на жывёлага-
доўчы ўхіл, падтрымліваў працэс хутарызацыі, садзейнічаў 
укараненню сярод хутарскіх сялянскіх гаспадарак дацкай 
сістэмы кармлення ската і сепаратараў, якія па прыкладу 
Даніі стымулявалі хутаран аб'ядноўвацца і арганізоўваць 
буйныя малочныя 3, 9, 19, 22, 24, 33, 39, 44, 184, 238, 240, 
349, 351 

Вугоршчына 327 
Вэбер Альфрэд (30.07.1868—02.05.1958) — нямецкі эка-

наміст, родны брат вядомага сацыёлага Макса Вэбера 73, 
83, 91, 93, 94 

Гавака А. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, жыў у Ві-
цебску, прыхільнік ідэй беларускай арганізацыйна-вытвор-
чай школы 80 

Галубовіч Валер Іванавіч — сучасны беларускі гісто-
рык-эканаміст, выкладае ў БДЭУ 10 

Галынскі Іван С. — старшыня Магілёўскага сельскагас-
падарчага таварыства, сябар Мінскага аднайменнага тава-
рыства, адзін з першых беларускіх эканамістаў, хто заклікаў 
прагназаваць попыт на сусветных рынках, вывучаць патра-
баванні спажыўцоў, прыстасоўвацца да іх і толькі потым арга-
нізоўваць вытворчаць прадукцыі і выходзіць з ёй на рынкі 
развітых краін; верыў, што Беларусь па прыкладу Даніі 
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зможа са сваёй сельгаспрадукцыяй заваяваць рынкі разві-
тых краін 37-39, 44, 48, 49, 63, 184, 240, 348, 351 

Ганін А. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 73 
Ганчарык Міхаіл Мікалаевіч (24.11.1899—11.04.1986) — 

беларускі аграном 1920-х гадоў, пасля вайны стаў докта-
рам біялагічных навук 51, 56, 98, 131, 351 

Гарэцкі Гаўрыла Іванавіч (28.03.1900-20.11.1988) -
акадэмік у галіне дзвюх навук — эканомікі і геалогіі, аўтар 
і адзін з галоўных папулярызатараў ідэі аб ператварэнні 
Беларусі ў Данію ў 1920-х гадах 3, 14, 19, 20, 22, 27, 29, 45, 
50-52, 55, 57, 58, 73, 77-79, 82, 84, 93, 95, 102, 103, 107, 130, 
132-134, 164, 349, 351, 355, 358, 367, 373 

Гарэцкі Радзім Гаўрылавіч (нар. 07.12.1928) — вучоны-
геолаг, акадэмік, сын Гаўрылы Гарэцкага і родны плямен-
нік Максіма Гарэцкага 29 

Гельтман Стэфан Лявонавіч (04.10.1886—20.09.1937) — 
дзяржаўны дзеяч БССР 95 

Грабоўскі Б. — беларускі эканаміст, які да рэвалюцыі 
даследаваў праблемы развіцця саматужна-рамесніцкай вы-
творчасці 64 

Грабоўскі Ян Сямёнавіч — беларускі эканаміст 1920-х га-
доў, нарадзіўся ў Віленскай губ. Дзісненскага уезда, сябар 
Беларускай культурна-навуковай асацыяцыі, сакратар сель-
скагаспадарчай секцыі Інбелкульта 369 

Градабітава Людміла Дзмітрыеўна — сучасны расійскі 
эканаміст, займаецца пытаннямі міжнародных эканаміч-
ных адносін, а таксама сацыяльна-эканамічнага развіцця 
скандынаўскіх краін 361, 364 

Дайнэка Аляксей Яўгенавіч (нар. 18.06.1968) — сучасны 
беларускі эканаміст, даследуе праблемы развіцця сусвет-
най гаспадаркі, намеснік дырэктара БелНДІ Мінэканомікі 
Рэспублікі Беларусь, доктар эканамічных навук, прафесар 10 

Данія 7, 8, 9, 11, 14-16, 18-30, 32, 35, 37-39, 42, 44-46, 
48-51, 53, 60-64, 66-71, 77, 79, 87, 88, 92-97, 101, 103, 104, 
121, 133, 137-140, 143-149, 151, 152, 157-167, 169, 184-186, 
188-192, 194, 197-199, 202-204, 206-210, 214-224, 226, 
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228, 230, 231, 237-239, 242, 244, 262-276, 278, 324, 338, 
342, 348-350, 353, 354, 359-365, 367, 368, 371 

Дземідовіч Адам Пятровіч (31.12.1881—10.11.1938) у 
1920-х гадах працаваў тэхнікам-геадэзістам у Інстытуце 
геалагічных навук 56, 351 

Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч (02.06.1867— 
30.09.1934) — вядомы гісторык, адзін з заснавальнікаў та-
кога накірунку, як «Эканамічная гісторыя Беларусі», які 
знаходзіцца на памежжы эканамічнай і гістарычнай навук 
14, 22, 23, 26, 27, 34, 324, 358 

Дубах Аляксандр Давыдавіч (09.07.1883—1942) — бела-
рускі вучоны ў галіне меліярацыі і гідралогіі 57, 136, 358 

Ельскі В. В. — сябар Мінскага сельскагаспадарчага 
таварыства; з мэтай вывучэння гаспадарчага замежнага 
вопыту наведваў Францыю, Нямеччыну, Польшчу; лічыў, 
што беднасць беларускіх сялян абумоўлена нізкай інтэн-
сіўнасцю вядзення імі сельскай гаспадаркі 16, 349 

Есакаў Аляксандр — выпускнік Горы-Горацкага земля-
робчага інстытута (1853), які быў пакінуты для выкладання 
палітэканоміі ў тым жа інстытуце і з мэтай далейшага ўдас-
каналення ведаў быў адпраўлены на стажыроўку ў Нямечч-
ну (1860—1861); у Горы-Горках не застаўся (яго месца заняў 
Ю. Янсан, які прыехаў з Кіева) і пераехаў у Маскву, дзе вы-
кладаў у Пятроўскай земляробчай і лясной акадэміі на паса-
дзе ад'юнкт-прафесара, але вельмі хутка пакінуў навукова-
выкладчыцкую дзейнасць. Далейшы яго лес невядомы 348 

Еўціхіеў Іван Іванавіч (1890—1961) — расійскі экана-
міст, прафесар, выкладаў у Беларускай сельскагаспадарчай 
акадэміі ў Горках у 1928—1929 гг., з'яўляўся прыхільнікам 
хутарской формы землекарыстання 56, 94, 352 

