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Перабудова_._ уваходжанне у сусветную рыначную эканомiку- неа
спрэчныя рэалв сучаснасцi. Аднак гэта з'яуляецца не самамэтаfl, а 
сродкам, шляхамi i метадамi стварэння больш дасканалага грамадства, 
у якiм кожны · член- свабодны чала век, жыве без прымусу. Е н сыты, 
здаровы, апрануты i абуты. Сусветны вопыт сведчьщь, што у та кiх умо
вах чалавек праяуляе максiмальную актыунасць у стваральн ай працы 

сёння i заутра. . 
Чалавецтва так i развiваецца, i у гэтым яно дасягнула значных по

спехау. Вядома, не ва ycix народау яны аднолькавыя. Адным з важных 
паказчыкау развiцця грамадства з'яуляецца працягласць жьщця чал а 
века. У развiтых краiнах старымi ужо называюць не 75-, а 85-гадовых 
людзей. Футуролагi прагназiруюць, што ужо у першыя дзесяцiгоддзi 
наступнага стагоддзя працягласць жыцця чалавека складзе 85-100 га
доу. Гэта будзе адбывацца у працэсе паляпшэння ладу жьщця, галоу
нымi кампанентамi якога з'яуляюцца харчаванне i медьщынскае абслу
гоуванн~. Значьщь, праблемы харчавання былi, ёсць i будуць актуаль
нымi, прыярытэтнымi. Вядома, што аснову харчовага фонду фармiруе 

· сельская гаспадарка. Калi меркаваць па гiстарычным вопыце нашай 
краiны, то яна была i застаецца даволi кволай, актыуна (часцей хвара
вiта) рэаrуе на дзяржауную палiтыку. 

Якiя ж iснуюць тэарэтычныя асновы развiцця сельекай гаспадаркi у 
рыначных умовах? Некаторыя даследчыкi выказваюць меркаванне, што 
найлепшы шлях Pacii у «рай»- праз капiталiзм (Пол Грэгары). 

Заслугоувае yвari i супрацьлеглая думка В. Кожынава («Правда», 
1991, .N'!! 306), якi сцвярджае, што галоуным i вызначальным у развiццi 
сусветнага згуртавання з'яуляецца пераход ад iндывiдуалiзму да ка
лектывiзму. Супрацiуляцца гэтаму безнадзейна. Сусвет рухаецца па 
шляху сацыялънага прагрэсу, што з'яуляецца сугучным сацыялiстыч
н'ьrм iдэалам. Аднак сельская гаспадарка толькi развiтых капiталiстыч
ных краiн ~ходзiцца, па -сутнасцi, па-за рыначнымi адносiнамi. «даб
ротамi» рынк~ жыве сельская гаспадарка бедны?' краiн, дзе штогод го
лад i звязаныя з iм прычыны забiраюць мiльёны чалавечых жьщцяу. 
Значьщь, адны краiны для вытворчасцi прадуктау харчавання не шка
дуюць капiталау, а другiя- чалавечых жьщцяу. 

Доктар эканамiчых навук Б. Шапiра («Бел аруекая нiва» (далей 
Б. Н.), 1992, .N'2 42 i 43) выкладае канцэптуальны падыход, з якога вы
нiкае, што асновай сучаснага кр:ызiсу arpapнara сектара нашай краiны 
з'яуляецца канцэпцыя будаунiцтва сацыялiзму, якая разбурыла усё на
вокал . . Гэтая фармулёука, на першы погляд, не адмауляе самага сацы
ялiзму, а толькi метады яго будаунiцтва. Аднак далейшыя меркаванн i 
вучонага выключаюць такое тлумачэнне. Шлях выхаду з крызiсу Б. Ша
пiра бачьщь у Цвёрдым абвяшчэннi рынку, асабiстай евабоды i пад
трымкi прадпрымальнiцтва. Сусветны вопыт, сцвярджае ён, сведчьщь, 
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rtrтo прыв'атная уласнасць эаахвочвае чалавека укладваць у вытвор
часць «усю душу». Прауда, ён тут жа агаворваецца, што душы часта 
бывае недастаткова. Пры самай моцнай душы у Бразiлii i у краiнах 
Афрыкi вытворчасць прадуктау харчав_ання няухiльна панiжаецца. Iз
раiль жа пры адсутнасцi прыватнай уласнасцi, а значыць, i такой «пра
дукцыйнай» сiлы, як душа, за апошнiя сорак гадоу павялiчыу вытвор
часць сельскагаспадарчай прадукцыi у 16 разоу. «Бяздушша» Iзраiля 
дэманструе сусветныя рэкорд:ы у сельекай гаспадарцы. У прыватнасцi, 
адна карова там забяспечвае малаком 25 чалавек, што удвая перавы
шае паказчыкi ЗША i у тры разы Беларусi. У аснове гэтых рэкордау
iндустрыяльная магутнасць сельекай гаспадаркi i пратэкцыянiзм у ад
носiнах да сялянства. 

Не адмауляючы слабасцi душы прыватнiка, Б. Шапiра, адданы 
свайму прынu.ыпу, сцвярджае, што « ... грамадства павiнна беражлiва i 
зацiкаулена вырошчваць у вёсцы новы сацыяльны слой- сялян-уласнi
кау («Б. Н.», 1992, N2 42). Пры ycix складаных перыпетыях гэтага, пра
цягвае ён, «скразным варыянтам выступае прыватызацыя сродкау вы
творчасцi, якая зацвярджае .селянiна-уласнiка». 

