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А. Г. Цымбал

ЩФАРМАЦЫИНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ КАЛЕКЦЫ1 ДАКУМЕНТАУ 
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АКРУГ1 БЕЛАРУСЬ АБ ПАУСЯДЗЁННЫМ ЖЫЦЦ1 

ГРАМАДЗЯНСКАГА НАСЕЛЬН1ЦТВА (1941-1943)

В статье исследован информационный потенциал Коллекции документов Генераль
ного округа Беларусь (фонд 370 Национального архива Республики Беларусь). Докумен
тационное наследие оккупационных структур Генерального комиссариата «Беларусь» 
представляет собой исключительный по значимости и малоисследованый комплекс доку
ментов, который содержит богатый фактический материал относительно жизни населения 
Беларуси периода германской оккупации.

На частцы акупаванай тэрыторьн Беларускай ССР нацысцкай Г ермашяй 
была створана юруючая акупацыйная адмшютрацыя -  Генеральны камюа- 
рыят «Беларусь» (ГКБ). Яго юраунщтва знаходзшася у Мшску, дзейнасць 
ахопивала каля 60 тыс км2, а адмшютрацыйны падзел ГКБ налiчвау 11 аблас- 
ных камюарыятау.

Дакументальная спадчына акупацыйных структур ГКБ, змешчаная у 
Калекцын дакументау Г енеральнай акруп Беларусь (фонд 370 Нацыянальнага 
архiва Рэспублiкi Беларусь), уяуляе сабой выключны па значнасцi i мала 
даследаваны фактычны матэрыял, датычны жыцця насельнщтва Беларусi
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перыяду германскай акупацый. Установа ажыццяуляла функцый грамадзян- 
скай адмшютрацый на частцы беларусюх зямель i з’яулялася ключавым 
правадшком акупацыйнай палiтыкi. Матэрыялы Калекцый даюць уяуленне 
аб многiх аспектах жыцця праз прызму дзейнасцi акупацыйнай адмшютрацый 
i пралiваюць святло на шматлтя «белыя плямы» у адносшах да 
выкарыстання эканамiчнага патэнцыялу i штодзённага жыцця насельнiцтва 
Беларусi у гады германскай акупацыi. У ёй прадстаулены як загады, распа- 
раджэнш, цыркуляры, iнструкцыi, разнастайныя указаны i перапiска чыноу- 
шкау акупацыйнай адмшютрацый у Генеральнай акрузе Беларусь, так 
i дакументы, якiя дасылалюя сюды з юраунщтва рэйхскамiсарыята 
«Остланд» у Рызе. Наяуныя дакументальныя матэрыялы дазваляюць рэкан- 
струяваць асобныя аспекты стану эканомт i паусядзённага жыцця насель- 
нiцтва ва умовах германскага акупацыйнага рэжыму.

Галоуным накiрункам дзейнасщ акупацыйных структур было забеспя- 
чэнне эканамiчных патрэб Германii. Улады адчувалi недахоп працоуных 
рэсурсау, а таксама варожае стауленне насельнiцтва i быьк вымушаны iсцi на 
пэуныя прапагандысцюя крокi, каб палепшыць сiтуацыю з рабочай сiлай. 
Так, паводле крынщ Калекцыi, пастановай ад 24 красавка 1942 г. прадтсва- 
лася увядзенне страхавання з нагоды няшчаснага выпадку i хваробы 
мясцовага насельнщтва (за выключэннем яурэяу i цыганоу) на тэрыторыi 
Г енеральнай акруп Беларусь.

Страхаванне на выпадак хваробы павiнна было уключаць грашовыя 
выплаты пры нараджэннi дзiцяцi, медыцынскае абслугоуванне сям,i «баль- 
нiчнай касай», медыцынскую дапамогу пры няшчасных выпадках на вытвор- 
часцi i прафесiйных хваробах. Страхавы узнос павiнен быу складаць 8 %. 
Прадпiсанне уступала у сiлу з 1 кастрычнiка 1943 г. [1, арк. 6-10].

