
3. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. -  М. : 
Искусство, 1984. -  352 с.
4. Хейзинга, Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада 
и форм мышления в XVI и XV веках во Франции и Нидерландах / 
Й. Хейзинга. -  М. : Наука, 1988. -  544 с.
5. Карсавин, Л. П. Монашество в Средние века: учеб. пособие / вступ. ст., 
коммент. М. А. Бойцова / Л. П. Карсавин. -  М. : Высш. шк., 1992. -  191 с.
6. Богословие в культуре Средневековья. -  Киев : Христианское братство 
«Путь к истине», 1992. -  384 с.
7. Карсавин, Л. П. Католичество / Л. П. Карсавин. -  Пг. : 1918. -  184 с.
8. Ахутин, А. В. Поворотные времена. Статьи и наброски / А. В. Ахутин. -  
СПб. : Наука, 2005. -  743 с.
9. Шоню, П. Цивилизация классической Европы / П. Шоню. -  Екатеринбург : 
У-Фактория, 2005. -  608 с.
10. Мейендорф, Иоанн. Протопресвитер. Византийское богословие. Истори
ческие тенденции и доктринальные темы / Иоанн Мейендорф. -  Минск : 
Лучи Софии, 2001. -  336 с.
11. Успенский, Л. А. Богословие иконы православной церкви / Л. А. Успен
ский. -  М : Изд-во Западно-Европейского экзархата, 1989. -  476 с.
12. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. -  М. : Мысль, 1978. -  
623 с.

Поступила в редакцию 13.04.18

А. Г. Цымбал

Ф1НАНСАВЫЯ АСПЕКТЫ ПРАЦОУНАЙ ШТОДЗЁННАСЦ1 
У АДЛЮСТРАВАНН1 КАЛЕКЦЫ1 ДАКУМЕНТАУ 
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АКРУГ1 БЕЛАРУСЬ (1941-1943)

В статье рассмотрены финансовые аспекты трудовой повседневности в отражении 
Коллекции документов Генерального округа Беларусь, которая хранится в фонде 370 
Национального архива Республики Беларусь и содержат огромный объем новой факти
ческой информации относительно экономического использования белорусских терри
торий оккупационными властями и повседневной жизни общества. Уникальные источ
ники позволяют существенно расширить фактографическую базу исследований истории 
периода германской оккупации Беларуси, а также уточнить положения отечественной 
историографии, касающиеся потерь хозяйства и населения за эти годы.

Дакументальная спадчына акупацыйных улад, якая змяшчаецца у Калек- 
цьи дакументау Генеральнай акруп Беларусь (ГАБ, фонд 370 Нацыянальнага 
архiва Рэспублт Беларусь), уяуляе сабой выключны па значнасщ i прак- 
тычна недаследаваны комплекс дакументау, я к  утрымлiвае багаты фактычны 
матэрыял, датычны штодзённага жыцця насельнщтва Беларуш перыяду 
германскай акупацыт Генеральны камюарыят «Беларусь» (ГКБ), я к  з’яу- 
ляуся вышэйшым адмшютрацыйным органам у акрузе, быу ключавым 
выканауцам германскай акупацыйнай палпыкт



Прадстауленыя дакументы утрымл1ваюць як загады, дырэктывы, распа- 
раджэнш, пастановы, цыркуляры, шструкцый, разнастайныя указанш i пера- 
niCKy чыноушкау акупацыйнай адмiнiстрацыi у Г енеральнаи акрузе Беларусь, 
так i дакументы, якiя дасылалiся сюды з юраунщтва рэИхскамiарыята 
«Остланд» у Рызе. Наяуныя дакументальныя матэрыялы Калекцый даку- 
ментау ГенеральнаИ акрyгi Беларусь дазваляюць рэканструяваць асобныя 
аспекты стану эканомт i паусядзённага жыцця насельнщтва ва умовах 
германскага акупацыинага рэжыму.

