
Без зя мель ны се ля нін, 
ка ман дзір пал ка

З ка гор ты пер шых кі раў ні коў 

БССР Дзміт рый Фі лі мо на віч Пры-

шчэ паў быў, ба дай што, са мы ма-

ла дзей шы. Ён на ра дзіў ся ў ліс та-

па дзе 1896 го да ў вёс цы Ка лод ні ца 

Сен нен ска га па ве та Ма гі лёў скай 

гу бер ні (ця пер Круп скі ра ён Мін-

скай воб лас ці). Баць ка быў без-

зя мель ны се ля нін, най маў ся да 

ба га цей шых па раб кам. Дзміт рый, 

ста рэй шы ў сям'і, дзе, акра мя яго, 

га да ва ла ся яшчэ дзя ся це ра, з ма-

лых га доў быў то ў бат ра ках, то 

ў па сту хах. Але баць кі ўсё ж ад-

пра ві лі яго ў шко лу — спа чат ку 

ў цар коў на пры ход скую, по тым у 

зем скую ў Ча рэі, пас ля за кан чэн-

ня якой ён экс тэр нам здаў эк за мен 

на зван не на род на га на стаў ні ка. 

Па пра ца ваць па спе цы яль нас ці 

атры ма ла ся толь кі год — у 1915-м 

яго ма бі лі за ва лі на фронт. Але на-

яў насць аду ка цыі сыг ра ла сваю 

ро лю ў па чат ку яго ўзы хо джан ня 

да ўла ды — ра да во га Пры шчэ па ва 

на кі ра ва лі ву чыц ца ў Ві лен скае ва-

ен нае ву чы лі шча, дзе ён скон чыў 

па ско ра ны курс.

У чы не пра пар шчы ка Дзміт-

рый у хут кім ча се тра піў на За-

ход ні фронт — ка ман дзі рам ро-

ты 698-га Шыр га род ска га пал ка. 

А ў 1917-м, у ня поў ныя 22 га ды, 

быў абра ны сал да та мі ка ман дзі-

рам пал ка і стар шы нёй пал ка во га 

ва ен на-рэ ва лю цый на га ка мі тэ та. 

Пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 

аб раў да лей шы шлях з баль ша ві-

ка мі — ужо ў па чат ку 1918 го да ён 

у скла дзе Чыр во най Ар міі ка ман-

да ваў 2-м Сма лен скім пал ком, які 

ахоў ваў дэ мар ка цый ную лі нію.

Зда ва ла ся б, кар' е ра чыр во на га 

ка ман дзі ра яму на ка на ва на. Але 

Дзміт рыю Пры шчэ па ву, сы ну се ля-

ні на, лёс пад рых та ваў ін шую мі сію. 

І вёў да яе па кру час ты мі шля ха мі. 

Хоць у ша лё ных пер шых пас ля рэ-

ва лю цый ных га дах прос тых шля-

хоў ні ў ко га не бы ло. І па спра буй 

ра за брац ца, як там бы ло на са май 

спра ве.

На прык лад, у не ка то рых кры-

ні цах га во рыц ца пра ўдзел Пры-

шчэ па ва ў паў стан ні ся лян су праць 

харч раз вёрст кі. Док тар гіс та рыч-

ных на вук Сяр гей ХО ДЗІН у сва ёй 

пра цы «Д.Ф. Пры шчэ паў: гіс то рыя 

асо бы як гіс то рыя кра і ны» ста віць 

пад су мнен не та кую вер сію сва іх 

ка лег, ар гу мен ту ю чы гэ та тым, што 

ў аб ві на вач ван нях, якія ін кры мі на-

ва лі ся Пры шчэ па ву ў 1937-м, гэ ты 

факт на ўрад ці за стаў ся б не за ўва-

жа ным. «Ін шая спра ва — уз на чаль-

ва ю чы Ве ліж скі рэў кам і Ка мі сію па 

ба раць бе з бан ды тыз мам, з'яў ля ю-

чы ся на мес ні кам стар шы ні Сен нен-

ска га па вя то ва га ка мі тэ та, ён мог 

за няць па зі цыю пад трым кі ся лян-

ства ў та кім скла да ным пы тан ні, як 

харч раз вёрст ка, дзе ля хут чэй ша га 

за вяр шэн ня кан флік ту», — мяр куе 

на ву ко вец...

