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ки, то вышеуказанные проблемы отразились и на ней. Несоблюдение предприятиями 
своих кредитных обязательств, перед банками в силу своей убыточности, приводило к 
потере денежных средств последними. Это в свою очередь приводило к задолженности 
уже самих банков перед Нацбанком, а невозвращение долга центральному банку могло 
стать причиной инфляции в государстве.  

Сами банки порой подвергали себя риску, нарушая ряд правил осуществления бан-
ковской деятельности. Например, неправильное оформление залога могло привести к 
потере денежных средств, так как в случае неуплаты по кредиту, компенсировать поте-
ри становилось невозможным. Выдача кредитов вообще без заключения договоров 
могла стать причиной невыплаты получателем своего долга.  В результате банк терял 
свои ресурсы, что вынуждало его брать кредит у центрального банка. Постоянные по-
тери подобным образом денежных средств банками также стимулировали инфляцион-
ные процессы. 

Такая особенность, как выступления предприятий гарантами для банков, в сочета-
нии с рискованной кредитной политикой последних, также могло привести к потере 
денежных ресурсов. Только уже не только банков, но и у предприятий.  

Просчёты и нарушения в области деятельности банков второго уровня привели к 
усилению контроля со стороны Нацбанка за ними.  Было ограничено пользование его 
кредитными ресурсами, ужесточены требования к вывозу валюты за границу, введены 
правила страхования вкладов, коммерческие банки, в случае угрозы банкротства, могли 
перейти под управление центрального банка. 

Тем не менее, сохранялась проблема убыточности государственного сектора эконо-
мики. Со второй половины 90х годов ряду коммерческих банков республики было по-
ручено обеспечивать государственные программы, и субъекты хозяйствования в част-
ности. Из-за этого у кредитных учреждений второго уровня всё ещё сохраняется риск 
потери денежных средств, в случае их невозвратности. 
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На прыкладзе дзейнасці Д.В. Прышчэпава, яго папярэднікаў і паплечнікаў разглядаюцца 
тэндэнцыі развіцця беларускай савецкай вёскі, працэсы трансфармацыі беларускага грамадства ў 
1920-е гг. XX ст., вызначаюцца асаблівасці мадэрнізацыйных працэсаў у Беларусі. Капмаратыўнае 
вывучэнне праведзена не толькі з улікам нацыянальнай спецыфікі, але і ў кантэксце агульнарасійскіх і 
агульнаеўрапейскіх працэсаў. Сувязь селяніна з зямлёй вызначалася не толькі ў вытворчым і 
тэхнічным ракурсе, але ў міфапаэтычных вобразах і глыбокіх сімвалічных уяўленнях як факт 
сацыяльна-псіхалагічны. У артыкуле аналізуюцца прычыны змен у аграрнай палітыцы ў Беларусі ў 
1920-я гг. XX ст. Даследуюцца накіраванасць і змест трансфармацыйных працэсаў у сацыяльна-
эканамічнай сферы. Вызначаюцца тэндэнцыі развіцця індывідуальнай сялянскай гаспадаркі. 
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общероссийских и общеевропейских процессов. Связь крестьянина с землей определялась не только в 
производственном или техническом ракурсе, но в мифопоэтических образах и глубоких 
символических представлениях как факт социально-психологический. В статье анализируются 
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Зямля Беларусі… Беларусы звязвалі з зямлёй асаблівае становішча ў грамадстве, з 
чаго вынікала паважнае, асцярожнае да яе стаўленне («няможна Землю бiць, бо Зямля 
святая»). Існавала забарона чапаць зямлю ў перыяд  яе зімовага сну ад Пакроваў і да 
Радаўніцы («Можа быць смерць у сваёй сям’і або неўраджай»). Самай моцнай клятвай 
у беларусаў лічылася тая, калі чалавек спачатку цалаваў, а затым з’ядаў жменьку зямлі. 
Родную зямлю бралі з сабою на чужбіну, пасля смерцi яе кідалі ў магiлу [1; 2; 3]. 
«Зямля – самы каштоўны прадмет для беларуса, – пісаў М. В. Доўнар-Запольскі. – Ва 
ўсіх яго шматлікіх абрадах, песнях, казках, якія вызначаюцца старажытнасцю поглядаў, 
адлюстроўваецца глыбокае пачуццё павагі да зямлі» [4]. 