Памылковым было б сцвярджаць, што iдэi Б. Шапiры не знаходзяць 
разумения i падтрымкi. I у Беларусi адбываецца трансфармацыя кал
гасау i саугасау. Яе галоуная сутнасцr, : буйныя гаспадаркi пры гэтым 
захоуваюцца, аднак узнагароджанне селянiна пэуным чынам падвой
ваецца, а дакладней складаецца з дзвюх частак: аплаты за працу i 
аплаты за пай, унесены пры уступленнi у калгас. Цi павысiцца пры гэ
тым узровень· жьщця селянiна, а таксама цi будзе прагрэсiраваць вы
творчасць, пакажа жыццё, аднак за такую трансфарм:ацыю выступае 
паважаны доктар («Б. Н.», 1992, N2 43). Гэта, як можна зразумець з яго . 
трактоукi, добры крок да павольнага, але няухiльнага руху да фермера
уласнiка. 

Неаднародн:ымi i супярэчлiвымi з'яуляюцца ду~кi i папулярызата
рау фермерства. Ю. Суцько («Б. Н.», 1992, N2 3) у карэспандэнцыi «Та- · 
кiя фермеры нам патрэбны» маляунiча паказiзае фермера Кудзевiча з 
Вiцебскага раёна, якi гаспа:дарыць на 17,1 га ворнай зямлi i 16 га лугу. 
Ен купiу чатыры трактары i дастатковы шлейф прыча пной тэхнiкi. Пры 
гэтым за трактар Т-25 заплацiу вучгасу «Падбярэззе» 500 руб. У фер
мера Кудзевiча на адзiн трактар прыпадае 8 га сельгасугоддзяу i 4 га 
ворнай зямлi. Тэхнiчная аснашчанасць фермы Кудзевiча перавышае 
такi ж паf<азчьiк у нямецкага фермера. Сярэдняя ж нагрузка н а трак
тар па наш ай рэспублiцы у 1 О разоу перавышае нагрузку на адну ма
шыну у гэтага фермера. Пры гэтым зямля калгаса не пустуе i дае пэу
ны ураджай. Шкада, што Ю. Суцько не паведамiу адраса, дзе так лёгка 
i танна можна купiць трактар. Не паведамляецца таксама, цi уся вор
нан зямля фермера засяваецца. 

Зрэшты, гэт.ы прабел лiквiдавау лiдэр Вярхоунага Савета Pacii 
Р. Хасбулатау. Выступаючы на трэцiм з'ездзе Асацыяцыi сялянскiх гас
падзрак, ён сказау, што « ... дзяржава пакуль што не гатовая да развiцця 
фермерства» i што «сорак працэнтау фермерекай зямлi не засявалася». 
Прычына адна: не ха пае матэрыяльных рэсурсау («Правда», 1992, 
N2 28). Адным словам, трактарам Кудзевiча пашанцавала: 91ны знахо
дзяцца у бестэрмiновым «адпачынку» на прыгожых берагах р. Вiцьбы. 
Цi патрэбны такiя фермеры, хай чытач мяркуе сам. 

Iдэя прыватнай уласнасцi распаусюджваецца усё больш i больш. 
Вядучы навуковы супрацоунiк, якi называе сябе спецыялiстам сельекай 
гаспадаркi, В. Епiфанау, не сумняваючыся, сцвярджае: «Калi б у мi
нулым годзе зямлю аддалi у прыватныя рукi, .сёння мы здымалi б пер
шыя плады» («Известия», 1992, N2 113) . Аднзк хiба вучона:v1у невядома, 
што Р. Хасбулатау паведамляу ужо пра «плён». Маrчыма, вучонаыу 
сарака працэнтау пустуючай зямлi фермерау мала? 

«Беларуская нiва» (1992, N2 37') апублiкавала аргументзваны матэ-
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рыял доктара эканамiчных навук А. Ювейша, у яkiм правiльна падкрэс
лiваецца, што шматлiкiя спецыялiсты Еуропы здзiуляюцца, чаму па
трэбна здрабняць зямельную плошчу калгасау i саугасау. Большасць 
з ix зямельную плошчу беларускiх калгасау- 3,5 тыс. га лiчаць апты
мальнай. Мiнiмальнай плошчай ·для рацыяиальнага выкарыстання зям
лi, згадна з ix ацэнкай, з'яуляюцца 1000 га. Наша паспешлiва прынятае 
заканадауства абмяжоувае такую плошчу 50 га зямлi. Прыкладна та
кой жа пазiцыi прытрымлiваюцца Лiтва, Латвiя i Эстонiя. 

К.ароткi агляд навуковых меркаванняу аб шляхах уваходжання 
сельекай гаспадаркi у рыначную эканомiку дазваляе зрабiць вывад, 
што зараз колькi-небудзь абгрунтаванай канцэпцыi яшчэ не прасочва
ецца. Погляды i ацэнкi вучоных з'яуляюцца палярна супрацьлеглымi. 
Прапануемыя палiтыкамi праграмы, якiя часта выдаюцца за апошнiя 
дасягненнi у навуцы, у большасцi сваёй такiмi не з'яуляюцца. 

Дык хто ж наш кармiцель? Афiцыйны курс дзяржауных органау 
СНД накiраваны на селянiна- уласнiка зямлi. У аснове такага уяу
лення пра селянiна, у якога i душа, згадна з вызначэннем доктара 
Б. Шапiры, з'яуляецца прадукцыйнай сiлай,- надзея на гэтую душу i 
амаль мiфiчную сiлу зямлi, калi яна знаходзiцца у прыватнай уласнас
цi: такi селянiн здымае з дзяржавы клопаты аб прадуктах харчавання. 