Шмат увап у матэрыялах Калекцыi надаецца эканамiчным пытанням, 
асаблiва становiшчу у сельскай гаспадарцы, з пункту гледжання вырашэння 
вайсковых задач. Так, у затсцы ад 8 красавiка 1943 г. прапаноувалюя крокi 
па штэнкфкацый выкарыстання акупаваных тэрыторый ва умовах, яюя 
склалiся. Па-першае, адзначалася неабходнасць размяшчэння дадатковых 
ваеннах баз з даручэннем праводзщь аперацыi у пэуным рэгiёне, што павiнна 
было б стабшзаваць ваенную сiтуацыю i спрыяць барацьбе з партызанамi. 
Па-другое, далейшае рэгуляванне сельскагаспадарчай вытворчасцi i ства- 
рэнне аднаасобных гаспадарак на усходшх тэрыторыях Беларусi i аднача- 
совая перадача iм уласнасцi. Па-трэцяе, паступовая прыватызацыя сельскай 
гаспадаркi i гарадскога i прамысловага сектара на Захадзе i Усходзе [2, 
арк. 24-32].

Асаблiвая увага звярталася на фшансавую сферу, дзе акупацыйныя 
чыноунiкi ставш пытанне аб кошце вядзення вайны. У рамках гэтай прабле- 
мы раглядалася i падатковая сiстэма на тэрыторый акупаванай Беларуси 
У наяуных крынiцах падкрэ^ваецца, што уся эканамiчная структура 
Беларус iстотна адрознiвалася ад эканамiчнай мадэлi iмперыi i Остланда, 
таму падатковыя паступленнi тут былi iншымi. Савецкая эканамiчная мадэль



не магла быць хутка лшвщавана, таму акупанты мадыф1кавал1 савецкую 
падатковую юстэму згодна ix патрэбам. Праблему падаткаабкладання насель- 
нщтва планавалася вырашыць у выглядзе падатку з абароту або падаходнага 
падатку па нямецкiм узоры. Але таю парадак сутыкнууся з вялiкiмi цяж- 
касцямi: адсутнасць дакументау бухгалтарскага улжу, часам непiсьменнасць 
насельнщтва, неразуменне насельнiцтвам складанай падатковай тэрмшалогп, 
якая iснавала у Германii. Таму планавалася увесщ падушны падатак i сельска- 
гаспадарчы пазямельны падатак. Грамадзянсю, падушны падатак складау 
16 нямецюх марак. Тарыфы сельскагаспадарчага пазямельнага падатку быи 
ад 3 да 40 нямецюх марак за гектар зямлк Але тарыфы у 1943 г. планавалася 
павысщь. У дзяржауных прадпрыемствах галоуную ролю адыгрывау падатак 
з абароту. Акрамя таго, юнавау падатак з абароту па савецкай сютэме, 
паводле якой ён спаганяуся з вытворцы адзiн раз. У адрозненне ад нямецкага 
падатковага права у акрузе Мiнск не iснавала падатку на гандаль [2, арк. 33-40]. 
Увогуле рознща памiж нямецкай i савецкай падатковымi сiстэмамi iснавала 
вялжая. У Г ерманii, напрыклад, у большай ступенi, чым у СССР, улiчвалася 
сямейнае становпттча..

Як адзначалi акупацыйныя чыноушю, на нiжнix ступенях падаходнага 
падатку нагрузка на асобнага падаткаплацельшчыка была значна вышэйшай 
згодна з савецюм правам, чым нямецюм. У той час як паводле нямецкай 
сютэмы ваенная надбаука усталёувалася да падаходнага падатку 
з гадавым прыбыткам ад 2 400 нямецюх марак, русю падатак уводзiуся 
таксама для самых маленьюх даходау. У савецюм падатковым праве 
нагрузка была значна шжэйшай пры больш высоюх даходах i ступенях пада
ходнага падатку, чым у нямецюм праве [2, арк. 33-43].