Вaжнай умовай паспяховага развіцця краіны з’яўляецца ўлік прыродна-
геаграфічнага і лагістычнага фактару. Значную навуковую і практычную работу ў 
гэтым накірунку рэалізаваў Навукова-даследчы інстытут сельскай і лясной гаспадаркі, 
непасрэдна А. А. Смоліч. Праведзенае ім вывучэнне паказала, што асноўныя прычыны 
нізкай прыбытковасці сялянскай гаспадаркі вызначаліся недахопам сродкаў 
вытворчасці, адсутнасцю зберажэнняў і інвестыцый селяніна ў сваю гаспадарку, 
высокімі падаткамі. У сярэдзіне 1920-х гг. у БССР была рэалізавана вялікая праца па 
раяніраванню, якую М. І. Калінін прыводзіў у якасці прыкладу для ўсяго Саюза ССР. 
А. А. Смоліч настойваў на неабходнасці ўліку глебавых, гідралагічных, кліматычных і 
іншых прыродных умоў [5].  
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Заўважнай рысай эканамічнай палітыкі ў 1920-я гг. выяўляецца спроба яе навуковага 
абгрунтавання. Менавіта ў гэты час складваюцца навуковыя беларускія школы ў галіне 
аграрных навук. Сярод найбольш яркіх прадстаўнікоў можна назваць 
С. В. Скандракова, Е. Л. Ярашчука, Г. І. Гарэцкага, А. А. Смоліча, І. А. Кіслякова. 
Гэтыя вучоныя, хоць і фарміраваліся пад уплывам расійскіх школ, аднак акрэслена 
выяўлялі імкненне вывучаць і ўлічыць асаблівасці і традыцыі Беларусі як асобнай 
гаспадарчай сістэмы. Крытыкуючы А. В. Чаянава за вузкі тэхніка-эканамічны падыход 
І. А. Кіслякоў пісаў: «Землеўпарадкаванне, застаючыся само па сабе актам эканоміка-
тэхнічным, з’яўляецца разам з тым з’явішчам сацыяльна і эканамічна абумоўленым па 
ўсіх лініях». Па яго меркаванню, «расійская ўніверсітэцкая землеўпарадчая навука да 
гэта часу ігнaруе пасялковую форму землекарыстання» [6, с. 130]. 

Гісторыкі маюць справу не з нейкай абстрактнай чалавечай істотай, а з чалавекам, 
які жыве ў канкрэтны час, у канкрэтнай мясцовасці, мае свой жыццёвы і генетычна 
назапашаны вопыт продкаў [7]. Спалучэнне геаграфічнага і гістарычнага фактараў 
утварае пэўныя матывы гаспадарчых паводзін: «пачуццё агульнасці», «пачуццё 
справядлівасці». Працоўнае карыстанне зямлёй знайшло адлюстраванне ў вызначэнні 
мінімальнай імаксімальнай норм землекарыстання, звязаных з наяўнасцю рабочых рук 
у сям’і, здзейсненае наркамам земляробства Д. Ф. Прышчэпавым. Ў 2019 г. споўнілася 
95 гадоў з часу прызначэння яго на пасаду наркама Аўтары, якія імкнуліся абвінаваціць 
Д. Ф. Прышчэпава, пісалі аб ім, як «беларускім Сталыпіне», ці «чырвоным» 
Сталыпіне».  

Вядома, што дзяцінства і сталенне будучага выдатнага дзеяча Расійскай імперыі П. А. 
Сталыпіна адбывалася найперш у Віленскай і Гродзенскай губерні. Тыя абставіны, якія 
назіраў у Беларусі П. А. Сталыпін як юнак і пачынаючы дзяржаўны дзеч на пачатку ХХ 
ст., падштурхоўвалі яго да стварэння ўмоў, пры якіх селянін адчуў бы ўласную 
гаспадарчую самастойнасць. У далейшым ён свой вопыт як гродзенскага губернатара 
экстрапаліраваў на Саратаўскую губерню, дзе захоўвала выключныя пазіцыі абшчына і 
істотны ўплыў мела партыя эсераў, і ўрэшце – на ўсю Расійскую імперыю. Па меркаванні 
І. Я. Фрaянава, Сталыпінская аграрная рэформа не мела поспеху таму, што ставіла задачу 
прымусовага разбурэння абшчыны. Яна «не магла падарваць абшчыну, якая працягвала 
заставацца цэнтральным звяном аграрнай эканомікі, што толькі пацвярджала невыпадковы 
характар яе ўзнікнення і абумоўленасць дзеяннем аб’ектыўных прычын» [7, с. 176]. Для 
беларускіх сялян, па сведчанні К. Кофaда, абшчынны вобраз жыцця не быў ідэалам 
справядлівасці. Ён сведчыў аб тым, што «рэвізіі не выклікалі ніякіх перадзелаў зямлі» [8, с. 
134, 140, 141]. Беларусь па колькасці двароў, якія выйшлі з абшчыны пад час Сталыпінскай 
аграрнай рэформы, займала першае месца сярод многіх раёнаў Расіі [9].  