Пытаннi працоунай штодзённасщ i прыцягнення мясцовага насельнiцтва 
да працы акyпацыИнымi уладамi не знаходзшся у цэнтры увап даследчыкау. 
Эвалюцыя вывучэння тэмы прайшла ад метадалапчнай устаноую аб працы 
на акупантау як здраднiцтва у савецкай пстарыяграфй да характарыстыкi 
праблемы як выключна прымусовай цi рабскай працы у сучаснай айчыннай 
гiстарычнаИ навуцы. Больш дэталёвае i грунтоунае вывучэнне пытання 
сутыкалася з абмежаванасцю базы крынщ. Прадстауленае даследаванне мае 
за мэту увядзенне у навуковы зварот значнага комплексу фактычнага матэ- 
рыялу па праблеме працоунай штодзённасщ, у першю чаргу, фшансавага 
аспекта выкарыстання акyпацыйнымi уладамi працы насельнiцтва Беларyсi, 
я к  прадстауляе тэму у новым ракурсе i стварае аснову для далейшага 
вывучэнне пытання на канцэптуальным узроуш.

Выкарыстанне працоуных рэсурсау акупаванай Беларус з’яулялася 
адным з найбольш ютотных элементау палiтыкi нямецкiх улад, якому акупа- 
цыйная адмiнiстрацыя надавала вялшае значэнне у вайне супраць Савецкага 
Саюза. Ужо у снежнi 1941 г. было выдадзена палажэнне аб абавязковай 
прапiсцы i абмежаваннi права пражывання. Акупацыйная улада iмкнyлася 
паставщь пад кантроль мясцовае насельнiцтва i яго свабоднае перамяшчэнне. 
Пакаранне за парушэнне палажэння прадугледжвала турэмнае зняволенне 
або штраф [1, арк. 23—23b].

Адначасова уводзiуся абавязковы парадак, згодна з яюм усе жыхары 
акупаваных тэрыторый ва узросце ад 18 да 45 год падлягалi працоунаму 
абавязку у адпаведнасцi з ix працаздольнасцю. Паслабленнi рабiлiся адносна 
асоб, яюя маглi пацвердзiць, што займаюцца грамадска значнай працай. 
Таксама сцвярджалася, што аплата працы павiнна была адбывацца паводле 
справядлiва устаноуленых тарыфау [1, арк. 23-23b].

Для Беларус уводзiлiся спецыфiчныя элементы палiтыкi у сферы аплаты 
працы. Адрознiвалася тарыфная сетка у рамках рэИxскамiсарыята «Остланд». 
Акрамя таго, па прыкладзе сельскай гаспадарю, планавалася выплочваць 
частку зарплаты натyральнымi прадyктамi у лясной i прамысловай сферах. 
З мэтай павышэння эфектыунасцi працы заахвочвалася укараненне здзельнай 
зарплаты [2, арк. 034].

Асобнае распараджэнне датычылася працауладкавання яурэяу. Выка
рыстанне працы гэтай групы насельнщтва павшна было адбывацца толькi 
праз бiржы. Усiм квалiфiкаваным рабочым трэба было мець пацвярджэнне 
i пасведчанне з б1ржы працы. У далейшым працауладкаванне яурэИскix



неквашфшаваных рабочых планавалася ажыццяуляць толью у выглядзе 
працоуных калон 1:10, 1:20 i 1:30, яюя складалюя юдэнратам i зацвярджалюя 
патыднёва бiржай працы [2, арк. 35-35_1].

Пачынаючы з 01.11.1941 прадугледжвалася зарплата ушм працуючым 
яурэям без выключэння. Харчовае забеспячэнне для тых, якiя былi працау- 
ладкаваны бiржай працы, павiнна было пастауляцца мунiцыпалiтэтам у гета. 
Разлш зарплаты меу спецыфiчныя рысы: не уся фактычная зарплата выда- 
валася на рукi: 20 % неабходна было унесщ на спецыяльны рахунак, 50 % 
павiнны былi наюроувацца на харчовае забеспячэнне i у будаушчы фонд, 
астатнiя 30 % атрымлiваy яурэйсю рабочы. Неквалiфiкаваныя рабочыя 
павiнны былi атрымлiваць 1,60 рэйхсмарю на чалавека [2, арк. 35—035_1].