Параунаем паказчыкi сельскагаспадарчай вытворчасцi пры розных 
формах уласнасцi на зямлю. У XVIII ст. ураджайнасць у Pacii склада
ла сам 3,51 (каля 5 ц/га), у XIX ст. яна вырасла у паутара раза i скла
ла 6,9 ц/га. Прыкладна такой жа яна была i у першую палову ХХ ст. 
У 1990 г. у сярэднiм па СССР яна узнялася да 19,9 ц/га, у тым лiку у 
Беларусi да 26,6 ц/га. Гэты рывdк зрабiла калгаснае сялянства. Ся
рэднегадавы прырост ураджайнасцi у XVIII ст. склау некалькi больш 
за 1 кг/га, у XIX ст.- 2,5, за першую палову ХХ ст.- 5 J за 40 гадоу 
другой паловы наш ага стагоддзя- 20 кг/га. д-' Беларусi сярэднегадавы 
прырост ураджаю за тыя ж 40 гадоу перавысiу 50 кг/га. У гэтыя гады 
у рэспублiцы актыуна нарошчвалася вытворчасць прадукцыi раслiна
водства i жывёлагадоулi. У 1990 г. у разлiку на душу насельнiцтва тут 
атрымана па 680 кг збожжа, па 725 кг малака i па 115 кг мяса, што пе
равышае навуковыя нормы спажывання. Па гэтых i iншых паказчыках 
рэспублiка наблiжалася да развiтых краiн свету. 

Аднак расла i колькасць насельнiцтва, i яго даходы , а адпаведна i 
попыт на больш якасную прадукцыю- мяса i малако. Скарацiлася 
спажыванне на душу менш якасных прадуктау: 4леба- на 50-60 кг i 
бульбы- амаль на 100 кг за год. У 80-я гады пачынае не хапаць мяса 
i малочных прадуктау. Прычыну гэтага убачылi у iснаваннi калгаснага 
ладу. А цi так гэта? З ростам ураджайнасцi збожжавых, пра ШТО' гава
рылася вышэй, гэтая прычына не увязваецца. Але яна добра увязваец
ца са змяненнямi структуры грамадства, сямейнаrа бюджэту i iншымi 
фактарамi. У 1887 г. гараджане Pacii складалi 15% i на кожнага з ix 
працавала па шэсць сялян. Зараз (1991 г.) r'арадское насельнiцтва пе
равышае 66%. 1 ужо на прадуктовым «утрыманнi» аднаго селянiна зна
ходзiцца тры гараджанiны, а на аднаrо селянiна у працаздольным уз
росце прыпадае аж 12 чалавек. 

К.алi б такi працэс быу вьшiкам замены жывой працы машыннай, то 
ён быу бы заканамерны, здаровы. Адбывалася, аднак, iншае. Селянiн 
пакiдау вёску не з прычыны залiшнiх рук тут, а з-за галечы, якая асу
джала яго на пагiбель. Асаблiва гэта кранула цэнтральныя раёны кр аi 
ны, расiйскае Нечарназем'е, за што i зараз даводзiцца расплачвацца 
дарагой цаной. Замест таго каб зразумець сiтуацыю, усвядомiць яе вы
нiкi, папрасiць прабачэння у калгаснiка, падзякаваць яму за хлеб, якiм 
мы жывем, i вызначьщь меры, якiя забяспечылi б гармонiю «сярпа i 
молата», некаторыя «радыкалы», а часам i абцяжараныя вучонымi сту
пенямi i званнямi людзi ганьбуюць вёску, кадгасы i саугасы. 

У 20-х гадах адбывалася першапачатковае пазапашванне капiталу 
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для iндустрыялiзацыi ( звязанага · з гэтым буда-g-нiцтва гарадоу, пра
мысловых i навуковых цэнтрау. Народ нёс велiзарны цяжар ваенных 
расходау. Аснову гэтага стварала праца селянiна. Дзяржава, па сутна
сцi, рабавала яго. Вёска усё у большай ступенi уцягвалася у кабальныя 
умовы iснавання. Дзяржава час ад часу даравала свае пазыкi калга
сам, падаючы гэта як надэвычай дабрачьrнную акцыю, фармiруючы у 
грамадства iлжывае уяуленне аб нейкай непаунацэннасцi калгаснага 
ладу. 

Зараз у Беларусi добрых калектыуных гаспадарак шмат. Гэта каk 
гасы, якiя узначальваюць В. Л. Бядуля, В. М. Гарошка, А. М. Стара
войтау, А. 1. Дубко, А. А. Паташкiн i iншыя. Каранi ж сучасвай незада
воленасцi попытам на харчовыя тавары iдуць у далёкае мiнулае, што з 
асаблiвай сiлай праяуляецца зараз. Сялянства заусёды жыло пр.ьr вель
мi жорсткiх умовах рыначных адносiн i прымусу. Гэта прыгоннае права, 
чынш, харчатрады, харчпадаткi, а зараз больш гучна- дзяржзаказ па 
дыктуемых дзяржавай цэнах. 

Iнакш кажучы, уся гiстор.ьrя развiцця сельекай гаспадаркi краiны 
характарызуецца неэквiвалентным абменам памiж горадам i вёскай, 
амаль поунай адсутнасцю увагi дзяржавы да вёскi. Яна вельмi падоб
ная да таго, што адбываецца зараз у сельекай гаспадарцы «трэцяга» 
свету. 