У 1943 г. немцы асаблiвую увагу пачынаюць звяртаць на бежанцау, што 
знаходзщь сваё адлюстраванне у захаваушыхся крынщах. Як адзначалася, 
у вынiку нямецкага адступлення каля 200 000 мясцовых сем’яу адступiлi 
разам з нямецкiмi войскамi. Акупацыйныя улады ГКБ задавался пытаннем, 
што рабiць з ra^m i людзьмi i як ix выкарыстаць у якасцi працоунай сiлы. 
З улшам, што гэта былi у асноуным сяляне, прапаноувалася нават вылучыць 
зямлю для апрацоукi [2, арк. 48-49].

Вельмi каштоунымi з’яуляюцца звестю аб дэмаграфiчнай сiтуацыi 
у асобных акругах, нацыянальным складзе насельнiцтва, узаемаадносшах 
розных груп насельнiцтва, нацысцкай палпыцы генацыду i вывазе насель- 
нщтва у Г ерманiю.

Так выглядау нацыянальны склад насельнiцтва г. Лща на 8 красавiка 
1943 г.: 76 карэнных немцау, 66 657 беларусау, 192 474 палякау, 2 963 лггоу- 
цау, 225 украшцау, 531 татар, 4 419 яурэяу, 268 чалавек розных нацыя- 
нальнасцей. Спачатку у рэгiёне дамiнавалi паляю, але хутка немцы вырашылi 
замянщь ix на усix галоуных пасадах на беларусау. Быьи закрыты п ольс^  
школы, а замест ix пачалi працу беларускiя школы з беларускiмi настаунi- 
камi. Акупацыйным! уладамi адзначалася, што у вынiку гэтага вельмi 
прыкметнымi сталi напады польскix актывютау на прадстаунiкоу улады



беларускага паходжання. Партызансюя фарм1раванш, што складалюя 
у асноуным з былых салдат, тых, хто уцякау ад прымусовых работ, яурэяу, 
сялян, яюх павшны был1 вывезщ у Г ерманш, знаходзш таксама найбольшую 
падтрымку сярод беларускага насельнщтва.

Яурэу яюх нал1чвалася у Лщсюм раёне каля 20 000, был1 масава 
зшшчаны у вышку акцьи у ма1 1943 года. 4 500 чалавек, што засталюя, был1 
размешчаны у лщсюм i шчучынсюм гета [2, арк. 50-54]. У раёне знаходзшася 
каля 8 000 бежанцау. Здольных да працы вывезлi у Г ерманiю, але ix большая 
частка лiчылася непрыдатнай, бо складалася з дзяцей i старых людзей. 
У цэлым працоуныя рэсурсы раёна налiчвалi па картатэцы 66 054 чалавею. 
З ix 9 365 падалi заяую на працу у Германii, усяго быу наюраваны 23 751 ра- 
ботнiк. На прымусовую працу у Германiю адаслалi прыкладна 2 500 мужчын 
i жанчын [2, арк. 52-54].

Становшча у Вiлейскай акрузе разглядалася акупацыйнымi уладамi 
у такix аспектах, як 1) дзейнасць партызан; 2) польскае пытанне; 3) яурэйскае 
пытанне.

Партызансю рух першапачаткова быу падаулены няцыстамi да мая 
1942 г., але з лета партызаны зноу перайшлi да актыуных дзеянняу i пачалi 
ствараць сур’ёзную пагрозу для акупантау. Як адзначау кiраунiк Вiлейскай 
акруп 8 красавiка 1943 г., партызанская дзейнасць наносiла большы урон, 
чым ваенныя падзеi [2, арк. 57]. У якасщ контрмер прапаноувалася актывь 
заваць прапагандысцкую работу i актыунае супрацiуленне. Але прапаган- 
дысцкая дзейнасць насша вельмi абмежаваны характар, бо часам немагчыма 
было дабрацца да небяспечных раёнау, i яна не мела вышкау, калi яе 
праводзш немцы. Мясцовыя прапагандысты, былыя палонныя, таксама не 
маглi выступаць без узброенай аховы. Акрамя таго, сама каштоунасць 
прапаганды ужо стаяла пад сумненнем, бо i тут партызаны мелi пэуны 
уплыу, як адзначалася у крынiцаx [2, арк. 58].