Згодна з дакументальнымi крынщаш, акупацыйныя улады рэгулярна 
уздымал пытаннi аплаты працы. Дзеля вырашэння праблемы з 1 чэрвеня 
1942 г. уводзшася спецыяльнае распараджэнне, якое у агульных рысах 
акрэслiвала палiтыку у сферы аплаты працы у Беларусi i павшна было 
сiстэматызаваць i стабiлiзаваць узровень зарплаты [3, арк. 255-257].

Дакумент меу 11 параграфау i вызначау умовы аплаты для фiзiчнай 
i iнтэлектуальнай працы з дакладным указаннем, яюя вiды працы да чаго 
адносяцца. Палажэнне закранала не толью аспект тарыфжацьй, але i вызна- 
чала магчымасць прызначэння надбавак да заробку або вытворчых прэмiй. 
Уводзшася пагадзшная аплата працы, акрамя гэтага, для спрашчэння разлiку 
дапускалiся месячныя yнiфiкаваныя заробкi. Вызначалася, што пры звычай- 
ным для вытворчасцi працоуным часе штотыдзень 48 гадзiн трэба было 
адлiчваць у кожным каляндарным месяцы 205 рабочых гадзiн. Дадатковая 
праца у нядзелю, у выходныя i начныя змены павiнна была быць кампенса- 
вана пагадзiннай аплатай. Не выключалася выкарыстанне здзельнай працы, 
укараненне якой заахвочвалася yсiмi сродкамЬ

Палажэнне прадугледжвала фiнансаванне харчавання мясцовых работ- 
нiкаy. Для абеду магло нашчвацца мiнiмум 2 руб., макшмум 3 руб., сня- 
данку -  м тм ум  1 руб., максiмум 1,50 руб., вячэры -  мiнiмум 1 руб., 
макшмум 1,50 руб. Для горада Мшска прадугледжвалася мясцовая надбаука 
10 %, але яна, як i усе надбаyкi, не плацшася яурэям [4, арк. 8, 8b, 9, 9b].

У жшуш 1942 г. зацвярджашся таксама стаyкi для супрацоушкау гене- 
ральнага урада у акупаваных усходнiх абласцях, якiя атрымлiвалi, акрамя 
бясплатнага месца для пражывання, наступную надбауку да зарплаты за 
каляндарны дзень:

група I: рабочыя, старшыя рабочыя, супрацоyнiкi з нескладанай дзей- 
насцю 2,00 марак; група II: супрацоушю з квалiфiкаванай дзейнасцю, майст- 
ры, якiя не адносяцца да группы III, 3-20 марак; группа III: супрацоушю 
з адказнай пасадай, шжынеры i г.д. -  4, 80 марак [5, арк. 8-9].

Яшчэ на узроуш праекта распараджэнне аб аплаце выклшала крытыку 
у акупацыйных функцыянерау. Сцвярджалася, што заработная плата у сярэд- 
няй i нiжэйшай групах па тарыфнай сетцы з’яулялася занадта нiзкай i амаль 
што не пакрывала пражытачны мiнiмум. Праект ставiy iнтэлектуальны прале-



тарыят у складанае становшча i не падыходз1у для заходшх абласцей Бела
руси паколью з часоу польскай акупацыi тут усталявауся значна вышэйшы 
узровень жыцця, чым ва усходшх абласцях. Праект распараджэння таксама 
не садзейшчау вырашэнню цяжкасцей, звязаных з недахопам канцылярсюх 
рабочых, або з тым, каб прыцянуць моладзь у якасщ змены для камер- 
цыйных прафесiй. Спецыяльная увага звярталася на канцылярскую дзейнасць 
i падкрэслiвалася, што у нямецкiх установах лiчылi, што ранейшая зара
ботная плата была занадта нiзкай. Выказвалася пажаданне, каб матэрыяльнае 
становiшча высакласных работшкау палепшылася. Але гэтаму не садзейш- 
чала распараджэнне, паколькi галоуная маса супрацоушкау адпавядалi IV цi 
V групе па тарыфнай сетцы.