Нягледзячы на тое, што ў беларускіх губернях Сталыпінская рэформа мела пэўны 
поспех, у памерах Расійскай дзяржавы яна прадвызначыла кардынальнае імкненне да 
«аднаўлення абшчыннага права», якое істотна было ўзмоцнена Першай сусветнай вайной. 
Бальшавікі напачатку рухаліся ў фарватары сялянскіх патрабаванняў., па сутнасці, 
вяртаючыся да абшчыны. Магчыма, меў рацыю М. А. Бярдзяеў, калі сцвярджаў, што 
«бальшавікі не накіроўвалі рэвалюцыю, а былі толькі яе паслухмяным сродкам» [10]. Да 
лета 1918 г. (у шэрагу выпадкаў і пазней) значны ўплыў на палітыку ў дачыненні вёскі мелі 
левыя эсэры. Пасля У. П. Мілюціна на пачатку снежня 1917 г. народным камісарам 
земляробства РСФСР быў прызначаны левы эсэр А. Л. Калегаеў. На месцах уплыў партыі 
эсэраў быў яшчэ больш істотным. І. А. Кірылаў сведчыў, што ў гэты перыяд яны 
праводзілаі праз зямельныя аддзелы рашэнні аб тым, што «ўсе хутары і адрубы як на 
надзельнай, так і купленай зямлі пераходзяць у абшчыны. Пры гэтым заможныя хутаране 
павінны былі перанесці свае пабудовы за свой кошт» [11, с. 86]. Да 1920-х г. расійскае 
сялянства вярнула ў абшчынную ўласнасць болей 90% зямлі. Заканадаўства Савецкай Расіі 
захавала абшчыну і традыцыйныя перадзелы зямлі. У далейшым спрабавалі правесці 
калектывізацыю, абапіраючыся на абшчыну. 

Дзмітрый Філімонавіч Прышчэпаў выдатна разумеў асаблівасці развіцця 
сацыяльных працэсаў, характэрных для сваёй радзімы, для Беларусі. Нарадзіўся 
Дзмітрый Прышчэпаў 9 (21) лістапада 1896 года на хутары каля сяла Калодніца 
Чарэйскай воласці Сенненскага павета Магілёўскай губерні (зараз вёска ў Акцябрскім 
сельсавеце Крупскага раёна Мінскай вобласці) у шматдзетнай сям’і. У снежні 1917 года 
Д. Прышчэпаў вярнуўся на Сенненшчыну. Неўзабаве Сенненскі павятовы Савет 
прызначыў яго камандзірам атрадаў Чырвонай гвардыі, якія вялі барацьбу з польскімі 
легіёнамі і немцамі. З гэтых атрадаў у далейшым быў арганізаваны 2-і пяхотны 
Смаленскі полк Чырвонай Арміі, які ахоўваў савецка-германскую дэмаркацыйную 
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лінію, што праходзіла па тэрыторыі Сенненскага павета. Д. Прышчэпаў у тыя часы не 
толькі камандаваў палком, ён таксама з’яўляўся загадчыкам зямельнага аддзела 
Сенненскага павятовага выканкама і ўзначальваў фракцыю бальшавікоў у павеце.  

Як і П.А.Сталыпін, Д. Ф. Прышчэпаў быў чалавекам рашучым. Неаднаразова яму 
прыходзілася вырашаць праблемы, выкліканыя харчовай развёрсткай (якая, дарэчы, 
была ўведзена яшчэ царскім урадам, але найбольш паслядоўна ажыццяўлялася 
бальшавікамі). У гады рэвалюцыі значная частка Віцебскай губерні, таксама як і 
Мінскай, была ахоплена масавымі сялянскімі выступленнямі супраць бальшавіцкіх 
мерапрыемстваў "ваеннага камунізму". Каб прыцягнуць на свой бок сялянства, 
Д.Ф.Прышчэпаў у шэрагу выпадкаў падтрымліваў пазіцыю вяскоўцаў. 