Свой ся род сва іх
Бе ла рус па па хо джан ні, апы нуў-

шы ся ў ад мі ніст ра цый най ула дзе 

на тэ ры то рыі, за се ле най бе ла ру-

са мі, — фак тыч на на сва ёй ма лой 

ра дзі ме, Дзміт рый Пры шчэ паў тым 

не менш пра ца ваў па-за ме жа мі 

БССР. У лік тых шас ці па ве таў, 

якія бы лі па кі ну тыя за БССР пас-

ля пад пі сан ня Рыж ска га мі ру, Ар-

шан скі па вет, як і ін шыя па ве ты 

Ві цеб скай гу бер ні, не ўва хо дзіў. 

Не каль кі га доў па лі тыч ная кар' е ра 

Пры шчэ па ва раз ві ва ец ца ў скла-

дзе РСФСР — у 1922—1923 га дах 

ён пра цуе на па са дзе стар шы ні 

Ар шан ска га па вя то ва га вы кан-

ка ма, а на па чат ку 1924 го да яго 

пе ра вод зяць на па са ду на мес ні ка 

стар шы ні Ві цеб ска га губ вы кан ка-

ма. Ад мет ны факт: на да ку мен це 

аб да лу чэн ні Ві цеб скай гу бер ні да 

БССР, пад пі са ным у па чат ку са-

ка ві ка 1924 го да, ста яць под пі сы 

Язэ па Ада мо ві ча (упаў на ва жа на га 

бе ла рус ка га Саў нар ка ма) і Дзміт-

рыя Пры шчэ па ва.

Да ку мент аб да лу чэн ні гу бер ні 

да Бе ла ру сі быў пад пі са ны 3 са-

ка ві ка, але ра шэн нем СНК БССР 

ад 27 лю та га Дзміт рый Пры шчэ-

паў ужо быў за цвер джа ны чле нам 

ка ле гіі Нар кам зе ма БССР як за-

гад чык Ві цеб ска га гу берн ска га зя-

мель на га ад дзе ла. «Хут чэй за ўсё, 

так за пла на ва на бы ло за га дзя ўжо 

пры раз гля дзе пы тан ня ўзбуй нен ня 

рэс пуб лі кі, якое ўзгад ня ла ся з кан-

ца 1923 го да, — тлу ма чыць кан-

ды дат гіс та рыч ных на вук Сяр гей 

ТРАЦ ЦЯК. — Та му, па сут нас ці, 

Пры шчэ паў аў та ма тыч на атры маў 

па са ды ў пар тый най і дзяр жаў най 

ула дзе БССР».

Пэў на, яно са праў ды так бы ло 

за ду ма на, бо ўжо ў кра са ві ку 1924 

го да Пры шчэ паў пры зна ча ец ца на-

мес ні кам нар ка ма зем ля роб ства 

БССР, а ў снеж ні гэ та га ж го да — 

улас на нар ка мам і ад на ча со ва кі-

раў ні ком сель ска гас па дар чай сек-

цыі Ін бел куль та.

Пра ект «Чыр во ная Да нія»
Ча ла век у 28 га доў без ба за-

вай аду ка цыі (на стаў ніц кія кур сы 

і ва ен нае ву чы лі шча экс тэр нам у 

раз лік не возь меш) ста но віц ца, ка-

лі пе ра вес ці на су час ныя па няц ці, 

мі ніст рам сель скай гас па дар кі і кі-

раў ні ком га лі но ва га ака дэ міч на га 

ін сты ту та... Сён ня гэ та на ват уя-

віць цяж ка. Але та ды час быў та-

кі — ма ла дую рэс пуб лі ку бу да ва лі 

ма ла дыя лю дзі. Якія ве ры лі ў тое, 

што ро бяць, якія імк ну лі ся ву чыц ца 

і браць усё са мае леп шае дзе ля 

сва ёй Ра дзі мы, якія — ра ман ты кі 

і ідэа ліс ты, у свае не вя лі кія га ды 

ме лі ба га ты жыц цё вы во пыт, якім 

шчод ра, не пы та ю чы ся, уз на га ро-

дзіў іх той ша лё ны час.

Се ля нін па па хо джан ні, Пры-

шчэ паў ба чыў, што па трэб на ся-

ля нам. Дзяр жаў ны дзе яч па ста-

ту се, ён ве даў, што па трэб на ад 

ся лян кра і не. Су мяс ціць гэ та бы ло 

да во лі скла да на: бе ла рус кі се ля-

нін вёў гас па дар ку па-дзя доў ску, 

ад мя та ю чы ўсе пра грэ сіў ныя ідэі, 

а яшчэ пас ля вой наў, па лі ты кі ўсе-

агуль най ка лек ты ві за цыі (а пер-

шы раз яе спра ба ва лі пра вес ці на 

на шай тэ ры то рыі ў 1919 го дзе, у 

ча сы Лі тоў ска-Бе ла рус кай ССР), 

харч раз вёрс так ва ен на га ка му ніз-

му — на сця ро жа ны і збяд не лы... 