Звятралася увага, што у распараджэннi не згадвалася пра валоданне 
нямецкай мовай. У нямецкiх чыноунiкау узнiкалi пытаннi адносна таго, чаму 
для дзяржаунай чыгункi прадугледжвалася да 25 % надбаую да зарплаты 
тым, хто валодае нямецкай мовай; а да супрацоушкау, для яюх веданне 
нямецкай мовы адыгрывае значную ролю, гэта не адносшася. Надбаукi ад 
10 % назывался нязначнымi. Асаблiва у параунаннi з тым, што пра- 
мысловыя рабочыя маглi атрымаць надбауку да 50 %, а работшю разумовай 
працы абмяжоувалiся толью 10 %. Асобная увага звярталася на неабходнасць 
заахвочвання саветнiкау, што ведалi краiну, якiх таксама неабходна было 
вылучыць. У краiне было вельмi мала людзей з вышэйшай адукацыяй, якiх 
неабходна было падтрьг^ваць [6, арк. 1—1Ь].

У той жа час быш i шшыя думкi. Некаторыя предстаунiкi акупацыйнай 
адмшютрацый лiчылi прапанаваныя стаукi занадта вялiкiмi для Беларусi, дзе 
узровень цэн шзю. Таму iснавала небяспека, што частка выплачанай зарпла
ты можа трапщь на чорны рынак, але гэта не датычылася Балтыйскiх краш 
рэйхскамiсарыята «Остланд». Таксама прапаноувалiся аднолькавыя стаукi 
для жанатых i не жанатых работнiкау: група I -  1,50 марак; група II -  2,50 ма- 
рак; група III -  3,50 марак [ 5, арк. 6].

Выказвалюя таксама меркаванш пра неабходнасць устанавщь абмежа- 
ванш на выплату наяунымi грашамi у розным памеры у залежнасцi ад таго, 
пра наём у якой генеральнай акрузе -  Эстошя, Латвiя, Лiтва, або Беларусь 
i рэйхскамюарыят Украiна -  iдзе гаворка. Таксама падкрэ^валася важнасць 
найму палякау ва усходшх акупаваных абласцях як квалiфiкаваных кадрау 
[5, арк. 12]. Але сцвярджалася, што неабходна асцерагацца таго, што пры 
розным падыходзе да аплаты працы палякi аддадуць перавагу працоуным 
стаукам у суседнiх дзяржавах, а не працы у Беларус або Украiне [5, арк. 14].

На падставе распараджэння быьи выдадзены асобныя пастановы, якiя 
з улжам крытыкi вызначалi памер заробку для асобных вiдау працы i прад- 
прыемствау. Так, выплаты наёмным работшкам службовых iнстанцый 
вермахта, ахоуных атрадау, палiцыi, адмiнiстрацыйных раёнау цi шшых 
нямецкiх службовых iнстанцый, а таксама работшкам мясцовага юравання 
павiнны быьи адбывацца зыходзячы з 8 разрадау ад 1 200 руб. у месяц для 
асоб, яюя займалi кiруючыя пасады, да 300 руб. для службоуцау з пераважна 
машыннай дзейнасцю у бюро, рэгiстратурах, касах, бухгалтэрый i iнш.



Спецыяльным дадаткам да палажэння таксама рэгулявауся заробак 
работшкам гаспадарчых прадпрыемствау. Тарыфшацыя таксама адбывалася 
на падставе 8 разрадау, яюя мел1 унутраны дадатковы падзел. Юраунш 
буйных прадпрыемствау павшны был1 атрымл1ваць штомесяц да 1 800 руб. 
Мшмальны аклад у 450 руб. прызначауся канцылярсюм работшкам.

Падобная тарыфшацыя прыводзшася i для мясцовых чыноушкау: 
акруговым юраушкам, бургамютрам i сельскiм старастам. Юраушк акруп 
з насельнiцтвам больш за 30 тыс. жыхароу або бургамiстр павiнны быш 
атрымлiваць 1 800 руб. у месяц. У гарадах з насельнщтвам больш за 100 тыс. 
жыхароу аклад бургамютра на прыфрантавой паласе вызначау iнспектар 
гаспадаркi па узгодненш з галоунакамандуючым на аператыуным фронце, 
а на тэрыторый армейскага раёна -  шспектар гаспадаркi па узгодненш з юрау- 
нiком гаспадаркi у армii. Сельскiя старасты пры абшчынах з насельнiцтвам 
менш за 5 тыс. жыхароу, пры умове, што яны з,яулялiся штатнымi работ- 
шкаму атрымлiвалi ад акупацыйных улад штомесяц 600 руб.