Віцебшчына, радзіма Дзмітрыя Філімонавіча, стала адной з губерняў, дзе 
Сталыпінская рэформа дасягнула істотных поспехаў. Гэтыя абставіны ў пэўнай ступені 
збліжалі сітуацыю ў цэнтральнай частцы Беларусі (дзе была абвешчана незалежнасць 
БССР) і ўсходняй, тэрыторыя якой да сярэдзіны 1920 - х гадоў уваходзіла ў склад 
РСФСР. Чаму сялянства Беларусі не пратэставала далей, а спыніла выступленні, як 
толькі савецкая ўлада дала яму магчымасць самастойна гаспадарыць на зямлі? Першым 
фактарам з'явілася, безумоўна, стомленасць ад шматгадовай вайны і прыфрантавое 
становішча, дыслакацыя вялікай колькасці войскаў. Акрамя таго, зямля ўяўлялася 
беларускаму селяніну не таварам для продажу, а самай найвялікшай каштоўнасцю, якая 
павінна апрацоўвацца і належаць таму, хто яе апрацоўвае. Патрабаванне аб ліквідацыі 
прыватнай уласнасці на зямлю прысутнічала як у Другой Устаўной грамаце БНР, так і 
ў Маніфесце рабоча-сялянскага урада ССРБ[12].  

У выніку вымушанай адаптацыі тэарэтыкамі бальшавіцкай партыі палажэнняў 
марксізму да абставін рэчаіснасці краіны з пераважна сялянскім насельніцтвам у 1921–
1923 гг склаліся перадумовы для фарміравання нацыянальнай мадэлі мадэрнізацыі[13]. 
Пагроза новай сялянскай вайны стала вызначальным фактарам паступовага руху да 
рыначных адносін. Пачатак такой новай эканамічнай палітыкі найперш выявіўся ў 
беларускіх паветах, што ўваходзілі да ўзбуйнення БССР у склад Расійскай Федэрацыі, 
пад уздзеяннем рашэнняў IX Усерасійскага з’езду Саветаў (снежань 1921 г.). У шасці 
паветах адроджанай БССР ва ўмовах істотных разбурэнняў і пагранічнага становішча 
рэалізоўвалася адрозная палітыка. Наркам земляробства БССР А. С. Славінскі, лічыў 
памылкай ліквідацыю саўгасаў і калгасаў, створаных на аснове былых памешчыцкіх 
маёнткаў, маючы на ўвазе традыцыйнае размяшчэнне прамысловых прадпрыемстваў у 
вёсцы і магчымасць распылення рабочага класа Беларусі. Адмена надзвычайнага 
становішча, умацаванне дзяржаўных інстытутаў, падрыхтоўка да ўзбуйнення 
тэрыторыі БССР вызначылі неабходнасць выпрацоўкі асобнага зямельнага 
заканадаўства і пашырылі магчымасці для выпрацоўкі альтэрнатыўных, нацыянальнага 
характару падыходаў да мадэрнізацыі [14]. 

 А. С. Славінскі — палымяны рэвалюцыянер, з сям’і спадчыннага рабочага 
(сапраўднае імя Качароўскі). Не меў грунтоўнай алукацыі (чатырохкласнае рамеснае 
вучылішча). Яго вайсковы вопыт быў запатрабаваны ў барацьбе з узброенымі 
фарміраваннямі на тэрыторыі Беларусі. Пры падтрымцы А. С. Славінскага 7 лістапада 
1922 г. адкрыты Беларускі дзяржаўны інстытут сельскай і лясной гаспадаркі ў Мінску. 
Між іншым, час патрабаваў новых падыходаў. «Па стану здароўя» Адам Сямёнавіч 
папрасіўся на іншую працу. Апошняе пасяджэнне Наркамзема пад сваім кіраўніцтвам 
ён правёў 19 сакавіка 1924 г. у прысутнасці прызначанага новага наркама С. Л. 
Гельтмана [15].  