Тактыка узброенага супрацiву выглядала наступным чынам: усе вёскi 
уздоуж чыгуначных шляхоу знiшчалiся, а ix жыхароу вывозiлi, што спачатку 
рабiлася каля месцау падрывау. Кiраунiцтва Вiлейскай акруп выказвала 
сумненне у эфектыунасцi такога падыходу.

Вынiкамi дзейнасцi партызан былi наступныя: да 25 лютага 1943 г. быьш 
забiты 7 нямецюх жандармау; 3 нямецкix сельскагаспадарчых упрауляючых; 
7 галандцау; 6 мужчын, яюя займалiся аховай леса; прыкладна 30 мужчын з 
аргашзацыи Тодта; 110 мужчын з мясцовай аховы; 106 членау малодшага 
кiравання, старастау суполак i вёсак i мясцовых працаушкоу асабiстыx 
нямецкix штабоу; 46 членау ахоуных каманд; прыкладна 500 мясцовых 
жыхароу. Адпаведна, масавыя забойствы сямей мясцовай аховы значна 
уплывалi на настрой яе членау.

Гаспадарчыя страты былi яшчэ большыя для улад. Вялiкая колькасць 
прамысловых прадпрыемствау i асабiстыx гаспадарак знаxодзiлася пад 
кантролем партызансюх атрадау. Што датычыцца гаспадарю у вобласцi, то 
партызаны адабралi кароу 1 000 галау; свшей 1 100 галоу; авечак 2 238 галоу;



птушак 1 900 штук; жыта 945 т; пшанщы 150 т; ячменю 325 т; ауса 500 т; 
грэчю 20 т; бабовых 50 т; шьнянога зерня 10 т; шьнянога валакна 26 т; 
канаплянага валакна 7 т; сена 850 т; саломы 500 т; масла 3,65 кг; вяршкоу 
970 кг; тварагу i сыру 700 кг. Сюды яшчэ адносщца безл1ч кармавых раслш, 
таюх як лубiн, вша пасяуная, палявы гарошак, проса i гэтак далей. З усiх 
27 лесапшьных заводау па стане на 25.02.1943 працавалi толькi 6. Большасць 
была знiшчана цi занята партызанскiмi атрадамi [2, арк. 59-61].

Польскае пытанне адыгрывала у акрузе важную ролю з пункту гле- 
джання шравання. Уся нiжэйшая адмiнiстрацыя складалася з палякау, i такiм 
чынам яны атрымалi магчымасць кiраваць гаспадаркай, асаблiва сельскай 
i лясной. Але да пачатку 1942 г. адбылшя змены, усiх без выключэння тага- 
часных раённых бургамштрау польскага паходжання замянш на беларусау. 
Таксама паляк былi зняты з усiх шруючых пастоу. Але ва ушх сферах гэта 
зрабщь было немагчымым, у лясной гаспадарцы i прамысловасцi улады не 
змаглi знайсцi iм замену сярод беларусау. Па меркаванш немцау, гэта было 
звязана не з тым, што беларусы атрымалi шшую адукацыю, але з тым, што 
яны мелi зусiм iншае прадстауленне аб рэчах i iншае стауленне да зямлi, што 
было абумоулена знаходжаннем пад савецкiм рэжымам [2, арк. 55-60]. Пры 
гэтым вырашэнне польскага пытання i пазбауленне iх уплыву лiчылася 
абавязковым, адначасова было неабходным даць добрую адукацыю бела- 
рускай моладзi ва ушх патрэбных навуковых галiнах.

У 1941 г. у Вшейсшм раёне пражывала прыкладна 20 000 яурэяу, з якiх 
засталося каля 3 000. З iх нiхто не застауся жыць на старым месцы. Усе гета 
лiквiдавалi. 2 850 яурэяу размеркавалi памiж палявым паркам i будаунiчай 
службай сухапутных войскау у пасёлку Краснае. Каля 50 яурэяу выкарыстоу- 
вала для сваiх мэт СД. Прыкладна 100 чалавек адаслалi у невялiчкае гета, 
падпарадкаванае адмiнiстрацыi, i там яны працавалi у майстэрнях. Прагназа- 
валася, што яурэйскае пытанне у раёне будзе хутка канчаткова вырашана 
[2, арк. 61].