Ждановіч Сяргей Аляксеевіч (1899?—пасля 1958) — адзін 
з самых таленавітых беларускіх эканамістаў 1920-х гадоў, 
якога пакінулі ў аспірантуры ў Пятроўскай сельскагаспа-
дарчай акадэміі, дзе ён выконваў свае даследаванні пад 
кіраўніцтвам А. Чаянава, I. Жырковіча, М. Кандрацьева, 



384 Указальнік 

пісаў на беларускай мове пра гаспадарку Беларусі, падтрым-
ліваў цесныя сувязі з беларускімі даследчымі установамі — 
Наркамземам, Інбелкультам і БелНДІ сельскай і лясной 
гаспадаркі; з'яўляўся блізкім сябрам Г. Гарэцкага. Пасля 
вайны працаваў у Маскве ў Савеце па размяшчэнні вы-
творчых сіл 17, 44, 49-51, 55, 57, 58, 73, 84, 104, 105, 117, 
119, 120, 135, 351, 354, 355, 358, 367, 373 

Журык Сцяпан Іванавіч (12.8.1898—25.11.1938) — аўтар 
некалькіх кніг пра Данію, ездзіў у камандзіроўку у гэту 
краіну, лічыў яе ўзорам для развіцця сельскай гаспадаркі 
Беларусі 3, 15, 22, 23, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 51, 54, 56, 137, 
158, 162, 349, 351 

Жырковіч Іван М. — расійскі эканаміст, прафесар Пят-
роўскай сельскагаспадарчай акадэміі, навуковы кіраўнік 
С Ждановіча 57, 358 

ЗІПА 21, 37, 63, 162, 164, 241-243, 324, 327, 350, 353, 365 

Ігнатоўскі Усевалад Макаравіч (19.04.1881—04.02.1931) — 
грамадскі і палітычны дзеяч, гісторык, першы прэзідэнт 
Беларускай акадэміі навук, адзін з магчымых прыхільнікаў 
ідэі аб ператварэнні Беларусі ў Данію, бо яшчэ ў пачатку 
1920-х гадоў Г. Гарэцкі ездзіў да яго ў Вільню з гэтай ідэяй 
і атрымаў падтрымку 19, 28, 118, 358 

Ількевіч Н. Н. — даследчык са Смаленску, які вывучае 
жыццёвы шлях і навуковую дзейнасць Г. Гарэцкага 19 

Індыя 180, 325 
Ірландыя 28, 65 
Італія 11, 18, 21, 177, 179, 242, 325, 348 

Кавалёў М. Е. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, які 
даследаваў праблемы забеспячэння воднымі рэсурсамі бе-
ларускіх сялянскіх гаспадарак 56, 352 

Казлоўскі Аляксандр Мікалаевіч (1832—1890) — прафе-
сар Горы-Горацкага земляробчага інстытута, заклаў першы 
дрэнаж у Беларусі на вопытным полі ў Горы-Горках, аўтар 
дапаможніка па меліарацыі; падтрымаў паўстанне К. Ка-
ліноўскага, падтрымліваў ідэю аднаўлення Віленскага уні-
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версітэта, пасля вяртання з ссылкі размяшчаў свае арти
кулы ў расійскім часопісе «Труды Вольного экономиче
ского общества» 335, 348 

Кайгародаў А. — беларускі вучоны 1920-х гадоў, гле-
базнавец, прафесар 350 

Камінскі А. Е. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 55, 
351, 369 

Канада 37, 162, 241-243 
Кандрацьеў Мікалай Дзмітрыевіч (04.03.1892— 

17.09.1938) — адзін з самых вядомых у свеце расійскіх 
эканамістаў, стваральнік тэорыі вялікіх цыклаў эканаміч-
най кан'юнктуры; быў абраны сябрам Амерыканскай на-
вуковай асацыяцыі, яго працы яшчэ пры жыцці атры-
малі высокую адзнаку ў водгуках С. Кузняца, У. Мітчэла, 
I. Фішэра, Дж. М. Кейнса. Падчас працы ў Пятроўскай 
сельскагаспадарчай акадэміі даваў парады па метадалогіі 
правядзення эканамічных даследаванняў многім беларус-
кім эканамістам, напрыклад С Ждановічу і Г. Гарэцкаму. 
Пазней апошні запрашаў чытаць Кандрацьева лекцыі па 
дысцыпліне «Кан'юнктура і рынкі» ў Беларускай сельска-
гаспадарчай акадэміі ў Горках 27, 57, 73, 76, 79, 92, 94, 
105, 107, 109, 118, 119, 131, 133, 134, 357, 358, 366, 367, 372 

Каплан А. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 50, 82, 
89, 111 

Карклін М. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 355, 365 
Карп Сяргей Бенядзіктавіч (1892—30.10.1937) дзяржаў-

ны дзеяч, старшыня Дзяржплана БССР (з 1927 г.) і РСФСР 
(з 1929 г.), да рэвалюцыі працаваў у Швейцарыі, заступіўся 
за М. Доўнар-Запольскага падчас выгнання апошняга з Бе-
ларусі 77, 87, 89 

Кейнс Джон Мейнард (05.06.1883—21.04.1946) — адзін 
з самых уплывовых эканамістаў XX ст. 366, 371, 372 

Кіпрыянец Карп Іванавіч — беларускі вучоны-агранік 
1920-х гадоў 55, 351, 355 

Кіслякоў Цыпрыян Андрэевіч — эканаміст, родны ма-
лодшы брат вядомага ў 1920-я гадах беларускага эканаміс-
та Яна Кіслякова 55, 351, 369 
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Кіслякоў Ян Андрэевіч (1895—1955) — адзін з самых 
уплывовых беларускіх эканамістаў у 1920-я гады 17, 46, 50, 
51, 53, 55, 57-59, 73, 77, 78, 80, 93, 95, 99, 100, 102, 105-107, 
117, 122, 129, 130, 135, 351, 354, 358, 363, 366, 368-370 

Котаў А. А. — расійскі эканаміст, прафесар, які ў 1925— 
1926 гг. выкладаў у БДУ, выдаў шэраг даволі грунтоўных 
артыкулаў пра развіццё народнай гаспадаркі Беларусі; ці-
кавіўся пытаннямі размяшчэння вытворчасці і ў 1927 г. 
выдаў фундаментальны твор на гэту тэму 77, 88, 94 

Крукаў Мікалай — расійскі эканаміст, які на мяжы 
XX ст. напісаў шэраг кніг аб эканоміцы замежных краін, 
у тым ліку пра Данію 20, 24, 28, 29, 32, 48, 209, 262, 269 