У апошнiя часы зрабiлася ходкiм меркаванне- мауляу, савецкая 
дзяржава уклала у вёску 600 млрд. руб., а яна не можа нас пракармiць. 
Безумоуна, сума уражвае, аднак гэта толькi дзесятая частка таго, што 
прымусова адабрава у сялян у вынiку неэквiвалентнага абмену ix пра
дукцыi з прамысловасцю. З другага боку, а цi карысталiся калгасы i 
саугасы хоць бы гэтай драбнiцай? Вядома, не. У ix н .ават i не пыталiся. 
Значная доля гэтых мiльяр,дау пайшла на «будоулi веку»: ператварэн
не Галоднага стэпу у квiтнеючы сад, асваенне цалiнных зямель, буйна
маштабная водная мелiярацыя i iнш. 

Зараз усё больш вiдавочн.ым зрабiла,ся разумение таго, што працяг
ваць далей рабаваць вёску 'згубна. Яна i так вельмi доуга пакорлiва 
пераносiла раб аванне, i нарэшце перад грамадствам пачала пауставаць 
праблема голаду. М. Гарбачоу сказау: настау час аддаць вёсцы тое, 
што ёй належыць. Шкада, што гэта прынцьшова правiльная i важная 
заява своечасона не пачута. На XXVIII з'ездзе КПСС аграрная секцыя 
зрабiла прапанову падвоiць укладаннi капiталау у сельскую гаспадар
ку. З'езд большасцю галасоу адхiлiу гэтую прапанову. 1 гэта натураль
на: прынамсi значная большасць грамадства i з'яуляецца даужнiком 
вёскi. 

У далейшым падзеi набьrваюць маланкавы характар. Расiя першаУ! 
абвясцiла бездатацыйную палiтыку у адносiнах да вёскi. Прыклад з яе 
узяла i Беларусь. Прауда, быу таксама гучна абвешчаны i прыярытэт 
вёскi, аднак гэта аказалася звычайнай дэкларацыяй. 

Пад 'Иацiскам антынавуковых мер кiруючых структур скаланулася 
сельская гаспадарка Беларусi. У 1991 г. вызначыуся спад вьrтворчасцi 
сельскагаtпадарчай прадукцыi, якi павялiчваецца i у бягучым годзе. 
Патрабуюцца неадкладныя i кампетэнтныя рашэннi, iнакш голад будзе 
i у нас. · 

Побач з догм ай, што . калгасная сiстэма безнадзейна састарэла, 
з'явiлася новае паняцце- «Нiчыйная зямля». У гэтае паняцце уключа
юцца перш-наперш землi калгасау. Калектыуная i дзяржауная улас
насць аб'яуляецца «нiчыйнай». У яе быццам бы няма гаспадара. Кал
гаснiк, такiм чынам, ператвараецца у наймiта, якi не зацiкауленьr у 
вынiках сваёй працы, а таму i зямля дрэнна родзiць. Такая пасылка 
з'яуляецца «навуковай» асновай курсу на прьrватную уласнасць. 

_ Доказ гэтаму прыводзiцца адзiн: вынiкi працы гаспадароу дачнага 
i прысядзiбнага участкау. Так, дачнiк, выкарьrстоуваючы сваю мускуль
ную энергiю, атры.млiвае добрыя вынiкi на плошчы 5-10 сота~. Я:го 
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rфаца высакароднаЯ, :заслугоувае усебаковаlf падтрымкi, тым больш, 
што ён вырошчвае такiя працаёмiстыя прадукты, як гароднiна, ягады, 
фрукты i часткова бульба, i забяспечвае iмi перш за усё сваю сям'ю. 
Да таго ж такi занятак -лепшы сродак далучэння дзяцей да зямлi, 
умацавання ix здароуя i любвi да фiзiчнай працы. 

Дык цi ж наймiтам з'яуляецца калгаснiк? '1 цi такой ужо дрэннай 
з'яуляецца наёмная праца наогул i у сельекай гаспадарцы у прыват
насцi? Тэарэтычна i практычна калгаснiк не наёмны р аботн iк . Ен сау
ладальнiк рухомай i нерухомай, уключаючы зямлю, маёмасцi. I не яго 
вiна, а бяда, што яго пазбавiлi права карыстацца плёнам сваёй працы, 
адбiраючы яго пад прЬiмусам i за бясцэнак. Калi яго пазбавiць калга
са, зрабiЦь прыватнiкам, але Захаваць прымус, то ён прост а кiне такi 
занятак. Такiм чынам, трансфармiраваць трэба найперш не калгасы, 
а заганную сiстэму адносiн да селянiна наогул. ·у трансфармацыi мае 
патрэбу уся мiнулая · i · сучасная кiруючая структура, у тым лiку i зака
надаучая. Па сутнасцi, пра гэта гаворыць зараз яраслаускi фермер 
А. !Ежыкау («Народная правда», 1992, .N'!! 18), якi паспытау ужо гэтага 
шчасця. · ' 