Асаблiвую увагу адмшстрацыя звяртала на спецыялiстау, якiя валодалi 
замежнымi мовамi, а менавiта перакладчыкау. У залежнасцi ад вуснага щ 
пiсьмовага перакладу, складанасцi работ яны атрымлiвалi ад 450 да 900 руб. 
[7, арк. 65-071].

На падставе распараджэння асобныя прадпрыемствы распрацоувалi 
уласныя палажэннi, якiя рэгулявалi дадзенае пытанне. У дакументах захава- 
люя нормы вызначэння акладау, зацверджаныя для устаноу пошты i тэлегра- 
фа, яюя прадугледжвалi увядзенне пагадзiннай i памесячнай заработнай 
платы i вылучэнне 9 груп згодна з квалiфiкацыяй i пасадамi работнiкау.

Заработная плата 1-й групы прадугледжвала два варыянты: 1a) пагадзiн- 
ная аплата 0,12 ням. марак; 1b) пагадзшная аплата 0,10 ням. марак.

Да групы 1а адносшся неквалiфiкаваныя рабочыя, а таксама тыя, што 
знаходзiлiся на пасадзе рабочых пошты, падсобных рабочых тэлеграфа (пры 
працы у службе будаунщтва тэлеграфа да 3 месяцау), напрыклад, супра- 
цоунiкi службы распакоую скрынь, а таксама падсобныя рабочыя тэлеграфа. 
Да группы 1b адносшся жанчыны, яюя займалiся лёгкай працай (пры^раль- 
шчыцы, памочнiцы на кухш).

Заработная плата 2-й групы прадугледжвала пагадзшную аплату 0,15 ням. 
маркг Яе атрымлiвалi абучаныя рабочыя, а таксама работнш, якiя знаходзi- 
люя на пасадзе разраду тарыфнай сетю A10b i A11 паштовага кандуктара, 
паштальёна, а таксама супрацоунiка тэлеграфа (пры працы больш чым 
3 месяцы у службе будаунщтва тэлеграфа): дапаможная служба, пазней 
таксама паштовая служба.

Заработная плата 3-й групы прадугледжвала пагадзшную аплату 
0,175 ням. маркг Яе атрымлiвалi работнш, яюя знаходзшся на пасадзе 
разраду тарыфнай сетю A10a (паштовы памочнiк загадчыка аддзела, вяр- 
хоуны кандуктар пошты, наглядчык лiнii тэлеграфа, друкар, машышст 
i рамеснiк-будаунiк тэлеграфа). Прыклады: унутраная i неафiцыйная служба, 
пазней таксама разносчык грошай.



Заработная плата 4-й групы прадугледжвала аплату 0,20 ням. марю. Яе 
мел1 работшю, яюя знаходзшся на пасадзе разраду тарыфнай сетю A9 
(спецыялют па паштовых аперацыях, шафёр).

Заработную плату 5-й групы з пагадзшнай аплатай 0, 25 ням. марю. 
атрымл1вал1 работшю, яюя знаходзшся на пасадзе разраду тарыфнай сетю 
A7a, A7(w), A8a i A8b (сакратары, асютэнты, юраушю): касавыя работшю, 
дапаможныя чыноушю ад начальшкау арганiзацыi, службы тэлефоннай 
станцьй, службы перадачы тэлеграмы.

Заработную плату 6-й групы з пагадзшнай аплатай 0,30 ням. марю мелi 
работнiкi, якiя знаходзiлiся на пасадзе разраду тарыфнай сетю A5a, A5b i A6 
(вярхоуныя сакратары, вярхоуныя майстры на заводзе, майстры на заводзе, 
механiкi i юраушю працы тэлеграфа). Прыклады: юраушк аргашзацый 
меншых службовых iнстанцый.