Кузнец Сайман (Сямён Абрамавіч, 30.04.1901— 
09.07.1985) — амерыканскі эканаміст, яўрэй па нацыя-
нальнасці; адзіны нобелеўскі лаўрэат па эканоміцы, ура-
джэнец Беларусі (нарадзіўся ў Пінску); скончыў рэальнае 
вучылішча ў Пінску, навучаўся ў Харкаўскім універсітэце, 
затым перавёўся ў Калумбійскі універсітэт, дзе ў 1926 г. 
абараніў доктарскую дысертацыю. З'яўляецца адным з вы-
находнікаў сістэмы нацыянальных рахункаў, але Нобелеў-
скую прэмію атрымаў за ўклад у распрацоўку тэорыі эка-
намічнаго росту 366 

Лайкоў Мікіта Захаравіч — вучоны-агранік 1920-х га-
доў, нарадзіўся ў Горацкім уездзе, скончыў Пятроўскую 
сельскагаспадарчую акадэмію, дзе быў адным з самых 
актыўных сяброў Беларускай культурна-навуковай аса-
цыяцыі; пасля працаваў у Беларускай сельскагаспадарчай 
акадэміі ў Горках, займаўся праблемамі арганізацыі агра-
дапамогі сялянскім гаспадаркам, на гэту тэму выдаў пад-
ручнік, за які быў абвінавачаны ў нацыянал-кандрацьеў-
шчыне 55—57, 351, 358 

Латвія 15, 25, 86, 87, 94, 160, 334 
Лейвікаў М. — беларускі эканаміст, які ў 1920-я гады 

займаўся праблемамі меліарацыі; ад БелНДІ сельскай і ляс-
ной гаспадаркі ездзіў вывучаць вопыт Даніі і Нямеччыны 
55, 349, 351 
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Лёсік Язэп Юр'евіч (06.11.1884-01.04.1940) - беларус-
кі мовазнаўца і пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч 70 

Ліадт В. Н. — беларускі эканаміст, які ў 1920-я гады 
распрацоўваў такі накірунак у тагачаснай беларускай эка-
намічнай навуцы, як эканоміка землеўпарадкавання 55, 
57, 351, 358, 369 

Літва 28, 71, 86, 87, 94, 169, 334 
Луцкевіч Антон Іванавіч (17.01.1884—?) — беларускі гра-

мадскі дзеяч, гісторык, публіцыст, аўтар артыкулаў на эка-
намічныя тэмы 70, 166, 170 

Людагоўскі Аляксей (1840—1882) — адзін з самых уплы-
вовых беларускіх эканамістаў XIX ст., нарадзіўся на Магі-
лёўшчыне, скончыў Горы-Горацкі земляробчы інстытут 
(1861); яго фундаментальны твор «Основы сельскохозяйст
венной экономии» (1875) доўгі час быў адным з самых па-
пулярных падручнікаў у Расіі, па якім асновы рынкавай 
гаспадаркі вывучаў У. Ленін 351 

Лявіцкі Антон Іванавіч (Ядвігін Ш., 1869—1922) — бе-
ларускі публіцыст пачатку XX ст. 166, 174, 177, 180 

Макараў М. П. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, 
распрацоўваў такі накірунак, як «эканоміка землеўпарад-
кавання», аўтар фундаментальнай манаграфіі і некалькіх 
артыкулаў па праблемах параўнання эфектыўнасці розных 
форм землекарыстання — хутарской, пасялковай, калгас-
най 55, 57, 94, 135, 351, 358, 369, 372 

Макрыцкі П. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 88 
Маргелаў Сцяпан Прохаравіч (28.03.1902—29.10.1937) — 

беларускі эканаміст, быў аспірантам Г. Гарэцкага, вывучаў 
тэорыю штандорту і спрабаваў яе выкарыстоўваць да выра-
шэння практычных праблем арганізацыі асобных галін вы-
творчасці ў Беларусі, пісаў абвінаваўчыя артыкулы на сваіх 
былых калег, выкладаў у Інстытуце народнай гаспадаркі, стаў 
прафесарам, адначасова працаваў у Акадэміі навук, развіваў 
такі накірунак, як «эканамічная геаграфія» 55, 82, 83, 94, 351 

Мацюшэўская Валянціна Канстанцінаўна — сучасны 
беларускі эканаміст, доктар эканамічных навук, прафесар, 
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працуе ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь 10 

Мельнік Сцяпан Паўлавіч (18.08.1883-28.06.1938) -
член-карэспандэнт Беларускай акадэміі навук (1936), док-
тар біялагічных навук, прафесар, ураджэнец Украіны; 
у 1920-я гады распрацоўваў у Беларусі такую галіновую 
эканамічную навуку, як «эканоміка лясной гаспадаркі», 
і па гэтых пытаннях ездзіў вывучаць вопыт у Францыю 
57, 136, 350, 358 

Мітчэл Уэслі (05.08.1874—29.10.1948) — вядомы аме-
рыканскі эканаміст, доўгі час (1920—1945) працаваў у На-
цыянальным бюро эканамічных даследаванняў у Нью-
Йорку, куды запрасіў на працу і дзе стаў навуковым кіраў-
ніком Саймана Кузняца 366 

Міхельсон Бернгард (1812—1887) — латвійскі экана-
міст, прафесар Горы-Горацкага земляробчага інстытута; 
ад Расійскага міністэрства дзяржаўных маёмасцей ездзіў 
у камандзіроўку ў Бельгію вывучаць пастаноўку там сель-
скай гаспадаркі; быў больш песімістам, чым аптымістам, 
па частцы магчымасці пераносу паспяховага замежнага 
вопыту на мясцовую сельскую гаспадарку; прычынамі гэ-
тага лічыў больш суровы клімат, недахоп працоўных рэ-
сурсаў і капіталаў 3, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 31, 35, 37, 39, 40, 
45, 49, 54, 58, 66, 324, 329, 337, 348, 351, 353, 366 

Мураўскі I. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 95 

Навучыцель М. В. — беларускі эканаміст, аўтар падруч-
ніка «Гісторыя эканамічных вучэнняў», доўгі час працаваў 
у Гомельскім дзяржаўным універсітэце 69 

Нарвегія 67 
Наркевіч-Ёдка Людвік — віцэ-прэзідэнт Мінскага сель-

скагаспадарчага таварыства; падчас яго працяглага кіраў-
ніцтва таварыства дасягнула небывалай актыўнасці ў сваёй 
дзейнасці, у тым ліку ў справе арганізацыі камандзіровак 
за мяжу; з'яўляўся шчырым прыхільнікам дацкага шляху 
развіцця Беларускага краю ў сельскай гаспадарцы; высту-
паў на гэту тэму з артыкуламі і прамовамі 3, 17, 22, 23, 33, 
34, 36, 39, 44-48, 184, 249, 253, 254, 349, 351 
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Наркевіч-Ёдка Мельхіёр — сябар Мінскага сельскагас-
падарчага таварыства, адным з першых у Беларуси пачаў 
выступаць за перавод мясцовай сельскай гаспадаркі с зер-
невага на жывёлагадоўчы ўхіл, заўважыўшы падобную тэн-
дэнцыю за мяжой 44, 351 