Сцвярджаюць, што наёмная праца ператварае сел_янiна у гультая. 
Гэта з'яу.ляецца памылковай думкай. Сусветны вопыт адмауляе яе. 
У 1957 г. у Hapвerii я гутарыу з фермерам, у якога асвойваецца участак 
зямлi. Працуе трактар спецыялiзаванай фiрмы. Як аплочваецца праца 
трактарыс.та? Падзённа, па 75 крон за д:Зёнь. Чаму падзённа? А гэта са
мая зручная форма разлiку, атрымлiваю адказ. Аднак жа не усе людзi 
працуюць аднолькава: адньr больш, другiя менш старанна. Фермер i су
nраваджаючыя . спецыялiсты запэунiваюць мяне, што у 'Нарвегii усе 
толькi старанныя, а трактарыст дадае, што у ix фiрме нестаранных 
няма. Кожны працуе шчыра, паколькi задаволены аплатай пр а цы. Зна
чьщь, ·галоуны стымулятар прадукцыйнасцi працы- належная яе узна
гароджанне. Шматлiкiя фермеры Еуропы, як мне добра вядома, шыро
ка карыстаюцца наёмнай пр а цай, у тым лiку i са штодзённай (пагадзiн
най) аплатай. 

Буйной падзеяй у гiсторыi зямельных рэформ у Pacii э'явiуся Дэкрэт 
аб ·зямлi, якiм яна была абвешчана агульнанароднай уласнасцю. Землi 
буйных землеуладальнiкау былi перададзены сялянам, што задаволiла 
ix шматвяковыя спадзяваннi. Пазней землекарыстальнiкi- калгасы i 
саугасы атрымалi дзяржауныя акты на вечнае карыстанне зямлёй. 

Сучасныя ацэнкi нацыяналiзацыi зямлi супярэчлiвыя, аднак вядучыя 
эканамiсты таго часу (Н. · Д. Кандрацьеу i iнш.) успрыняЛi гэтую ак
цыю станоуча. Сучасньrя радыкалы даюць супрацьлеглыя ацэнкi. 
А якiя ж факты? Аналiз вынiкау нацыяналiзацыi зямлi дае В. А. Даб
рынiн («Вестник с.-х. науки», 1992, N2 1). Яго даныя сведчаць а б пра
грэсiунасцi гэтай акцыi. Сельская гаспадарка кр аiны за кароткi тэрмiн 
перавысiла даваенны узровень. У сярэднiм за 1924-1928 rr . збожжа 
атрымана на 6,5%, iльновалакна- на 7,7, бульбы-на 83,5, малака
на 21,6 i мяса- на 7,7% больш за узровень 1909-1913 гг. 

Вытворчасць асноуных прадуктау сельекай гаспадаркi · (у межах 
СССР 1990 г.) у параунаннi з 1909-1913 rr. узрасла: збожжа- з 86 да 
196,6 млн. т, малака- з 29,4 да 108,4 i мяса- з 5 да 19,3 млн. т. Тое ж 
i у разлiку на душу насельнiцтва: збожжа- з 610 да 672, малака- з 
21 О да 37 4 i мяса - з юшоуных 36 да 67 кг за год. 

Больш важкiя па~:<азчыкi атрыманы у Беларусi. У параунаннi з да
рэвалюцыйным перыядам вытворчасць збожжа патроiлася: была 2,5, а 
узрасла да 8 млн . т. Вытворчасць м злака узнялася з 1,6 да 7 млн. т i 
мяса- з 0,22 да звыш 1 млн. т. Такi плён «нiчыйнай» зямлi. 

Зараз адбываецца своеасаблiвае спаборнiцтва- хто хутчэй лiквiдуе 
калгасную сiстэму. Д. Буш у якасцi прэмii пераможцам абяцае крэдыт. 
Наперадзе iншых былых саюзных рэспублiк знаходзiцца Лiтва, дзе у 
прымусовым парадку калгаспая сiстэма ужо лiквiда~ана. У былых кал-
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racax i ca~racai ripыэ.ttattaньt tracoвt.tя кiра~нiкi, гало~ная задаttа якiх 
рэарганiзаваць гэтыя калгасы i саугасы у сялянскiя гаспадаркi, якiя 
затым будуць аq'ядноувацца у кааператывы, асацыяцыi i iншыя формы 
арганiзацыi. · 

/ Больш павольна, але таксама у гэтым н·апрамку, разгортваюцца па· 
дзеi i у Беларусi. Пры гэтым натуральна узнiкае пытанне, а што такое 
калгас у яго першапачатковым разуменнi? У. I. Ленiн у працы «Аб каа
перацыi» (Полн. собр. Фч., т. 45, с. 369-977) пiсау, што каапер.аванне 
сялянскiх гаспадарак з'яуляецца « ... больш простай, лёгкай i даступ
най ... » справай. Ен марыу пра каапераванне сялян (калектыуныя гас
падаркi), калi яны самi (i нiхто iншы) вырашаюць усе пытаннi свайго 
жьщця i вольныя .карыстацца плёнам сваёй працы. 

Сталiнiзм <<удасканалiу» гэтае паняцце: форма захавана, а змест 
iншы. Усе сяляне зрабiлiся член'амi калектыуных гаспадарак, аднак ix 
пазбавiлi галоунага - вось гэтай магчымасцi карыстацца плёнам сваёй 
працы . . 

У Рэспублiцы Беларусь прыняты заканадаучыя акты аб зямельнай 
рэформе. Галоуная ix мэта- стварэнне еялянскiх гаспадарак фермер
екага тыпу на базе лiквiдацыi нерэнтабельных калгасау. Аднак калi не 
спынiць бясконцае павышэнне цgнау, то усе, нават высокарЭнтабельныя, 
калгасы хутка апынуцца сярод стратных. А якiя. ж падставы iснуюць 
для таго, што праца любага гаспадара зямлi пры тых жа умовах будзе 
рэнтабельнай? Доказ: дачнае. землекарыстанне, якое ужо разгледжана, 
i калгасны падворак. 