НЭП ужо па нуе ў га ра дах, але ці 

мож на ажыц ця віць яго на вёс цы? 

Мож на, упэў не ны Пры шчэ паў, і па-

чы нае дзей ні чаць.

Га лоў ная, па вод ле Сяр гея Хо дзі-

на, ад мет насць яго сель ска гас па-

дар чай па лі ты кі, — «за бяс пе чыць 

усе маг чы мас ці для вы ба ру ся лян-

ствам фор маў зем ле ка ры стан ня». 

Ка лі пра сцей — хо чаш па ся ліц ца на 

«ад ру бе ці ху та ры» — ка лі лас ка. 

Хо чаш аб' яд нац ца з ін шы мі ў ар-

цель, ка му ну ці саў гас — і тут та бе 

ні хто пя рэ чыць не бу дзе. Пры чым 

у Перс пек тыў ным пла не раз віц ця 

сель скай і ляс ной гас па дар кі БССР, 

да яко га нар кам зем ля роб ства меў 

са мае не па срэд нае да чы нен не, ад-

зна ча ла ся, што ме на ві та па сял ко-

вае зем ле ка ры стан не з агуль ным 

шмат поль ным се ва зва ро там і без 

яго «ад каз вае асноў най мэ це — 

аб агуль нен ню сель скай гас па дар кі 

шля хам ка а пе ра ван ня (у асаб лі-

вас ці вы твор ча га) зем ля роб ча га 

на сель ніц тва». Згод на з гэ тым пла-

нам, раз лі ча ным на пяць га доў, на 

ху та ры і па сёл кі ў бес пры му со вым 

па рад ку мер ка ва ла ся пе ра ся ліць 

130 ты сяч ся лян скіх гас па да рак. 

Ужо ў 1925 го дзе чвэрць бе ла рус-

кіх ся лян бы ла ху та ра на мі.

Але даць се ля ні ну вы бар бы-

ло ма ла. Трэ ба бы ло ву чыць яго 

гас па да рыць так, каб і сам жыў 

за мож на, і ўсю рэс пуб лі ку ха па ла 

пра кар міць. І Пры шчэ паў едзе па 

во пыт... у Да нію, бо «Да нія бед ная 

па пры ро дзе, як і на ша Бе ла русь, і 

так па ба га це ла ад ся лян скай пра-

мыс ло вас ці, за гэ тым яна нас так і 

ці ка віць». З ус ход ніх су се дзяў з іх 

спрад веч ным аб шчын ным укла дам 

жыц ця, лі чыць Пры шчэ паў, прык-

лад браць не вар та. «Ка лі мы ў 

нас пра вя дзём аб шчын ны па ра дак 

зем ле ка ры стан ня, мы ад ра зу пры-

ду шым гас па дар чую іні цы я ты ву ся-

лян ства, — пі саў ён у «Звяз дзе» 

у 1927 го дзе. — Прык лад не ка то-

рых гу бер няў РСФСР свед чыць аб 

тым, што яны доў гі час пра ся дзе лі 

на аб шчы не і акра мя пе ра дзе лаў 

зям лі ні чо му но ва му не на ву чы-

лі ся. Дроб на-бур жу аз ную вёс ку і 

на леж ны на строй ся лян ства мы 

лік ві ду ем не аб шчын ным пе ра дзе-

лам зя мель, а моц ным раз віц цём 

сель скай гас па дар кі, яе па га лоў-

ным вы твор чым ка а пе ра ван нем і 

ін дуст ры я лі за цы яй».

Усё гэ та, па вод ле Пры шчэ па ва, 

ёсць у Да ніі, і зра біць у Бе ла ру сі 

цал кам маг чы ма. Уво сень 1927 го-

да ў не каль кіх ну ма рах га зе ты «Са-

вец кая Бе ла русь» ён пуб лі куе ар-

ты кул «Сель ская гас па дар ка Да ніі 

і Ус ход няй Пру сіі ў па раў на нні з 

бе ла рус кай». Ар ты кул больш па-

доб ны на на ву ко вае да сле да ван-

не — з па раў на ўчы мі таб лі ца мі, з 

ліч ба вы мі вы клад ка мі — ад ра зу 

ві даць, што пі саў ча ла век, які глы-

бо ка ці ка віц ца пы тан нем. Але за 

на ву ко вы мі па раў на ння мі з'ед лі ва 

ўсмі ха ец ца звы чай ны бе ла рус-

кі се ля нін, які, па гля дзеў шы, «як 

у лю дзей», мо жа ця пер злос на 

па кпіць з са мо га ся бе: «Наш се ля-

нін пры вык ды і лас да се на жа ці, 

бо там, як ка жуць, «са ма па го да 

траў ку га дуе». А ка лі па гля дзім 

мы на на шы ся лян скія се на жа ці, 

аж шо рах бя рэ, што там дзе ец ца: 

кус тоў, ко чак, мо ху, кіс лых траў, ад 

якіх на ват вярб люд па пярх нец ца»... 