Галоуным для акупацыйных улад заставалася пытанне выкарыстання 
працоуных рэсурсау. Гэтай праблеме, якая уздымалася рэгулярна, прысве- 
чана большасць дакументау Калекцьй. Так, 9 красавiка 1943 г. была прад- 
стаулена запiска, у якой аналiзавалася эканамiчнае значэнне беларусюх тэры- 
торый для рэйха. Генеральная акруга Беларусь разам з астатнiмi акупава- 
нымi акругамi, на думку немцау, як рэзервуар працоуных сш мела вельмi 
вялiкае значэнне, але вось яе гаспадарчая дапамога у параунанш з iншымi 
акругамi, як напрыклад, Украiна, не уяуляла каштоунасщ. У адносiнах да 
сельскай гаспадарю i загатоукi сыравiны акруга была важнай крынiцай торфу 
i драуншы [2, арк. 72].

Германскiя улады сцвярджалу што iндустрыя Беларусi, якую можна 
было параунаць з адным якiм-небудзь вялiкiм горадам рэйха, з’яулялася для 
iх вельмi важным рэзервуарам працоуных сш. Г алоунай праблемай выкары
стання працы мясцовага насельнщтва была савецкая мадэль арганiзацыi 
працы i безадказнасць работнiкау [2, арк. 72]. Пастаую рабочых у Германш



на 1943 г. мел1 выключную значнасць. Генеральная акруга адаслала у рэйх да 
красавша 1943 г. 40 000 остарбайтарау, з яюх большая частка была схоплена 
падчас палщэйсюх акцый.

Прапаноувалюя шлях1 штэншфжацый працы у гэтым наюрунку. 
Напрыклад, паляпшэнне умоу для остарбайтарау пры перавозцы у рэйх, 
а таксама змена назвы «остарбайтар» на абазначэнне нацыянальнасщ 
у дакументах щ стварэнне знака, я к  б паказвау колер крашы. Асобныя меры 
павшны был1 быць распрацаваны адносна моладз^ Звярталася увага на 
неабходнасць прафесшнай адукацый. Сцвярджалася, што на тэрыторьй гене- 
ральнай акруп шмат рабочых, але наз1раецца недахоп добрых спецыялютау.

У прамысловасщ мелася дастаткова працоуных сш. Паляпшэнне вышкау 
улады бачым у неабходнасщ лшвщацый шматлшх перашкод, яюя адносшся 
да сферы юравання людзьму але часткова был1 звязаны i са старым абста- 
ляваннем на вытворчасцi, недапушчальнымi умовамi на прадпрыемствах. 
Па нямецкiм прыкладзе уводзiлiся мерапрыемствы па перадухiленнi няшчас- 
ных выпадкау, адводзiлiся сцёкавыя воды, рабшася добрае асвятленне, 
вырашалася пытанне наконт прыбiральнi i месц, дзе работшю маглi памыцца. 
Распрацоувалася пытанне увядзення асабiстага страхавання, стварэнне 
спецыяльнай установы «Страхавое таварыства Беларусi» планавалася на 
1 лiпеня 1943 г. Яно павшна было займацца пенсшным i сацыяльным страха- 
ваннем. Асобная увага звярталася на заработную плату. Як сцвярджалася у 
затсцы, праз увядзенне здзельнай заработнай платы немцы змагл дасягнуць 
на некаторых прадпрыемствах значнага павышэння працаздольнасцi. Асаблi- 
вае значэнне надавалася калектыунай здзельнай заработнай плаце з мэтай 
матывацый работнiкау. Падкрэслiвалася пытанне неабходнасцi шфармавання 
аб гiгiене. Нягледзячы на неймаверна цяжюя жыллёвыя умовы, акупацыйным 
уладам удалося адхiлiць узнiкненне эпiдэмii i падтрымлiваць стан здароуя 
работнiкау на задавальняючым узроунi. Паказчыкi захворвання для улад былi 
задавальняльнымi i маги сiстэматычна паляпшацца.