Больш чым дзiуную пазiцыю займае Беларуекая сялянская партыя. 
Яна дэкларыравала абарону iнтарэсау сялянства. Так, у гэтым iснуе 
вялiкая неабходнасць. Шляхi ж для дасягнення гэтай мэты выкладзены 
у праекце «Канцэпцыi эканамiчных рэформ ... » («Народная газета», 
1992, ,N'Q 74). Вось некаторыя аспекты гэтай канцэпцыi: выхад з крызiсу 
без зямельнай рэформы немагчымы; зямлю калгасы павiнны арэнда
ваць у дзяржавы; сельскагаспадарчыя прадпрыемствы функцыянiру
юць за кошт рыначных адносiн. Селянiн, як i раней, застаецца без ува
гi i п адтрымкi дзяржавы. Такiя «клqпаты» гэтай партыi пра селянiна. 

Догму аб перавагах прыватнай уласнасцi сёй-той спрабуе падмаца
ваць аутарытэтам замежных знауцау. Газета «АиФ» (1992, ,N'g 598) 
апублiк'авала артыкул амерыканскага юрыста Фелiкса Кiрка «Зямля. 
Выбар за Ельцыным», дзе аутар ментарскiм тонам апавядае, што 2% 
зямлi СССР, якiя выкарыстоуваюцца у пр.ыватным сектары (прысядзiб
ныя участкi), даюць « ... ад адной чвэрцi да адной трэцi прадуктау для 

·савецкiх людзей>>. Калi гэтае сцвярджэнне, за,снаванае на няведаннi 
справы, прыняць за аснову, то тады трэба спяшацца з прыватызацыяй. 
Так i зрабiла Лiтва, актыуна ·спрабуе зрабiць гэта i Расiя. Вынiкi Pacii 
яшчэ не вызначылiся, а Лiтвы? Тут актыуна iдзе скарачэнне пагалоуя 
прадукцыйнай жывёлы, вiдавочна лiквiдуецца аснова будучага харчо
вага фонду, скарачаецца вытворчасць сельскагаспадарчых прадуктау. 

Як вiдаць, рэкамендацыя Ф. Юрка не дайшла да Г. Коля. Бо краiна, 
якой ён кiруе, квiтнее, аднак далёка не уся зямля тут у прыватнай улас
насцi: 25-30% зямлi Германii выкарыстоуваецца на арэндных пачат
ках. Наколькi ж вялiкi яшчэ рэзерв Германii! Калi б немцы былi 

. настолькi ж кампетэнтнымi, як Ф. Кiрк, Германiя кармiла б · i насельнiцт
ва ЗША, вызвалiушы ix урад ад буйных укладанняу у сельскую гаспа
дарку. 

Да нядауняга часу калгаснiкi i рабочыя саугасау iстотную частку 
жьщцёвых даброт атрымлiвалi ад свайго падворку, што прымушала ix 
як мага больш эфектыуна весцi справы. Ды i зараз важкасць гэтага 
фактару хоць i зменшылася, аднак ён не перастау iснаваць. 

Дзесяцiгоддзямi у якасцi прысядзiбных участкау у Беларусi выка
·рыстоуваюцца 500 тыс. га ворнай зямлi. Гэта найбольш акультураныя 
землi. Апрача таго, · гасладары такiх участкау карыстаюцца кармамi 



Т а б-л i ц ,а l. Малочная nрадукцыАнаtць кароу Беларусl, rtr/ro1J. 

Сект ар 
гасладарак 

Калгасы i дэярж-
г асы 

Iндывiдуальны 
сект ар (падво-
рак) 

1896 2314 

1670 1860 

2432 2223 2414 2721 2953 3136 

2180 2213 2485 2361 2426 2493 

Т а б л i ц а 2. Ураджайнасць бульбы у Беларусi, цfra 

3182 

2504 

3280 

2639 

r 1970-1975 

' Гады /у сярэднiм !(атэгорыя гасладарак 
1976-1980 1981-1985 1986-1990 

Усе катэrорыi 142 159 154 -157 153 
У тым лiку: 

130 155 153 154 148 rрамадскi сектар 
iндывiдуальны сектар 154 163 155 160 155 

калгасау i саугасау, выганамi i землямi несельскагаспадарчага прызна
чэння. Якая ж эфектыунасць ix гаспадарання у параунаннi з калгасамi 
i саугасамi? ·параунанню найбольш лёгка паддаюцца два паказчыкi: 
малочная прадукцыйнасць i ураджайнасць бульбы. · 

Як вынiкае з табл. 1, сярэднi гадавы надой ад адной каровы грамад
скага (калгасна-саугаснага) сектара перавышае паказчыкi падворку у 
сярэднiм за апошнiя 25 гадоу на 372 кг. Безумоуна, развiвауся i падво
рак. У параунаннi з 1940 г. надой ад адной каровы павялiчыуся на 
1214 кг. Прырос-т жа за гэты час у грамадскiм сектары Беларусi склау 
1604 кг (табл. 1). 