«У нас не ка то рыя ся ля не ста ра-

юц ца за вес ці та ко га вя лі ка га ка ня, 

каб ён адзін за зі му ўсё се на па еў; 

з та кім ка нём ка ро вам і авеч кам 

хоць з го ла ду дох ні, але ж за тое 

конь вя лі кі»... «У нас пры экс тэн сіў-

най сві на га доў лі се ля нін за мес та 

8-мі ме ся цаў га дуе свін ню ў ся рэд-

нім 2—4 га ды, а вы га дуе ве лі чы нёй 

не больш кош кі, у якой ад но ры-

ла ва жыць больш са мой свін ні»... 

І ўжо зу сім без гу ма ру, з бо лем: 

«На пі са ны гру ды кні жак, на пха ны 

імі поў ныя біб лі я тэ кі, а аб іх ні чо га 

не вя до ма міль ё нам тых ся лян, якія 

прак тыч на пра цу юць у сель скай 

гас па дар цы. У вы ні ку гэ та га поў-

ныя дзяр жаў ныя біб лі я тэ кі кні жак 

аб на ву ко вых да сяг нен нях па сель-

скай гас па дар цы і пус тыя ся лян скія 

кле ці пас ля ўра джа яў»...

Аб ві на вач ва ец ца 
ў «пры шчэ паў шчы не»

Ён ве даў, што ра біць, ён ба чыў, 

як гэ тыя па мыл кі вы пра віць, у яго 

бы лі на гэ та ўла да і паў на моц твы. 

Але ў тым жа 1927 го дзе Бе ла-

русь вы ка на ла ўсе са юз ны план 

па збож жа на рых тоў ках толь кі на 

70 пра цэн таў (як лі чаць гіс то ры кі, 

вель мі за вы ша ны), не спра ві лі ся 

з пла нам і ін шыя рэс пуб лі кі, і гэ та 

ста ла пад ста вай для па чат ку ўсе-

агуль най ка лек ты ві за цыі. Пры шчэ-

па ву з яго аграр най па лі ты кай мес-

ца тут не бы ло. У са ка ві ку 1929 го-

да яго па зба ві лі па са ды нар ка ма 

зем ля роб ства, а ў ве рас ні гэ та га 

ж го да вы клю чы лі з кам пар тыі 

за тое, што «пра во дзіў ва ро жую 

спра ве са цы я ліз му па лі ты ку («пры-

шчэ паў шчы на»), якая вы яў ля ла ся 

ў па ту ран ні ку лац тву, пры му со вай 

ху та ры за цыі»... Яго са сла лі ў Ма-

зыр скі ра ён — кі ра ваць Па лес кай 

да след чай стан цы яй.

Але ка лі ў 1930-м ста лі рас-

круч ваць спра ву аб «Са ю зе вы-

зва лен ня Бе ла ру сі» — як бы ло не 

ўспом ніць пра Пры шчэ па ва? Яго 

арыш та ва лі, у тур ме ён спра ба ваў 

па ве сіц ца, але з пят лі яго па спе лі 

да стаць. Дзе ля та го, каб асу дзіць 

на 10 га доў зня во лен ня, ад пра віць 

спа чат ку на Бе ла мор ка нал, пас ля 

на Да лё кі Ус ход, ад туль — у Ма га-

дан. Цка ва лі і яго бліз кіх: у пуб лі ка-

цы ях за фік са ва ны факт, як пас ля 

арыш ту сы на ў яго род ную Ка лод-

ні цу пры еха лі ад праў ляць у ссыл ку 

ста ро га Ха лі мо на Пры шчэ па ва з 

жон кай: маў ляў, у га зе це на пі са на, 

што бы лы нар кам — сын па ме шчы-

ка. Але ся ля не за сту пі лі ся, пад пі са-

лі па пе ру, што Ха лі мон заўж ды быў 

бат ра ком. І ад баць коў ад сту пі лі ся, 

да лі па мер ці на сва ёй зям лі.

Са мо га ж Дзміт рыя вы зва лі лі 

ў Ма га да не ў чэр ве ні 1937 го да. 