Натансан В. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 82 
Некляпаеў I. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 50, 84 
Нідэрланды 13, 14, 19, 21, 22, 28, 29, 42, 60, 69, 87, 92, 

94, 157, 185, 259, 324, 326, 342, 343, 348, 349 
Нікіценка Пётр Георгіевіч (нар. 02.01.1943) — акадэмік, 

доктар эканамічных навук, прафесар, дырэктар Інстытута 
эканомікі НАН Беларусі, навуковы рэдактар гэтай кнігі; 
кіраўнік дзяржаўнай праграмы «Эканоміка і дзяржава», 
у рамках якой выконвалася гэта даследаванне; адзін з зас-
навальнікаў накірунку «Гісторыя эканамічнай думкі Бела-
руси», пад распрацоўку якога ў 2000 г. у Інстытуце экано-
мікі НАН Беларусі быў заснаваны сектар гісторыі экана-
мічных вучэнняў 21, 52, 60, 70 

Новая Зеландыя 64, 65, 242 
Някрасаў Ф. — расійскі эканаміст, прафесар, які ў кан-

цы 1920-х гадоў выкладаў у Беларускай сельскагаспадарчай 
акадэміі ў Горках; спецыялізаваўся на вывучэнні пытан-
няў «гаспадарчага права» 94 

Нямеччына 11, 16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 29, 38, 42, 
43, 45, 47, 48, 60, 63, 64, 67, 71, 74, 85, 86, 95-97, 133, 135, 
137-141, 148, 149, 151, 152, 157, 164, 168-171, 208, 224, 227, 
241, 245, 246, 249, 269, 270, 281, 282, 284, 285, 288, 290-293, 
298, 299, 301-307, 311, 312, 317, 320-323, 324, 325, 327, 329, 
333, 335, 336, 348-350, 353, 360 

Опра Л. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, працаваў 
у Наркамаце земляробства Беларусі, сябар Г. Гарэцкага 
55, 56, 351, 369 

Панкевіч Павел Якаўлевіч (01.03.1895—28.06.1938) — 
акадэмік, доктар педагагічных навук; запляміў сваю бія-
графію тым, што на мяжы 1920—1930-х гадоў пісаў абвіна-
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ваўчыя артыкулы на многіх беларускіх эканамістаў; аўтар 
сумнага выразу, які на многія дзесяцігоддзі стаў вызна-
чальным ва ўплыве ідэалогіі на развіццё эканамічнай на-
вукі ў Беларусі ў савецкі час, а менавіта, што: «Перад на-
вуковымі працаўнікамі і наогул перад інтэлігенцыяй мо-
жа стаяць толькі адна дылема: ці за лінію камуністычнай 
працы, ці супраць яе. Ніякай другой прамежнай лініі тут 
не можа быць. А паміж іншым ёсць група навуковых су-
працоўнікаў, якая лічыць сябе нейтральнай. 3 гэтай гру-
пай мы павінны змагацца таксама, як змагаемся з адкры-
тымі нашымі ворагамі» 356, 357 

Партугалія 324 
Пелехаў Н. — прафесар Беларускай сельскагаспадар-

чай акадэміі, які ў 1920-х гадах у Горках займаўся пытан-
нямі эканомікі жывёлагадоўлі 56, 351 

Пінчук П. — расійскі эканаміст, які ў 1920-я гады 
займаўся выкрыццём беларускіх эканамістаў з так званым 
правым ухілам і падвяргаў іх абвінавачванням у перыя-
дычным друку, у тым ліку і на саюзным узроўні; менаві-
та ён раскрыў наяўнасць распрацаванай беларускімі экана-
містамі канцэпцыі «Беларусь—Данія», якія, на яго думку, 
тайна яе рэалізоўвалі на практыцы 49, 50, 52, 53, 98, 103 

Пічэта Уладзімір Іванавіч (21.10.1878—23.06.1947) — 
вучоны-гісторык, акадэмік БелАН (1928), першы рэктар 
БДУ (1921—1929), ураджэнец Украіны; выдаў шмат прац 
па такім накірунку, як «Гісторыя народнай гаспадаркі Бе-
ларусь 358 

Плятнер Тодар Яфімавіч — беларускі эканаміст 1920-х га-
доў, аспірант Я. Кіслякова, даследаваў праблемы арганізацыі 
рахункавых запісаў у сялянскіх гаспадарках 55, 129, 351, 355 

Польшча 11, 15-17, 20-23, 28, 38, 66, 71, 85, 86, 169, 
185, 216, 217, 227, 228, 237, 248-250, 252, 253, 255, 256, 258, 
261, 349, 360 

Пракаповіч Сяргей Мікалаевіч (1871—1955) — расійскі 
эканаміст, па нацыянальнасці беларус (яго бацькі паходзі-
лі з Магілёўскай губерні, там мелі маёнтак «Стары Сялец», 
дзе С Пракаповіч праводзіў дзяцінства), скончыў Смален-
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скае рэальнае вучылішча, затым Брусельскі універсітэт, 
абараніў дысертацыю ў Бернскім універсітэце; у 1917 г. 
з'яўляўся старшынёй эканамічнай рады Часовага ураду, 
у 1918 г. урад БНР запрасіў яго стаць старшынёй Экана-
мічнай рады беларускай рэспублікі (па сёняшняму кажу-
чы, прэм'ер-міністрам); быў высланы з Расіі на тым са-
мым славутым параходзе, які па загаду Леніна ў 1922 г. 
вывез за мяжу вялікую групу расійскай інтэлігенцыі. Па-
мёр у Жэневе 93 

Процька Таццяна — сучасны беларускі гісторык, гра-
мадскі дзеяч 15 

Прышчэпаў Зміцер Філімонавіч (09.11.1896—31.01.1940) — 
народны камісар земляробства Беларусі (1924—1929), аўтар 
шматлікіх артыкулаў на тэму рэарганізацыі сельскай гас-
падаркі, меў вельмі цесныя зносіны з беларускімі навукоў-
цамі-эканамістамі (А. Смолічам, Я. Кісляковым, Г. Гарэц-
кім), узначальваў сельскагаспадчую секцыю Інбелкульта, 
затым Навуковую раду БелНДІ сельскай і лясной гаспа-
даркі; фактычна менавіта ён і ставіў практычныя задачы 
перад беларускімі навукоўцамі, паколькі сельская і ляс-
ная гаспадаркі ў той час былі галоўнымі галінамі; абвіна-
ваўцы ў 1930-х гадах называлі яго «беларускім Сталыпі-
ным», бо ўсяго за пяць гадоў свайго наркамаўскага кіра-
вання ён паспеў перасяліць на хутары амаль столькі ж 
беларускіх сялян, колькі іх было пераселена за ўвесь час 
правядзення сталыпінскай рэформы 3, 15, 20, 22, 23, 28, 
35, 39, 40, 42, 44-47, 50-52, 56-59, 73, 78, 80, 81, 95, 100, 
106, 107, 110, 111, 116, 120, 122, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 
137, 156, 349, 354, 361-363, 366, 369, 370, 371 