За паустагоддзя ураджайнасць бульбы узрасла неiстотна. У 1940 r. 
яна складала 128 ц, у сярэднiм за апошнiя 20 гадоу узрасла толькi на 
25 ц/га, у тым лiку у грамадскiм сектары-на 20 i у iндывiдуальным
на 27 ц/rа. Калi гэтыя адрозненнi супаставiць· з узроунем урадлiвасцi 
зямлi, то высветлiцца, што перавага не на баку прыватнай rаспадаркi 
(табл. 2). Ацэнка гэтых двух паказчыкау сведчьщь пр а тое, што фактар 
уласнасцi, якi iгнараваць _ нельга, саступае больш важкiм фактарам, 
якiя дзейнiчаюць у буйной гаспадарцы. У чым яны праяуляюцца? У на
вуковым узроунi rаспадарання. 

Веды - галоунае багацце народа, вядучая рухаючая сiла, тым 
больш у земляр.обстве. Земляроб незалежна ад формы землекарыстан
ня заусёды працуе ва )тмовах надвор'я, якiя амаль немагчыма прадка
заць. Iснуюць думкi, бьщцам бы тут селянiн кiруецца iнтуiцыяй. Але 
прагрэс i тут засноуваецца толькi на навуцы. Галоунымi i вызначаль
нымi фактарамi павышэння урадлiвасцi зямлi з'яуляюцца узровень iн
дустрыялiзацыi i ступень навуковага забеспячэння. Гэтыя фактары 
больш моцныя, чым формы землекарыстання. Апрача таrо, як заува
жыу амерыканец рускага паходжання прафесар лаурэат Нобелеускай 
прэмii В. Ляонцьеу, · не форма rаспадаркi вызначае эфектыунасць, а за
цiкауленасць чалавека працы. 

Селянiна ~асам памылкова называюць кансерватарам. Аднак rэта 
зусiм не так. Сапрауды, пакуль ён не пераканаецца у карысцi новага, 
ён не успрымае яго цi кiруецца прынцыпам: «сем разоу адмер ~ адзiн 
раз адрэж». Гэтым i тлумачьщца яго нежаданне як уваходзiць у калr~с. 
так i выходзiць з яго. Сталiн тлумачыу rэта так: справе перашкаджа
юць кулакi (ворагi). Зараз месца сталiнскiх кулакоу займаюць парта
краты, армiя якiх- мiльёны савецкiх людзей. Памылковым з'яуляецца 
i першае, i другое. Прымус быу у першым выnадку, хапае яrо i у другiм. 

Аналiзуючы нямецкае «цуда», няцяжка усвядомiць фактары, якiя 
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забяспечваюць багацце прадуктау харчавання. У лiку асноуных мер, 
якiя вызначаюць праграму развiцця сельекай гаспадаркi, навука i аду
кацыя, галоуная увага якiх скiравана на стварэнне новых iндустрыяль
ных тэхналогiй, што павышаюць прадукцыйнасць працы i робяць сель
скую гасладарку больш прэстыжнай. Прамысловасць арыентавана на 
вытворчасць неабходных сродкау, я~iя замяняюць ручную працу; адбы
ваецца прамое i ускоснае стымуляванне працы сялян. Апошняе складае 
50-70% выдаткау на вытворчасць прадукцыi. Усё гэта латрабуе буй
ных фiнансавых затрат. Ix дзяржава знаходзiць, перш за усё за кошт 
падаткау са спажыуца. Праз цэнавы механiзм практычна усё насель
нiцтва прымае удзел у iнтэнсiфiкацыi сельскагаспадарчай вытворчасцi. 
Тым самым немцы на справе рэалiзуюць наш лозунг: уздым сельекай 
гаспадаркi- агульнанародная справа. У аднолькавай ступенi гэта мае 
дачыненне да ycix форм землекарыстання. 

Такiм чынам, асновай сялянскага укладу была, ёсць i будзе каапе
ратыуная (калектыуная) гасладарка у першапачатковым яе разуменнi, 
да чаго, па сутнасцi, i заклiкаюць радыкалы. Аднак тактыка у ix iншая: 
спачатку разбурьщь калrасную сiстэму, а потым аб'яднацца у каапера
тывы, асацыяцыi i да т. п. Хiба гэта штосьцi новае? Яно цалкам сугуч
нае камунiстычнаму: разбурым, а потым ... Цi не лепш сучаснаму кал
гасу .вярнуць не дэкларатыуна, а фактычна першапачатковы ··статус
калектыуную уласнасць на зямлю i iншыя сродкi вытворчасцi, поунае 
права распараджацца плёнам сваёй працы, пры жаданнi свабодна вы
ходзiць з такого аб'яднання. Безумоуна, трэба не перашкаджаць фер
мерекэму руху, а падтрымлiваць яго. Жьщцё пакажа, што лепш, а што 
горш. Выхад з калгаса павiнен адбывацца на умовах, прымальных для 
фермера i для усяго калектыву. Значную частку саугасау трэба пера
тварьщь у калгасы Я!< найбольш дэмакратычную арганiзацыю. 

Некаторыя мяркуюць, ш'то у Беларусi недахоп рабочых рук у вёсцы 
можна лiквiдаваць за кошт прытоку у яе гараджан (у вынiку пераходу 
да рынку i прыватызацыi га радекага укладу). Гэта бьщцам бы выра
шыць праблемы сельекай гаспадаркi. Аднак такое сцвярджэнне супя
рэчыць сусветнаму гiстарычнаму развiццю. Патрабуюцца не так рабо-
чыя рукi, як iндустрыяльныя тэхныюгii. , 

Вытворчасцю прадуктау харчавання у ЗША i' у iншых развiтых кра
iнах свету займаецца каля 5% насельнiцтва, а у нас у пяць-шэсць разоу 
больш. У ix прадуктау харчавання шмат, а у нас мала. У Германii у 
разлiку на 100 га зямлi працуюць прыкладна шэсць чала век, а у Бела
русi- дзесяць. Вядома, наша рэспублiка пакуль што набiрае iндустры
яльную сiлу, што i трэба усяляк развiваць, а не icцi насуhерак сусвет
най плынi. 

