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РОЛЯ 3ЕМСТВАУ У ЭКАНАМIЧНЫМ 
РА3ВIЦЦI БЕЛАРУСI (1911-1917 гг.) 

Перапос адн:азпасц1 за разв1ццё :Jн:апом1к1 П;JУпага р:Jгiёпу па 

органы :.vrясцовага :к1равання i самак1равання дае магчымасць цэнт
ралr.пr.1м органам дзяржаупай улады засяродзiцr. уnагу па страт:J

гiчных задачах разв1цця дзяржавы, экано:vriкi, сацыяльнай сферы. 

Вырашэнне праблем, звязаных з сучасны:.v.~: рэфармаваннем сiс

тэмы мясцовага кiравання i самакiравання У Рэспублiцы Беларусь, 
патрабуе вывучэння i ул1ку г1старычнага вопыту, звязанага з дзей
насцю земскiх органа-у, у тым л1ку i у нак1рунках арганiзацыi ме
рапрыемстваУ, якiя стымулява.J1i развiццё эканомiкi краю У 1911-
1917 гг. Выдаткi менавiта на эканамiчныя :v.~:ерапрые:.vrствы толькi 
у земствах Мiпс1{аЙ: губерпi за адзпачапr.1 перыяд узраслi з 61671 р. 
да 397 585 р. 

Шырокi размах атрымалi агранамiчныя мерапрыемствы: рас

паУс1оджваппе вопытпых стапцый, вопытпых палёу, кале1{тыупых 

досведаУ, меры па паляпшэнню сельскагаспадарчай адукацы1, жы

вёлагадоУлi i распаУсюджваннi сельскагаспадарчых веда-у. У Мiн
с1<у бь1лi заспавапы У 1912 г. :месячпыя цэптралы1ыя сельс1<агаспа
дарчыя курсы, у якiх за два гады (1912-1913) прайшлi падрых
тоун:у сотпi сяляп. 

3емствы арганiзоувалi сельскагаспадарчыя выставы. У 1913 г., 
папрын:лад, у 22 тыс. паселепых пупктах Pacii былi аргапiзавапы 
чытаннi на розныя сельскагаспадарчыя тэмы, на якiх прысутнiча

ла каля 1, 5 млп чалавек. 
На 1обiлейпай селr.скагаспадарчай выставе У Маскве (1914) ся

ляне-жывёлагадоУцы з М1нскай губерн1 атрымалi срэбную i брон
завую медалi. У 1914 г. М1нск1м земствам былi арганiзаваны экс
курс11 сялян i дРобных землеУладалыпкау за :vrяжу (Данiя i Швецыя). 
Матэрыяльная дапамога на паездку выдавалася Дэпартаментам 

земляробства. 

У 1913 г. пры Мiпскай губерпскай зе:vrскай управе было заспа
вана культурна-гiдратэхнiчнае бюро, якое садзейнiчала У асушэннi 

балот i вырошчваппi па гэтых плошчах сельс1<агаспадарчых куль
тур. 3емствамi стваралiся таксама сельскагаспадарчыя склады, 

я1<iя гапдлявалi пасеппем, прыладамi вытворчасцi, машыпамi, :vri
неральнымi угнаеннямi. У Мiнскай губернi У 1914 г. такiх складоУ 
было 23. 
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Земс·1·вы з' явiлiся iпiцыятара~'d с·1·рахаваппя ад агпю рухомай 

маёмасцi i сельс1<агаспадарчых праду1<тау . Пажары былi пацыя

пальпым бедства.м, та~< я1< сяляпс1<lя хаты мелi саламяпыя дахi, бу

давалiся с1<учапа i пе мелi пiя1<iх супрацьпажарпых срод1<ау . Наша 
Бацы<аушчьша штогод выплачвала велiзарпую «дапiпу» агшо. 

Земствы выдавалi мат:.>рыяльную дапомогу пагар:.>льцам, памер 

ЯI<ОЙ па~<рывау каля паловы кошту прычьшепай ш1<0ды. 

Яшч:.> адзiп з галоупых I<ipyш<ay працы земствау - статысты

I<а. Нягледзячы па пераш1<оды уРада, яr<l супрацьдзейпiчау публi

I<ацыi дадзепых аб бядотпым стаповiшчы сяляпс1<iх гаспадараr< , 
земсr<iя с·1·атыс·1ъшi працягвалi сваю дзейпасць . Статыстычпы ма

т:.>рыял, сабрапы за r<apoт1<i перыяд фуrшцыяпаваппя земствау 

у Беларусi па розных галiнах аемс1<ай гаспадар1<i: медыцьшс1<ай 
справе, пародпай адукацыi, вет:.>рьшарпай, страхавой, харчовай 

i дарожпай справе дае вiдавочпае уяулеппе аб дьшамiзме земс1<ай 
I<Y льтурпа-гаспадарчай дзейпасцi. 

Земсн:ае i гарадс1<ое саман:iраваш1е у Беларусi упарта iмюrулася 
да шыро1<ай аутапомii у выраш:.>rшi праблем мясцовага жыцця. 

Урадавая пеабюраr<ратыя пастойлiва спрабавала задушьщь г:.>тыя 

д:.>маr<ратычпыя структуры, затар:\шзiць прац:эс ix фармiраваппя, 
павузiць жыццёвую прастору, абмежаваць сферу ix дзейпасцi, ад
дзял.iць гаспадарчыя праблемы ад ш1.п:iтычпых пытаппяу, пе дапус

цiць ствар:эппя ц:.>ласпай сlст:эмы мясцовых оргапау самаr<iраваппя 

зпiзу даверху, пера·1·варьщь iпс·1·ы·1у1· сама1<lраваппя у прыдатак ад

мiпiстрацыйпа-бюракратычнага апарата. 

Мясцовыя оргапы саман:iравапня з'яуляюцца следствам грама

дзяпсr<ай стал:асцi грамадства. Наяупасць г:.>тага сацыялыrага iп

сты·1·у·1·а пераш1<аджае адчуж:эшпо парода ад у лады шляхам удзелу 

яго у I<ipaвaшri cпpaвfu'di н:раiпы, перарывае магчымасць узпiюrеп

пя дзяржавы - Левiафапа, я1<ая пагльшае грамадства i здушвае 
волы1ыя праявы iпдывiдуальпага жыцця. 

Поспех у пошу1<ах ад:.>кватпых формау дзяржаупа-палiтычпага 

i сацыяльпага улад1<аваппя будзе залежаць ад таго, паколы<i мы 
зможам адпаоiць перапынепую сувязь ·1·радьщыi дзяржауr~ага бу

даупiц1·ва i оьшарыстаць досвед пашых папяр:.>дпiкау па удас1<апа

леrшi палiтычпых iпстытуrау. 
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