Пціцын Уладзімір (1858—1908) — беларускі эканаміст, 
які працаваў у Санкт-Пецярбургу; за год да сваёй смер-
ці выдаў у Віцебску вельмі шчырую кнігу аб неабходнас-
ці рэфармавання мясцовай сельскай гаспадаркі на ўзор 
Даніі 3, 14, 19, 35, 37, 39, 48, 61, 62, 68, 69, 184, 207, 262, 
349, 352, 358 

ПятровічЯнАндрэевіч (12.04.1890—30.10.1937) — бела-
рускі эканаміст, пісьменнік, у 1920-я гады працаваў у Дзярж-
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плане БССР, стаў першым акадэмікам у галіне эканомікі 
(1928) пасля ўтварэння Беларускай акадэміі навук 50, 355, 
358, 365 

Рагінскі В. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 83 
Райффайзен Фридрих (1818—1888) — нямецкі экана-

міст, які прыдумаў схему і навучыў сялян арганізоўваць 
крэдытныя касы ўзаемадапамогі, а таксама кааператывы; 
сёння яго імя пакладзена ў назву вядомага аўстрыйскага 
банка, які мае свае долі ў многіх банках за мяжой, у тым 
ліку валодае 49% акцый «Приорбанка» ў Беларусі 67, 169 

Рак Рыгор Пракопавіч (25.01.1893-10.11.1938) - бела-
рускі краязнавец, супрацоўнік БелНДІ сельскай і лясной 
гаспадаркі, даследаваў праблемы развіцця саматужна-рамес-
ніцкай вытворчасці, пісаў абвінаваўчыя артыкулы на сваіх 
былых калег (у прыватнасці, на Барыса Бойка) 55, 91, 351 

Расія 28, 61, 70, 71, 85, 167, 180, 195, 208-210, 214, 245, 262, 
271, 288, 291, 294, 295, 304, 313, 324, 325-328, 335, 353, 360 

Румынія 324 
Рыбнікаў Аляксандр — расійскі эканаміст, прафесар 

Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі, навуковы кіраў-
нік Г. Гарэцкага. Меў рукапіс працы, прысвечаны прабле-
мам развіцця сельскай гаспадаркі Смаленскай губерні 27, 
28, 57, 103, 358, 372 

Рэвенскі С — сябар Мінскага сельскагаспадарчага та-
варыства, аўтар палітэканамічнага па сваім змесце арты-
кула аб арганізацыі гаспадаркі, які ён напісаў пасля паезд-
кі ў Польшчу 17, 22, 23, 184, 254, 256, 349, 351-353 

Рэклю Жан Элізе (1830—1905) — французскі падарож-
нік, аўтар прац «Зямля і людзі. Усеагульная геаграфія» 
(т. 1—19, 1876—1894), «Чалавек і зямля» (т. 1—6) 265 

Рэнард К. — беларускі вучоны 1920-х гадоў, які ад 
БелНДІ сельскай і лясной гаспадаркі ездзіў на стажыроў-
ку ў Данію 349 

Саветаў Аляксандр Васільевіч (1826—1901) — вучоны-
аграрнік, ураджэнец Маскоўскай губерніі, скончыў Горы-Го-
рацкі земляробчы інстытут, лічыў яго сваёй alma-mater 348 
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Сакольнікаў Рыгор Якаўлевіч (15.08.1888—1939) — ра-
сійскі эканаміст, ураджэнец Украіны. У 1921 г. узначальваў 
савецкую дэлегацыю на перамовах у Берасці, дзе была за-
ключана дамова паміж Расіяй і Польшчай аб падзеле Бе-
ларусь У часы нэпа з'яўляўся наркамам фінансаў Савецка-
га Саюза 76 

Свяцкі Карл — сябар Мінскага сельскагаспадарчага та-
варыства (з 29.11.1888 г.), разумеў неабходнасць вывучэн-
ня замежнага гаспадарчага вопыту і на гэтай ніве быў 
адным з самых актыўных сяброў таварыства; па ўласнай 
ініцыятыве наведаў Данію, Швецыю, Полынчу, пасля чаго 
апублікаваў свае ўражанні і меркаванні; быў адным з пер-
шых беларускіх эканамістаў, хто непасрэдна заявіў (1908), 
што Данія ў гаспадарчым плане з'яўляецца ўзорам для 
Беларусі, ідэалам, да якога трэба імкнуцца 3, 16, 17, 19, 
22, 24, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 44-48, 58, 62, 184, 214, 249, 
349, 351 

Серада Іван Мікітавіч (1879—пасля 1943) — вучоны-
аграрнік і грамадскі дзеяч (у 1917 г. узначальваў урад БНР); 
скончыў Варшаўскі ветэрынарны інстытут, уваходзіў у склад 
сельскагаспадарчай секцыі Інбелкульта, працаваў дацэн-
там у Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках. 
Сферай яго даследаванняў з'яўлялася жывёлагадоўля 57, 
136, 358 

Сівуда О. — сябар Мінскага сельскагаспадарчага тава-
рыства, адзін з першых (1896 г.) абгрунтаваў неабходнасць 
пераводу беларускай сельскай гаспадаркі с зерневага на 
жывёлагадоўчы ўхіл, спасылаючыся на вопыт развітых еўра-
пейскіх краін 44 

Скандракоў Сяргей Вячаслававіч (09.10.1876— 
02.08.1953) — беларускі эканаміст, даследаваў тэхналагічныя 
працэсы вядзення сялянскай гаспадаркі; падчас выкладан-
ня ў Політэхнічным інстытуце разам з М. Ярашэвічам вы-
ступіў адным з арганізатараў стварэння Беларускага воль-
наэканамічнага таварыства (1922) па прыкладу таго, што 
было ўтворана ў Санкт-Пецярбургу Я. Канчарам і Я. Пят-
ровічам 56, 57, 136, 351, 358 
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Смоліч Аркадзь Антонавіч (29.09.1891—17.06.1938) — адзін 
з самых уплывовых беларускіх эканамістаў у 1920-я гады 
28, 44, 51, 55-58, 70, 73, 76-79, 94, 107, 130, 135, 295, 351, 
352, 355, 358, 363, 373 