Стэфан Лявонавіч Гельтман найперш вядомы як  дзеяч польскага сацыялістычнага 
руху. Ён з’яўляўся адным з арганізатараў польскага сацыялістычнага аб’яднання 
(ПСА), старшынёй праўлення яго мінскай групы ў 1917—1918 гг. , з 1919 па 1927 г. (з 
невялікім перапынкам) членам Польбюро ЦК РКП(б), з 1927 г. ўзначальваў польскі 
сектар Інстытута беларускай культуры. Разам з тым, С. Л. Гельтман да сярэдзіны 1920-
х гг. меў вопыт кіравання сельскай гаспадаркай. У 1919 г. ён працаваў намеснікам 
наркама земляробства і лясной гаспадаркі Літоўска-Беларускай ССР, загадчыкам 
аддзела земляробства Мінскага губрэўкама, з’яўляўся аўтарам шэрагу публікацый прац 
па аграрным пытанні ў Беларусі (“Нацыяналізацыі зямлі на Беларусі” і інш.), летам 
1920 г. ўзначальваў зямельны аддзел Польрэўкама ў Беластоку. С.Л. Гельтман – адзіны 
з даваенных наркамаў земляробства, які меў грунтоўную сельскагаспадарчую 
адукацыю. Ён закончыў з адзнакай Кракаўскі універсітэт (1911 г.) па спецыальнасці 
“вучоны-аграном”. З яго непасрэдным удзелам быў распрацаваны першы беларускі 
зямельны кодэкс.  
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Можна заўважыць: Стэфан Лявонавіч толькі невялікі час працаваў без Дзмітрыя 
Філімонавіча Прышчэпава (шэраг дакументаў за подпісам Д. Ф. Прышчэпава датаваны 
ўжо чэрвенем 1924 г.). Гэта дазваляе вылучыць гіпотэзу аб ўсвядомленасці такога 
кроку кіраўніцтва БССР. Подпіс Д. Ф. Прышчэпава стаіць пад актам аб вяртанні часткі 
тэрыторыі Віцебскай губерні ў склад БССР. Прычыны можна бачыць як у рэалізацыі 
нацыянальнай палітыкі, імкненні аб’яднаць прадстаўнікоў розных рэгіёнаў Беларусі, 
так і ў асабістай пазіцыі С. Л. Гельтмана і Д. Ф. Прышчэпава. Вядома, што не без 
уплыву Наркамзема ЛітБел (дзе С. Л. Гельтман працаваў намеснікам наркама), 
рэалізоўвалася ў 1919—1920 г. на неакупаванай польскімі войскамі тэррыторыі 
палітыка насаджэння на вёсцы камун і саўгасаў. Д. Ф. Прышчэпаў, наадварот, імкнуўся 
забяспечыць ўсе магчымасці для выбару сялянствам форм землекарыстання. 27 
лістапада 1924 г. на пасяджэнні СНК БССР Д.Ф. Прышчэпаў афіцыйна прызначаецца 
Наркамам земляробства БССР (статус наркама земляробства БССР Д.Ф.Прышчэпава 
быў пацверджаны Прэзідыумам ЦВК 12 снежня 1924 г. а таксама на 1-й сессіі ЦВК VII 
склікання 9 мая 1925 г. [16].  

Адной з найважнейшых праблем, якая патрабавала пільнай увагі наркама 
земляробства, з’яўляласяя праблема малазямелля. Нягледзячы на тое, што сялянства 
атрымала прырэзку зямлі каля 1 млн. дзес., для Беларусі вельмі вострай з’яўлялася 
праблема аграрнай перанаселенасці, лішак рабочай сілы даходзіў тут да 40% [17]. На 
пачатку 1927 г. наркам земляробства БССР Дз. Ф. Прышчэпаў падкрэсліваў, што 
«падзел сялянскіх гаспадарак дасягнуў неверагодных памераў. Кожны год 
павялічвалася колькасць дробных сялянскіх гаспадарак на 15 000, у той час, як у 
першыя гады пасля рэвалюцыі яна ўзрастала на 8 000»[18]. У густанаселеных ці 
малазямельных раёнах недахоп зямлі пазбаўляў сялянскую сям’ю магчымасці 
рэалізаваць сваю рабочую сілу ва ўмовах аптымальных форм арганізацыі працы. Не 
валодаючы дастатковым запасам зямлі і сродкаў вытворчасці для поўнага 
выкарыстання сваёй працы ў сельскагаспадарчым прадпрыемстве, яна размяшчала 
лішак сваёй працы ў іншы від гаспадарчай дзейнасці. У Беларусі спроба пераадолець 
аграрную перанаселенасць выяўлялася ў пашырэнні больш працаёмкіх культур – 
бульбаводства, ільнаводства, развіцці жывёлагадоўлі. Развіццё рыначных адносін праз 
механізмы цэн стымулявала дадзеную тэндэнцыю. Згодна са звесткамі 
«Перспектыўнага плана развіцця сельскай і лясной гаспадаркі…», працаёмкія культуры 
– лён, канапля, бульба былі больш распаўсюджаныя ў бядняцкіх гаспадарках, кармавыя 
і збожжавыя – у заможных.  