Заработная плата 7-й групы прадугледжвала памесячную аплату
75 ням. марак. Яе мелi работшю, якiя знаходзiлiся на пасадзе разраду тарыф
най сетю A4c2 i A4b1 -  шспектарау i галоуных шспектарау. Прыклады: 
начальнiк аддзела i юраушк цэнтральных кас.

Заработная плата 8-й групы прадугледжвала памесячную аплату
95 ням. марак. Яе атрымлiвалi работшю, яюя займаш пасады адпаведна 
разрадау тарыфнай сеткi A2d i A3b (чыноушка). Прыклады: начальшк 
аддзела, дыпламаваны шжынер, калi яны не маглi класiфiкавацца у тарыф- 
ным разрадзе 9.

Заработную плату 9-й групы з памесячнай аплатай 120 ням. марак магш 
атрымлiваць мясцовыя работнiкi толькi пасля спецыяльнай заявы i папярэд- 
няга дазволу генеральнага камiсара паштамта.

Перавага у найме на працу аддавалася этшчным нямецкiм работнiкам, 
што павiнна было пацвярджацца дакументальна. Этнiчныя немцы, яюя 
адпавядал тарыфным разрадам 1-6, атрымлiвалi зарплату вышэй на 30 %. 
Акрамя таго, iм маглi выдзяляцца надбаую.

Работнiцы тарыфнага разраду 1-6, выключаючы 1b, павiнны былi 
атрымлiваць 80 % названай стаукi заработнай платы. Каш работнiцы цалкам 
замянялi мужчын, то атрымлiвалi поуны заробак. Работнщы тарыфнага 
разраду 7-9 мелi такi ж заробак, як i мужчыны.

Рабочыя-падлеткi ва узросце 16-18 гадоу павiнны былi атрымлiваць 
80 %, а ва узросце менш за 16 гадоу -  50 % належнай зарплаты [8, арк. 69].

Прадугледжвалюя надбаукi да заработнай платы. За высакаякасную 
працу яна магла выдавацца у адзiнкавым выпадку да 50 % тарыфнай 
зарплаты. У першую чаргу надбаую павшны былi атрымлiваць этнiчныя 
немцы. Асобныя даплаты павiнны былi атрымлiваць работшю за веданне 
нямецкай мовы (да 50 %).

У той жа час аплата дзён адпачынку, святау цi iншых дзён без працы не 
дапускалася. З атрымальнiкау месячнага заробку трэба было утрымлiваць за 
кожную прапушчаную працоуную гадзiну 1/200 яго частку. Утрымлiвалiся 
грошы таксама у выпадку, калi прадстаулялася харчаванне па месцы працы.



Яурэ1 павшны 6ыл1 атрымл1ваць замест выплаты грошам1 прынцыпова 
толью харчовае забеспячэнне. Кал1 гэта было не магчыма, кампенсацыя, якая 
адпавядала 1х дзейнасщ, магла выдавацца у памеры да 80 %. Выключался 
любыя надбаую [8, арк. 69-72].

Змены у спуацьй на фронце i акупаваных тэрыторыях вымушал1 акупа- 
цыйныя улады шукаць меры па павышэннi прадукцыйнасщ працы, для чаго 
з 1 кастрычшка 1943 г. уводзiлася новае палажэнне, якое замяняла распара- 
джэнне аб рэгуляванш умоу аплаты i працы ад 1 чэрвеня 1942 г. Новы 
дакумент утрымлiвау 14 параграфау i абумоулiвау аспекты сферы яго пры- 
мянення, рэжыму i аплаты працы, у тым лшу звышурочнай, мерау па павы - 
шэнш прадукцыйнасцi, прэмiй за рацыяналiзатарскiя прапановы, сацыяльнае 
абслугоуванне i выплаты у натуральнай форме, прадстаулення адпачынку, 
прафесiйнай адукацыi i павышэння квалiфiкацыi, забеспячэння парадку на 
прадпрыемствах i пакаранняу, ажыццяулення распараджэння, фшансавага 
становiшча прадпрыемствау i крымшальна-прававых нормау.

Распараджэнне тэрытарыяльна ахоплiвала генеральную акругу Беларусь 
i датычылася ушх прадпрыемствау, адмiнiстрацыйных службау i гаспадарю, 
дзе працуюць мясцовыя работнiкi, за выключэннем ваеннапалонных.