Сталыпін Пётр Аркадзьевіч (02.04.1862—05.09.1911) — 
аўтар вядомай сталыпінскай рэформы; лічыцца, што ён пры-
думаў выйсце для расійскай і беларускай сельскай гаспадар-
кі ў выглядзе яе хутарызацыі, хоць на самай справе гэта 
была на той час агульнаеўрапейская тэндэнцыя, якая дака-
цілася да Беларусі і якую ён заўважыў, будучы губернатарам 
Гарадзенскай губерні (21.06.1902—21.03.1903); быў абраны 
ганаровым сябрам Мінскага сельскагаспадарчага таварыства 
яшчэ да таго, як стаў міністрам сельскай гаспадаркі Расійскай 
імперыі, хоць катэгарычна не прымаў думкі, што беларусы 
з'яўляюцца самастойнай нацыяй, якая мае права на самастой-
ны ўрад і на самавызначэнне 58, 110, 126, 127, 132, 361, 370 

Страйноўскі Валер (1759—1834) — ганаровы сябар Вілен-
скага універсітэта, аўтар некалькіх грунтоўных твораў па 
праблемах развіцця народнай гаспадарцы; родны брат дру-
гога знакамітага эканаміста, прафесара і рэктара Вілен-
скага універсітэта Гераніма Страйноўскага 13, 18, 37, 39, 
40, 42, 43, 351-353 

Стукаліч Уладзімір Казіміравіч (28.10.1858—18.10.1918) — 
беларускі гісторык і краязнавец, прыводзіў Данію, Шве-
цыю і Нідэрланды ў якасці прыкладу арганізацыі сель
скай гаспадаркі для Беларусі 69 

Сцебут Іван Аляксандравіч (1833—1923) — вучоны-агра-
ном, нарадзіўся ў г. Вялікія Лукі Віцебскай губерніі (цяпер 
у Пскоўскай вобл.), па нацыянальнасці быў беларусам; скон-
чыў Горы-Горацкі земляробчы інстытут і працаваў там пэў-
ны час ад'юнкт-прафесарам; пасля закрыцця інстытута 
працаваў у Расіі, стаў зяцем свайго былога выкладчыка 
Б. Міхельсона; яшчэ пры жыцці Сцебута называлі «баць-
кай расійскай аграрнай навукі»; пахаваны на Ваганькаўскіх 
могілках у Маскве 43, 348 

Сямёнаў С. — украінскі эканаміст пачатку XX ст. 34, 
174, 177, 180 



Указальнік 395 

Такмачоў С. П. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 55, 
77, 351 

Тарчынскі А. — сябар Мінскага сельскагаспадарчага та-
варыства, ездзіў у Нідэрланды і Нямеччыну вывучаць за-
межны вопыт вядзення гаспадаркі 22, 349 

Трахімаў Аўдакім — беларускі эканаміст 1920-х гадоў, 
даследаваў праблемы крэдытавання сялянскіх гаспадарак 
56, 352 

Трускаляскі Сігізмунд — сябар Мінскага сельскагаспа-
дарчага таварыства, яшчэ раней за П. Сталыпіна выступіў 
у Беларусі з ідэяй хутарызацыі, пасля таго як у 1903 г. на-
ведаў Данію 3, 9, 19, 38, 39, 46, 47, 58, 184, 215, 217, 348, 351 

Тупяневіч С — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 56, 351 
Тэумін I. — беларускі эканаміст 1920-х гадоў 85 
Тээр А. — нямецкі эканаміст XIX ст. 306, 307, 330 

Украіна 25, 74, 199, 205, 212, 231, 262, 330 
Уласаў Аляксандр Мікітавіч (16.08.1874—11.03.1941) — 

беларускі эканаміст, актыўны грамадскі дзеяч, працяглы 
час быў галоўным рэдактарам першай беларускай газэты 
«Наша ніва», непасрэдны аўтар шматлікіх артыкулаў пра 
вопыт вядзення гаспадаркі ў іншых краінах, у тым ліку 
ў Даніі. За адзін з такіх артыкулаў (пра Новую Зеландыю) 
нават трапіў у турму 63—65, 70, 166 

Ушакова Святлана Міхайлаўна — сучасны расійскі эка-
наміст, спецыялізуецца ў галіне вывучэння эканамічнага 
і сацыяльнага становішча Даніі і яе знешнеэканамічных 
сувязей 361, 364 

Фартунатаў Аляксей Федаравіч (19.08.1856—13.04.1925) — 
расійскі эканаміст, прафесар Пятроўскай сельскагаспадар-
чай акадэміі, лічыў сябе беларусам. Калі ў 1921 г. праходзіў 
першы з'езд Беларускай культурна-навуковай асацыяцыі 
студэнтаў Пятроўскай сельскагаспадарчай акадэміі, А. Фар-
тунатаў быў абраны ў ганаровыя сябры прэзідыума побач 
з такімі прадстаўнікамі беларускай нацыі, як Я. Купала, 
Я. Колас, Я. Карскі, У. Ігнатоўскі, А. Чарвякоў. А. Фарту-
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РЕЗЮМЕ 

В первой трети XX в. белорусскими учеными-эконо-
мистами была разработана концепция развития страны, 
которой историки спустя некоторое время дали название 
«Концепция «Беларусь—Дания». Разработка этой концеп-
ции стала результатом влияния на развитие экономиче-
ской мысли Беларуси опыта хозяйствования развитых зару-
бежных стран. Еще в начале XX в. в Российской империи 
сложились такие условия для развития научно-практиче-
ской мысли, когда, наконец, была пробита брешь и стало 
популярным изучать зарубежный опыт, писать брошюры 
по поводу того, можно ли оттуда что-нибудь позаимство-
вать или подсмотреть. Такая тенденция стала заметна еще 
в начале XIX в., но если тогда в Европу ездили отдельные 
исследователи, то в начале XX в. — уже целые группы, 
и такие поездки были хорошо организованы (в России при-
мером являлась Петровская сельскохозяйственная акаде-
мия, в Беларуси — сельскохозяйственные общества и земст-
ва, которые действовали в Вильно, Минске, Могилеве, Ви-
тебске). Все это к началу 1920-х годов дало конкретный 
результат — в широких кругах научной общественности 
сложилось вполне ясное представление о том, что необ-
ходимо делать для ликвидации экономической отсталос-
ти Беларуси от развитых стран. 