Футуролагi сцвярджаюць, што ужо у сярэдзiне XXI ст. 90% насель
нiцтва 'свету будзе жьщь у гарадах. У шэрагу ж краiн селя.н.iна 5Щ са~ 
цыяльнай праслойкi грамадства ужо амаль няма. У якасцi прыкладу 
возьмем Япон'iю, дзе жыхароу вёскi дзеляць на дзве няроуныя часткi: 
пераважае частка, якая не мае пастаяннага занятку у сельекай гаспа
дарцы. Умовы клiмату у Японii дазваляюць атрымлiваць па два-тры 
ураджаi за год. Аднак гэтая магчымасць (з-за эканамiчных меркаван
няУ) не рэалiзуецца. Практычна усё насельнiцтва працуе у гарадах. 
Яму выгадна займацца вясковымi справамi толькi у рысавы сезон, па
колькi дзяржава гэта высока стымулюе. Безумоуна, зямля выкарыстоу
ваецца нерацыянальна. У Швейцарыi гасладар участка зямлi таксама 
з'яуляецца сезонным работнiкам вёскi. Есць ладставы меркаваць, што 
сельская гасладарка Японii i Швейцарыi- гэта мадэль будучынi, га
лоуная сутнасць якой- зблiжэнне сельскагаспадарчага i гаорадекага 
укладу жьщця. Колькасць сялян пры гэтым пастулова змяншаецца. 
Узнiкае пытанне да «тэарэтыкау», якiя iдэалiзуюць сялянскую адда
насць зямлi: дзе ж яна? Можна дапусцiць, што такое уласцiва толькi 
нам, Безумоуна, рэальны шлях развiцця грамадства прадвьrэн·ачаецца 
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узроунем развiцця прадукцыйных сiл, адукаванасцi i культуры. Для 
нас постiндустрыяльны лад- па куль што мара, аднак праудзiва i тое, 
што перасяленне людзей з горада у вёску таксама нерэальнае. 

Каля чвэрцi стагоддзя таму назад у калгасах Беларусi стваралiся 
розныя прадпрыемствы прамысловага тылу, уключаючы нават вытвор

часць касметычнай прадукцыi. Гэта дазволiла больш рацыянальна вы
карыстоуваць працоуныя рэсурсы i з'яулялася добрым «прываркам.~ 
для калгаса. Па .сутнасцi, гэта былi маладыя парасткi сучасных агра
аб'яднанняу тьшу калгасау-камбiнатау. 

Праiлюстр.уем гэта на прыклад.Зе калrаса «Памяць Iльiча» Брэсц
кай вобласцi. Прыкладна дзесяць rадоу калгас узначальвае кандыдат 
эканамiчJ·(ых навук Аляксей Сцяпанавiч Скакун. Калгас аб'ядноувае 
17 вёсак з зямельнай плошчай 15 тыс. га. За гэты час у вёсцы адбылkя 
карэнныя змяненнi: дрэнiраваны пераувiльготненыя земЛi, усе унутры
гаспадарчыя дарогi заасфальтаваны, ураджайнасць збожжавых падвоi
лася i зараз вагаецца у межах 40-45 ц/га, асвоена новая для рэспуб
лiкi алейная культура- рапс (з~ймае 500 га, ураджайнасць 30 ц/га), 
падвоiлася малочная прадукцыйнасць кароу (больш за 4 тыс. кг), функ
цыянiруе адкормачны комплекс буйной рагатай жывёлы, сутачнае пры
бауленне па масе якой складае 900 г. Прыбытак у 1991 г. склау каля 
20 млн. руб., на кожны гектар сельгасугоддзяу прыпадае больш як 
1300 руб. 

Побач з традьщыйнымi для сельекай гаспадаркi галiнамi калгас 
шырока развiвае так званыя падсобныя прадпрыем.ствы прамысловага 
тылу. Сярод ix ферма норак (10 тыс. галоу), цэх па перапрацоуцы сель
скагаспадарчай прадукцыi, сумеснае (з Польшчай) прадпрыемства па 
шьщцю вопраткi, кiслародны цэх, дрэваапрацоучае прадпрыемства, 
уключаючы разьбу па дрэву, цэх вырабау з саломкi i iнш . 

Як вынiк добра арганiзаванага традьщыйнага земляробства i раз
вiцця прамысловай вытворчасцi, узрасла агульная культура жыхароу. 
Кожнаму знаходзiцца •справа па яго густу. Сельскагаспадарчая праца 
усё больш цесна спалучаецца з прамысловай. За апошнiя 1 О гадоу па
будавана каля 500 катэджау, утварыуся буйны nасёлак, у якiм спалу
чаюцца выгоды гарадскога i вясковаг-а жыцця. Па укладу жыцця кал
гас-камбiнат «Памяць Iльiча» нават больш дасканал ы, чым фермы 
Яnoнii i Швейцарыi. Гэтае i падобныя да яго аграаб'ядf!аннi i аграфiр
мы- магiстральны шлях развiцця сельекай гаспадаркi краiн СНД i 
Беларусi у прыватнасцi. 

ААН Рэспублiкi Беларусь П acтyniy у рэдакцыю 
20.05.92 