Жон ка з дач кой кож ны дзень ха дзі-

лі на вак зал яго су стра каць. Яны не 

ве да лі, што іх му жа і баць ку ў тым 

жа Ма га да не арыш та ва лі па но вай 

у жніў ні 37-га. У сту дзе ні 1939 го да 

ён быў эта пі ра ва ны ў Мінск і ў ліс-

та па дзе асу джа ны да рас стрэ лу. 

Згод на з афі цый най вер сі яй, па-

мёр у ту рэм най баль ні цы ў сту дзе-

ні 1940-га ад па ра лі чу сэр ца. Яму 

бы ло 43 га ды.

* * *
Рэ абі лі та ва лі Дзміт рыя Пры-

шчэ па ва па дру гім пры су дзе ў 

1956-м, а вось па пер шым — толь-

кі ў 1988-м. «Ку лац тва» гэ так са ма 

як і «пры шчэ паў шчы на» трак та-

ва ла ся як ад на знач на не га тыў ная 

з'я ва да са ма га кан ца іс на ван ня 

кра і ны Са ве таў. Яго іме нем і сён ня 

не на зва на ні ву лі ца, ні на ву ко вая 

ўста но ва.

Але, зда ец ца, най леп шым пом-

ні кам яму — су час ныя вёс кі, да-

гле джа ныя па лі, пле мян ная жы вё-

ла га доў ля і імідж Бе ла ру сі ў све це 

як моц най раз ві той аграр най дзяр-

жа вы, якая здоль ная на кар міць не 

толь кі ся бе, але і ін шых. Яго спраў-

джа ная ма ра...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ДЗМІТ РЫЙ ПРЫ ШЧЭ ПАЎ. 
ЧЫР ВО НЫ СЕЙ БІТ

Ён не зра біў ва ен ную кар' е ру, пад пі саў да ку мент аб да лу чэн ні Ві цеб шчы ны да БССР 
і ма рыў пе ра тва рыць Бе ла русь у «Да нію на ўсхо дзе Еў ро пы»

«Нам ця пер над звы чай на цяж ка бу дзе ін тэн сі фі цы ра ваць 

сель скую гас па дар ку Бе ла ру сі да та го ча су, па куль мы не 

па бу ду ем за во даў па зда бы ван ні штуч на га ўгна ен ня, дзе ля 

яко га ёсць сы ра ві на і знач нае за па тра ба ван не з бо ку на ша га 

ся лян ства»... «На шы гле ба і клі мат та кія, што нам над звы чай 

цяж ка і до ра га каш туе вы раб ляць пра дук ты зер не вод ства, 

які мі мы маг лі б кан ку ры ра ваць з паў днё вым збож жам. 

Па гэ та му нам трэ ба бу да ваць сіс тэ му па ля вод ства та кім 

чы нам, каб яна яў ля ла ся пад мур кам для жы вё ла вод ства; 

зна чыць нам трэ ба раз ві ваць тра ва се ян не»... «У ця пе раш-

ніх умо вах ся лян ская гас па дар ка но сіць та вар ны ха рак тар 

і чым больш яна бу дзе пра да ваць пра дук таў сва ёй вы твор-

час ці на ры нак, тым яна [бу дзе] ма гут ней і да ход ней»...

Чы та еш та кія рад кі і ду ма еш, што гэ та цы та ты з пра грам-

на га да ку мен та аб раз віц ці аг ра пра мыс ло ва га комп лек-

су, згод на з якім на ша сель ская гас па дар ка раз ві ва ла ся 

на пра ця гу не каль кіх апош ніх дзе ся ці год дзяў. Так, яны 

са праў ды маг лі стаць ас но вай сель ска гас па дар чай пра-

гра мы, і, ка лі б яна па ча ла ажыц цяў ляц ца ў той час, ка лі 

яны бы лі на пі са ны, як бы да лё ка Бе ла русь сяг ну ла ў сва ім 

раз віц ці яшчэ ў трыц ца тых га дах мі ну ла га ста год дзя. Але 

ме на ві та за гэ тыя ідэі нар кам зем ля роб ства БССР Дзміт-

рый Пры шчэ паў па пла ціў ся сва бо дай, а пас ля і жыц цём, 

а пра во дзі мая ім аграр ная па лі ты ка ўвай шла ў са вец кія 

да вед ні кі і пад руч ні кі пад наз вай «пры шчэ паў шчы на» — 

з аб са лют на не га тыў ным для са цы я ліс тыч на га ла ду жыц ця 

зна чэн нем. А ён уся го толь кі ха цеў ба чыць сваю Ра дзі му 

квіт не ю чай зям лёй і лі чыў, што змо жа гэ та ажыц ця віць...
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