Интересно отметить, что белорусские экономисты в це-
лях изучения зарубежного опыта выбирали для своих по-
ездок преимущественно страны северо-западной Европы — 
Германию, Швецию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию, 
Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, но чаще всего, как это 
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ни странно, — Данию. По крайней мере два поколения бе-
лорусских экономистов, отделенные событиями Октябрь-
ской революции, независимо друг от друга на протяже-
нии тридцати лет выбирали в качестве идеала для разви-
тия Беларуси именно Данию, и в этом заключается один 
из самых интересных и загадочных феноменов в истории 
развития экономической мысли Беларуси. Именно та сис-
тема взглядов на реорганизацию экономики Беларуси, ко-
торая сложилась под влиянием этих поездок, впоследствии 
историками экономической мысли (П. Пинчук, В. Бусько, 
Ю. Василевский, П. Никитенко) стала называться «Кон-
цепцией «Беларусь—Дания». 

Родившийся новый жанр литературы в белорусской 
экономической науке, посвященный изучению экономик 
зарубежных стран, в информативном плане оказал силь-
ное влияние на определение направлений для последую-
щих теоретических и фундаментальных экономических 
исследований; работы этого жанра были ценны своими 
наблюдениями, аналогиями, рассуждениями и, наконец, 
идеями, в результате чего именно в них наиболее ясно 
просматривается содержание и смысл самой концепции 
«Беларусь—Дания». Анализу и популяризации именно 
этих работ и посвящена данная книга, хотя теоретиче-
ское обоснование концепции следует искать в других ра-
ботах, а именно в фундаментальных научных трудах пред-
ставителей белорусской организационно-производственной 
школы (А. Смолич, Г. Горецкий, С. Жданович, Е. Ярощук, 
Б. Бойко, М. Макаров и др.) и программных докумен-
тах экономического развития республики (Д. Прищепов, 
И. Кисляков, Р. Бонч-Осмоловский, И. Петрович и др.). 

Данная школа являлась по сути филиалом российской 
организационно-производственной школы, лидером кото-
рой был А. Чаянов. Так, ведущие представители белорус-
ской организационно-производственной школы первые свои 
исследования проводили под руководством представите-
лей российской одноименной школы: А. Смолич под ру-
ководством А. Челинцева, Г. Горецкий — А. Рыбникова, 
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С. Жданович — Н. Кондратьева, И. Кисляков — О. Хау-
ке. Институциональными центрами данной школы в Бе-
ларуси были сельскохозяйственная секция Института бе-
лорусской культуры (1922—1927), на базе которой затем был 
создан Белорусский научно-исследовательский институт 
сельского и лесного хозяйства (1927—1930), Общество изу-
чения Беларуси при Белорусской сельскохозяйственной ака-
демии в Горках, которое существовало как проект Инбел-
культа, Наркомат земледелия Беларуси (НКЗБ), Госплан 
БССР. Именно в этих учреждениях и получила свое научно-
практическое оформление концепция «Беларусь—Дания». 

В 1920-е годы НКЗБ и БелНИИ сельского и лесного 
хозяйства имели тесные научно-практические контакты 
с датскими исследовательскими учреждениями. Многие бе-
лорусские экономисты (Г. Горецкий, Д. Прищепов, С. Жу-
рик, М. Лейвиков) ездили изучать хозяйственный опыт 
в Данию, а затем сделанные наблюдения и выводы легли 
в основу аграрной политики в Беларуси. Мероприятия, ко-
торые проводились в 1920-е годы по примеру Дании, за-
ключались в правильной с точки зрения ведения куль-
турного и прибыльного крестьянского хозяйства органи-
зации земельной территории; в ставке на единоличные 
индивидуальные крестьянские хозяйства, которые должны 
были быть окутаны густой сетью кооперативных обществ; 
в переводе сельского хозяйства с зернового на животно-
водческий уклон и повышении за счет этого интенсив-
ности хозяйствования; в выходе со своей уже перерабо-
танной продукцией на рынки развитых стран, таких как 
Англия, Бельгия, Германия, которые все меньше интере-
совались производством сельскохозпродуктов и заменяли 
его постепенно производством промышленных товаров. 

В 1930-е годы аграрники-марксисты в своих обвини-
тельных статьях утверждали, что программными докумен-
тами, где была изложена концепция «Беларусь—Дания», 
являлись «Пятилетний перспективный план развития на-
родного хозяйства Беларуси на 1927/28—1931/32 гг.» и «Перс-
пективный план развития сельского и лесного хозяйства 



402 Резюме 

БССР на 1925/26—1929/30 гг.» И хотя там не было пря-
мых упоминаний и аналогий с Данией, но тем не менее 
следует согласиться с мнением экономистов-обвинителей, 
что идейно в тех пятилетних планах, действительно, был 
заложен датский путь развития для экономики Беларуси. 
Он заключался в ставке на индивидуальных фермеров 
и кооперацию в сельском хозяйстве, на развитие тех отрас-
лей промышленности, которые были сопряжены с глав-
ной на то время отраслью — сельским хозяйством и разви-
тие которых должно было опираться на местные природные 
и сырьевые ресурсы, и, наконец, на развитие рыночных 
отношений внутри республики и выход на мировой ры-
нок по принципу освоения отдельных ниш. 



SUMMARY 

In the first third of the XXth century Belarusian scientists-
economists developed the concept of country development, 
which after a while was named by historicians «The Concept 
Belarus-Denmark». 

The development of this concept became the result of the 
influence of the experience of management of developed abroad 
countries on the development of the economic thought in Be-
larus. In the beginning of the XXth century in the Russian 
Empire such conditions for the development of the scientific 
and practical thought were formed, when finally something 
changed and it became popular to study foreign experience, 
write brochures with regard to the fact if it is possible to bor-
row or peep something from there. Such tendency became no-
ticeable in the beginning of the XIXth century, but if at that 
time only individual researchers went to Europe, then in the 
beginning of the XXth century groups went there, and such 
trips were well organized (in Russia a good example was Petrov-
skaya agricultural academy, in Belarus — agricultural societies 
and zemstvos which were situated in Vilnja, Miensk, Mahiliou, 
Viciebsk). To the beginning of the 1920-s it all gave a concrete 
result — in wide circles of the scientific community formed 
a quite clear notion of what must be done for the liquidation 
of economic backwardness of Belarus from developed countries. 

It is interesting to mention that Belarusian economists cho-
se for their trips for the purpose of studying foreign experience 
mainly countries of North-Western Europe — Germany, Swe-
den, Finland, Netherlands, Belgium, Poland, Lithuania, Latvia, 
Estonia but mostly, strangely enough, Denmark. Leastways two 
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generations of Belarusian economists, separated by events of 
the October Revolution, independently of each other had cho
sen in particular Denmark over a period of thirty years as the 
ideal for the development of Belarus, and this is one of the 
most interesting and mysterious phenomena in the history of 
development of the economic thought in Belarus. Namely this 
frame of reference on the reorganization of the economy of Be
larus which developed under the influence of those trips was 
later called «The concept Belarus~Denmark» by historicians of 
the economic thought (P. Pincuk, V. Busko, J. Vasileuski, P. Ni-
kicenka). 