Праведзены прафесарам П. П. Маславым аналіз, даказваў, што аднаўленчы працэс у 
сельскай гаспадарцы адбываўся пераважна за кошт экстэнсіўных фактараў — 
павелічэння затрат жывой працы, пашырэння землекарыстання і г.д. (рэсурсаў, якія да 
сярэдзіны 1920-х гг. былі ўжо вычарпаны) [19]. Не назіралася і росту таварнай 
прадукцыі. Тыповая серадняцкая гаспадарка была напалову натуральна-спажывецкай. 
Узрастала спажыванне хлеба самімі сялянамі, а таксама павялічваліся выдаткі на корм 
жывёле. «І ня дзіва, – пісаў Д. Ф. Прышчэпаў у 1928 г., – што сучасная наша 
таварнасьць ніжэй, чым яна была ў дарэвалюцыйны час; бязумоўна, што на гэтым 
адбіваецца значна павялічыўшаеся пасьля рэвалюцыі харчаваньне самаго сялянства. 
Такі ўзрост сельскай гаспадаркі, які пакуль што ідзе ў жывот, нас задаволіць ня можа 
таму, што недахоп прадуктаў сельска-гаспадарчай вытворчасьці, магчыма, адаб’ецца на 
рэканструкцыі ўсяе народнай гаспадаркі» [20, с. 54].  

Па меркаванні Д. Ф. Прышчэпава, інтэнсіфікацыя і развіццё сельскай гаспадаркі 
цалкам залежалі ад развіцця прамысловасці. У студзені 1927 г. ён звяртаў увагу, што да 
сяго часу прамысловасць БССР перапрацоўвае толькі 40% таварнай прадукцыі 
сельскай гаспадаркі. Між тым, на вёсцы меўся велізарны лішак працоўнай сілы, было 
дастаткова энергетычных рэсурсаў (велізарныя тарфяныя запасы). Ён адкінуў 
абвінавачванне ў тым, што «мы не ведаем, куды ідзе развіццё сельскай гаспадаркі» і 
засведчыў, што яна рухаецца па шляху да вытворчай кааперацыі. Аднак вытворчую 
кааперацыю ён разумеў не толькі як калгасна-саўгасную вытворчасць, а як пэўны 
інтэгральны кааператыў, які ўключае таксама цэлы шэраг форм спецыяльнай 
кааперацыі. Кааперацыя, па яго меркаванню, павінна была вырастаць з ініцыятывы 
вяскоўцаў. «Гэта не кармавая рэпа, якую вясною пасадзіш, а восенню яна ўжо 
вырасла», – зазначаў Д. Ф. Прышчэпаў. Галоўнай умовай паспяховага развіцця 
з’яўлялася павышэнне таварнасці. «На натуральна-спажывецкім фундаменце сялянскай 
гаспадаркі кааперацыя не будзе развівацца», – сцвярджаў наркам [20]. 
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Рынкавыя адносіны паміж вытворцамі і спажыўцамі прадукцыі ва ўмовах 
традыцыйнага недаверу сялян да горада патрабавалі ад уладаў стварэння новых 
механізмаў мадэрнізацыі, аднак гэта ўваходзіла ў супярэчнасць з класавымі 
падыходамі, якія акрэсліваліся бальшавіцкай партыяй. Рынкавы тып паводзінаў мае 
больш магчымасцяў і перспектыў, але для яго рэалізацыі неабходна выкананне шэрагу 
ўмоваў, як з боку дзяржавы, так і з боку індывіда. Сяляне з’яўляліся не самымі 
лепшымі прадпрымальнікамі, аддаючы перавагу правераным стагоддзямі 
традыцыйным формам агракультуры. «Сяляне, – па меркаванню Б. М. Міронава, – 
працавалі менавіта столькі, колькі патрабавалася дзеля задавальнення ўласных патрэб» 
[21, с. 411].  Разам з тым, даследаванні, праведзеныя прафесарам М. П. Макаравым 
паказалі, што хутарскія гаспадаркі мелі істотную перавагу над калектыўнымі ў тых 
сферах вытворчасці, дзе пераважала не тэхнічнае забеспячэнне, а зацікаўленасць у 
выніках працы («біялагічныя працэсы») [22]. 

Да заслуг Д. Ф. Прышчэпава неабходна аднесці ўдзел у распрацоўцы зямельных 
кодэксаў БССР 1924 і 1925 гг. У адрозненне ад РСФСР у цэнтральнай частцы БССР 
абшчына ў яе класічнай форме з ураўняльнымі перадзеламі адсутнічала. Новы 
Зямельны кодэкс БССР 1924 г. распрацоўваўся менавіта з улікам гэтай акалічнасці. 
Сярод спосабаў землекарыстання абшчынны адсутнічаў увогуле. Наркамат 
земляробства мог устанаўліваць максімальныя і мінімальныя нормы для гаспадарак з 
улікам наяўнасці працоўнай сілы. У любы час кожны мог выйсці з грамады. У 
параўнанні з зямельным кодэксам РСФСР, беларускі кодэкс дазваляў арэнду толькі з 
выкарыстаннем працоўнай сілы гаспадаркі, але павялічваў тэрмін арэнды пры 
прымяненні шматпольных севазваротаў і палепшаных спосабаў апрацоўкі глебы.  