У дакументах падкрэ^валася, што праяуленыя поспехi павiнны быць 
адразу ж узнагароджаны, а лепшыя рабочыя -  асаблiва адзначаны. Улады 
iмкнулiся дасягнуць таго, каб прадпрыемствы давалi сваiм лепшым работш- 
кам прадукты харчавання. «Калi мы iмкнемся палепшыць харчовае забеспя- 
чэнне, выдаваць абутак, спецвопратку i дазволiць выдачу пэуных харчовых 
запасау асаблiва тым рабочым, якiя вылучылiся поспехамi, тады гэта пачатак 
шляху, якi прынясе нам поспех» [2, арк. 77].

Таюм чынам, матэрыялы Калекцыi дакументау Генеральнай акругi 
Беларусь (фонд 370 Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь) утрымль 
ваюць велiзарны аб’ём новай фактычнай iнфармацыi адносна эканамiчнага 
выкарыстання беларусюх тэрыторый акупацыИнымi уладамi i паусядзённага 
жыцця грамадства, што дазваляе ютотна пашырыць фактаграфiчную базу 
даследаванняу псторый перыяду германскай акупацыi Беларусi, а таксама 
удакладнщь палажэннi айчыннай пстарыяграфй, датычныя страт гаспадаркi 
i насельнщтва за гады акупацыi. Новыя дакументальныя крынiцы пры



выкарыстанш сучасных метадалапчных падыходау дазваляюць паглыбщь 
вывучэнне станов1шча у акупаванай Беларус1 на узроун1 яе асобных рэпенау, 
прадпрыемствау i галш гаспадарю. Вялжую каштоунасць уяуляе кампара- 
тыуны падыход да ацэнкi ролi акупаванай Беларус у ваеннай эканомiцы 
Трэцяга рэйха у параунанш з шт ым1 Генеральнымi акругамi рэйхскамюа- 
рыята «Остланд».

Шмат увагi крынiцы надаюць т. зв. «польскаму пытанню» i «яурэйскаму 
пытанню». Першае уяуляла сабой для акупантау неабходнасць выдалення 
з юруючых структур усiх асоб польскага паходжання i замены iх беларусамi. 
Аднак тут яны сутыкалiся з праблемай пошуку падрыхтаваных кадрау, дзеля 
чаго планавалася арганiзаваць прафесiйнае навучанне для беларускай 
моладз^ У эканамiчным аспекце разглядалася i «яурэйскае пытанне», каш 
немцы, рэалiзуючы палiтыку «канчатковага вырашэння яурэйскага пытання» 
сутыкалюя з дэфiцытам працоунай сiлы, бо яурэi з яулялiся у асноуным 
квалiфiкаванымi работнiкамi.

У нямецкiх дакументах адзначалася: «Мы павiнны 1'мкнутща. да таго, каб 
пшхалапчна правiльна настрощь мясцовае насельнiцтва. Калi гэта 
разнастайнасць умоу будзе выканана, тады стане магчымым перадаць Рэйху 
у распараджэнне вялiкую колькасць усходнiх рабочых, а таксама нямецкай 
шдустрьй, якая з-за налетау бамбардзiроушчыкау павiнна вытрымаць цяжюя 
выпрабаваннi, i якая у сувязi з пастаяннай мабiлiзацыяй нямецкiх рабочых сш 
у шэрагi вермахта перажывае крытычныя часы. Мы павiнны iмкнуцца да 
таго, каб ва уласнай эканомiцы дасягнуць павышэння прадуктыунасцi працы 
сярод беларускiх рабочых, каб, магчыма нязначны эканамiчны сектар 
Беларусi, усе-так па сваiх сiлах, па сваей сыравше i г.д. мог зрабщь значны 
вайскова-эканамiчны унесак» [2, арк. 78].

Л1ТАРАТУРА

1. Нацыянальны архiу Рэспублiкi Беларусь (НАРБ). -  Фонд 370. Воп. 1. 
Спр. 1256.
2. НАРБ. -  Фонд 370. Воп. 1. Спр. 1264.

Поступила в редакцию 01.04.2019