The new-born genre of literature in Belarusian economic 
science which was dedicated to studying the economy of fo
reign countries from the informational point of view asserted 
huge influence on the determination of directions for further 
theoretical and fundamental economic researches; works of this 
genre were valuable for their observations, analogies, argu
ments, and finally, ideas, and as a result namely in these works 
the content and the sense of the concept «Belarus-Denmark» 
can be clearly seen. The present book is dedicated to the ana
lysis and popularization namely of these works, although the 
theoretical explanation should be looked for in other works, 
and namely — in fundamental scientific works of representa
tives of the Belarusian organization and trade school (A. Smo-
lic, H. Harecki, S. Zdanovic, A. Jarascuk, B. Bojka, M. Maka-
rau) and in program documents of the economic development 
of the republic (Zm. Pryscepau, J. Kisljakoii, R. Bonc-Asma-
louski, J. Pjatrovic and others). The named school was in actual 
fact the branch of the Russian organization and trade school, 
which leader was Alexander Chayanov. So the leading repre
sentatives of the Belarusian organization and trade school car
ried out their first researches under the supervision of repre
sentatives of the Russian eponymous school — A. Smolic under 
the supervision of A. Chelintsev, H. Harecki — of A. Rybni-
kov, S. Zdanovic — of N. Kondratiev, J. Kisljakoii — of O. Hauke. 
Institutional centers of the named school in Belarus were — agri
cultural section of the Institute of Belarusian Culture (1922— 
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1927), on the basis of which Belarusian Scientific and Re
search Institute for Agriculture and Forestry (1927—1930) was 
later organized, the Society of Studying Belarus at Belarusian 
Agricultural Academy in Horki that existed as the project of 
the Institute of Belarusian Culture, People's Commissariat of 
Agriculture of Belarus, State plan of Belarusian Soviet Socia
list Republic. Namely in these institutions the concept «Belarus-
Denmark» received its scientific and practical realization. 

In 1920-s People's Commissariat of Agriculture of Belarus 
and Belarusian Scientific and Research Institute for Agricul
ture and Forestry had close scientific and practical contact 
with Danish Research Institutions. Many Belarusian econo
mists (H. Harecki, Zm. Pryscepaii, S. Zuryk, M. Lejvikau, K. Re-
nard) went to study the economic experience to Denmark, 
and then the performed observations and conclusions formed 
the basis of the agricultural policy in Belarus. Measures that 
were carried out in the 1920-s basing on the model of Den
mark, from the right point of view of carrying out the cultural 
and profitable peasant economy, of organization of land terri
tory, consisted of the main emphasis on individual peasant 
farms, that should have been covered by the network of coope
rative societies; in change-over of agriculture from grain-gro
wing to cattle-breeding trend and thanks to it in the increase 
of the intensity of management; in the outcome of processed 
products on the markets of developed countries, such as England, 
Belgium, Germany, that were even less interested in the pro
duction of agricultural products and changed it stepwise by ma
nufacturing industrial products. 

In 1930-s agrarians-marxists in their prosecutive articles 
stated that program documents where the concept «Belarus-
Denmark» was represented were «Five-year perspective devel
opment plan of the national economy of Belarus for 1927/8— 
1931/32» and «Perspective plan of the development of Agricul
ture and Forestry of the Belarusian Soviet Socialist Republic 
for 1925/26—1929/30». And although there were no direct indi
cations and analogies with Denmark, but nevertheless, one should 
agree with the opinion of economists-prosecutors, that concep-
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tually the basis in those five-plans was indeed the Danish de
velopment for the economic development of Belarus. It con
sisted of the emphasis on individual farmers and cooperation 
in agriculture, on the development of those branches of indus
try that were conjugated with the main branch at the time — 
agriculture and which development should have based on local 
natural and raw material resources and finally on the develop
ment of market relations inside the republic and entrance to 
the world market in accordance with the principle of the de
velopment of the hotel niches. 
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Сацыяльна-эканамічныя праекты ў працах бе-
С22 ларускіх эканамістаў (2-я палова XIX — 1-я трэць 

XX ст.) / Аўтар-укладальнік У. А. Акуліч; пад. на-
вук. рэд. П. Г. Нікіценкі. — Мінск : Беларус. навука, 
2007. - 413 с 

ISBN 978-985-08-0906-3. 
Кніга распавядае пра цікавы феномен у гісторыі айчынай 

эканамічнай думкі — распрацоўку ў другой палове XIX — пер-
шай трэці XX ст. канцэпцыі эканамічнага развіцця, якая атры-
мала назву «Беларусь—Данія». Ідэйны змест гэтай канцэпцыі 
перадаецца праз аналіз і вытрымкі з прац, прысвечаных выву-
чэнню замежнага вопыту, якія да таго ж складаюць самастойны 
жанр прац у гісторыі беларускай эканамічнай думкі. 

Разлічана на навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, выклад-
чыкаў і студэнтаў, спецыялістаў у галіне сельскай гаспадаркі, 
грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца 
пытаннямі гісторыі эканамічнай думкі Беларусі. 

УДК 330.8 (476)(091)«18/19» 
БКК 65.02 (4Бей) 



• У кнізе разглядаецца псторыя ўзнікнення 

канцэпцыі эканамічнага развіцця пад назвай 

"Беларусь-Данія", якая ў свой час была 

падвергнута жорсткай крытыцы артадаксальнымі 

бальшавікамі на чале са Сталіным 

за адыход ад калектывізацыі, за непрыманне 

хуткай індустрыялізацыі, за спробу "рэстаўрацыі" 

капіталізму ў беларускай эканоміцы на падставе 

развіцця рынкавых адносін. Такія драматычныя 

па сваіх выніках гістарычныя ўрокі выкарыстання 

канцэпцый і поглядаў беларускіх вучоных-

эканамістаў павінны ўлічвацца аўтарамі сучасных 

праектаў рэфармавання эканомікі. 

Пётр Нікіценка, 
акадэмік, 

дырэктар Інстытута эканомікі НАН Беларусі 

• Адным з накірункаў палітычнай арыентацыі 

сярод дзеячаў беларускага адраджэння была 

незалежнасць Беларусі з эвалюцыйнымі 

пераўтварэннямі па прыкладу Даніі і Швецыі, 

уваходжаннем яе эканомікі ў еўрапейскую 

прастору, дапамогай замежнага капіталу, 

прыстасаваннем гаспадаркі да мясцовых 

прыродных і сыравінных рэсурсаў. 

Віталь Бусько, 
доктар эканамічных навук, 

кіраўнік навуковага задания "Псторыя эканамічнай 
думкі Беларусі" дзяржаўнай праграмы "Эканоміка і 

грамадства" 

ISBN 978-985-08-0906-3 
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