Уз’яднанне усходняй часткі Беларусі («узбуйненні БССР» 1924 і 1926 гг.) пазначыла 
неабходнасць задачы вяртання традыцый землекарыстання, якія, па меркаванні 
Прышчэпава, вызначыліся раней. У 1927 г. ён пісаў: «Калі мы ў нас правядзем 
абшчынны парадак землекарыстаньня, мы адразу прыдушым гаспадарчую ініцыятыву 
сялянства, пры якой цяпер досыць шпарка праходзіць перабудова сельскай 
гаспадаркі… Прыклад некаторых губерняў РСФСР нам сведчыць аб тым, што яны 
доўгі час прасядзелі на абшчыне і акрамя перадзелаў зямлі нічому новаму не 
навучыліся… Дробнабуржуазную вёску і належны настрой сялянства мы ліквідуем не 
абшчынным перадзелам зямель, а моцным развіццём сельскай гаспадаркі, яе пагалоў 
ным вытворчым каапераваннем і індустрыялізацыяй»[23]. Шырока вядомы заклік Д. Ф. 
Прышчэпава пераўтварыць Беларусь у другую Данію. Але ў большай ступені ён быў 
вылучаны супраць тых, хто гаварыў аб перспектывах адсталасці аграрнага развіцця, 
маючы на ўвазе, што Вялікабрытанія залежыць ад Даніі, як Данія ад каралеўства.  

Дзмітрый Філімонавіч — дзяржаўная асоба, ён не мог не бачыць, што Беларусь у 
першую чаргу можа разлічваць на ўласныя сілы і рэсурсы. Мадэрнізацыя эканомікі, па 
меркаванні наркама земляробства Д. Ф. Прышчэпава, зразумела, павінна была 
пачынацца з вёскі. Пры гэтым у якасці кірункаў такой мадэрнізацыі ён разумеў не 
толькі выкарыстанне трактарнай тэхнікі. Ва ўмовах спецыялізацыі сельскай гаспадаркі 
ў напрамку мясамалочнай галіны, бульбаводства, тэхнічных культур гэта не вырашала 
праблемы. Поспех Д. Ф. Прышчэпаў бачыў у прымяненні дасягненняў навукі, 
перапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыі, меліярацыі. Ён спадзяваўся на істотныя 
чалавечыя рэсурсы вёскі і працавітасць беларускага сялянства, ствараючы для лепшых 
гаспадарнікаў лепшыя ўмовы. Д. Ф. Прышчэпаў бачыў перспектыву ў інтэграцыі 
пэўнай колькасці калектыўных гаспадарак з вакольнымі індывідуальнымі сялянскімі 
гаспадаркамі ў галіне насенняводства, племянной жывёлагадоўлі, перапрацоўкі 
сельскагаспадарчай прадукцыі.  

У сітуацыі, калі калектыўныя гаспадаркі не набылі вялікага аўтарытэту сярод 
беларускага сялянства, кіраўніцтва Наркамата земляробства БССР у другой палове 
1920-х гг. рэкамендавала кампрамісную форму – невялікія каапераваныя пасёлкі з 
прымусовым севазваротам. Дзеля гэтага выкарыстоўвалася дадатковае зямельнае 
забеспячэнне, ільготы пры вызначэнні платы за землеўпарадкаванне і інш. За перыяд 
1922–1927 гг. на тэрыторыі БССР было створана пасёлкаў на плошчы 590434 га, што 
складала 29% ад усёй землеўпарадкаванай за гэты час плошчы сялянскага 
землекарыстання. Найбольш распаўсюджанай пасялковая форма сталася ў Гомельскай, 
Магілёўскай, (часткова) Мінскай і Бабруйскай акругах. У Віцебскай, Аршанскай, 
Полацкай акругах найбольшую перавагу атрымалі хутары [19]. 

У сярэдзіне 1920-х гг. партыйнае кіраўніцтва патрабавала нават больў 
рашучых выступленняў. На Пленуме ЦКК КП(б)Б 3 мая 1925 г. першы 
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сакратар ЦК КП(б)Б А. І. Крыніцкі сцвярджаў, што ў гаспадарчай палітыцы і 
практыцы работы на вёсцы занадта шмат перажыткаў «ваеннага 
камунізму» і найпершай задачай «з’яўляецца цяпер рост накаплення ў 
весцы, узбагачэння дробнага гаспадара [24, лл. 2, 3]. У спрэчцы з 
Д. Ф. Прышчэпавым А. І. Крыніцкі заклікаў дзейнічаць больш рашуча ў ажыццяўленні 
патрабаванняў сялянства, «не чакаць, пакуль заграхочуць Кранштацкія пушкі» [24, л. 
91–97]. На IХ з’ездзе КП(б)Б, які адбыўся ў снежні 1925 г. адзначалася: «…Да сяго 
часу сялянства не ведае, якая з форм землекарыстання з’яўляецца самай выгаднай для 
яго. Мы не можам зараз сказаць да прыкладу, што пасялковы настрой з’яўляецца зараз 
настроем большасці сялянства, і зараз сялянства кідаецца ад хутарской да пасялковай, 
ад пасёлкаў да хутароў» [25, л. 65]. Многія партыйныя і савецкія кіраўнікі, якія раней 
імкнуліся вызначыцца ў справе калектыўнага земляробства, цяпер спяшаліся 
адрапартаваць вышэйстаячым органам пра поспехі ў развіцці хутарской гаспадаркі. У 
той жа час Наркамат земляробства БССР вызначыў задачу «як мага менш перасоўваць 
насельніцтва»[26]. У выдадзенай гэтай установай у 1925 г. брашуры «Сельская 
гаспадарка Беларускай ССР і мерапрыемствы па яе аднаўленні» адзначалася, што 
рассяленне на хутары, нават калі яны і былі б найбольш дасканалай формай 
землекарыстання, мера несвоечасовая і для многіх гаспадарак – разбуральная.  

Па выбарачным перапісу 1927 г. хутарскія гаспадаркі складалі каля 20% усіх 
наяўных гаспадарак,  высокая ўдзельная вага хутарскіх гаспадарак, назіралася ў  
паўночнай і паўночна-усходняй частцы БССР. У матэрыялах да даклада Савета 
Народных камісараў БССР Савету Народных камісараў БССР канстатавалася: «у 1928 
г. адсутнасць абшчыны і шырокае распаўсюджанне надворна-участковай формы 
землекарыстання, у тым ліку хутарской і адрубной як істотнага адрознення БССР ад 
РСФСР» [27, с. 48–49]. 

З пачаткам суцэльнай калектывізацыі, Д.Прышчэпаў паступова пазбаўляецца ўсіх 
пасад. У верасні 1929 г. Прышчэпаў выключаецца з партыі. Згодна з ацэнкай бюро ЦК 
КП(б)Б, ён праводзіў варожую справе сацыялізму палітыку («прышчэпаўшчына»), якая 
выяўлялася ў патуранні кулацтву, прымусовай хутарызацыі і падпарадкаванні 
сельгаскааперацыі і сельгаскрэдыту інтарэсам заможнага сялянства. З кастрычніка 1929 
г. Д. Ф. Прышчэпаў загадваў у Скрыгалаве (цяпер у Мазырскім раёне Гомельскай 
вобласці) Палескай даследчай станцыяй [28]. 19 ліпеня 1930 г. ён быў арыштаваны па 
справе «Саюза вызвалення Беларусі» і асуджаны калегіяй АДПУ 18 сакавіка 1931 г. да 
10 гадоў калоніі. Адбываў пакаранне на Беламорска-Балтыйскім канале, потым быў 
этапаваны ў Паўночна-Усходні канцлагер НКУС Далёкаўсходняга краю. 5 красавіка 
1937 г. быў арыштаваны С. Л. Гельтман. Прышчэпаў, наадварот, 27 чэрвеня 1937 г. 
вызвалены. Ці ёсць сувязь паміж гэтымі падзеямі? Менавіта падчас, калі Гельтман 
знаходзіўся пад следствам, 13 жніўня 1937 г. Прышчэпаў зноў арыштаваны ў Магадане.  
У студзені 1939 г.Д.Ф. Прышчэпаў этапаваны ў Мінск і 20 лістапада 1939 г. Ваенным 
Трыбуналам Беларускай ваеннай акругі прысуджаны да выключнай меры пакарання. 
Згодна з дакументам, ён памёр у турэмнай бальніцы 31 студзеня 1940 г., па заключэнні 
дактароў ад параліча сэрца (хварэў на сухоты). Па першым прыгаворы Прышчэпаў 
рэабілітаваны Вярхоўным судом БССР 14 чэрвеня 1988 г., па другім — у 1956 г. Лёс 
Д.Ф.Прышчэпава падобны на лёс многіх беларускіх дзеячоў, якія самааддана служылі 
Бацькаўшчыне і імкнуліся садзейнічаць яе росквіту, абапіраючыся на ўдасныя 
традыцыі і вопыт. 
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