Новыя патрабаваннi прадугледжвал^ што мiнiмум працы складае ужо 
54 гадзшы на тыдзень. У той жа час звышурочнай лiчылася праца, якая 
выконваецца звыш вызначанага часу працы -  48 гадзш на тыдзень, i яна 
павшна была аплочвацца з надбаукай ад 25 % за кожную звышурочную 
гадзшу. Праца па нядзелях i святочных днях павiнна была аплочвацца 
з надбаукай да гадзшнай зарплаты ад 50 %.

Надбаука 100 % прадугледжвалася да пагадзiннай зарплаты за поуны 
працоуны час, калi праца выконвалася 1 мая, у вольныя днi, а таксама 
у першы святочны дзень Пасхi, Трощы i Раства Хрыстова.

Надбаука да аплаты працы па нядзелях i святочных днях адсутшчала 
у вахцерау, вартаунiкоу прадпрыемствау i пажарных, а таксама фурманау за 
час, у яю яны павiнны кармiць i даглядаць каней [9, арк. 37].

Галоуны шлях да павышэння прадукцыйнасщ працы акупанты бачылi 
у шыроюм выкарыстаннi здзельнай працы i прэмiяльных надбауках за высо- 
кiя вышю. Адзначалася, што работы, якiя па свайму роду дзейнасщ не 
могуць быць выкананы у якасцi здзельнай, павшны па магчымасщ узна- 
гароджвацца прэмiяй за высокiя вытворчыя паказчыю, калi праз гэта могуць 
быць павялiчаны працоуныя дасягненнi па колькасщ, якасцi, эканомii сыра- 
вiны i часу i г.д.

Прадугледжвалася, што рабочыя маглi рабiць прапановы для павышэння 
прадукцыйнасщ, рацыяналiзацыi, якасцi вырабау, эканомii сыравiны, бяспекi 
працоуных умоу i г.д. Кiраунiк адмiнiстрацыi щ прадпрыемства атрымлiвау 
права выплачваць 1 % ад гадавой суммы заробку прадпрыемства у выглядзе 
прэмiй за рацыяналiзатарскiя прапановы такога кшталту. Калi юраушк 
адмiнiстрацыi цi прадпрыемства лiчыу належным выплачваць у адзiнкавых 
выпадках дадатковыя прэмii, то на гэта патрэбна было атрымаць згоду 
гэбiтскамiсара.



У новым распараджэнш пратсвалася, што пакуль аб’ёмы прадпрыем- 
ства дазвалялу трэба было надаваць павышаную увагу наладжванню i па- 
ляпшэнню харчавання на прадпрыемстве, а таксама забеспячэнню рабочых 
i ix сваякоу харчовымi i далiкатэснымi прадуктамi, а таксама рэчамi штодзён- 
най неабходнасщ. Але толькi тыя працаушю, яюя выконвалi умовы атрыман- 
ня прэмй цi надбаую за высокую прадукцыйнасць, цi якiя дасягалi большай 
за сярэднюю прадукцыйнасцi па здзелцы, мелi права атрымаць такую 
дапамогу [9, арк. 37-44].

З 1 кастрычшка 1943 г. распараджэннем абвяшчалася, што кожны работ- 
нiк меу права на аплачваемы адпачынак адзiн раз у каляндарны год. Каб 
падаць заяву на адпачынак у першы раз, трэба было адпрацаваць беспера- 
пынна 6 месяцау на адным i тым жа прадпрыемстве щ адмiнiстрацыi.

Звярталася увага на прафесшную адукацыю. Пры гэтым усе аргашзацый, 
прадпрыемствы прамысловай гаспадаркi i усе адмшютрацый дзяржаунай 
службы абавязвалiся забяспечыць прафесiйную адукацыю маладым спе- 
цыялютам i павышэнне квалiфiкацыi супрацоушкам. Усе меры прафесшнай 
адукацыi i павышэння квалiфiкацыi павiнны былi арыентавацца на тое, што 
набытыя веды маги ужывацца i выкарыстоувацца непасрэдна на прадпры
емстве (абумоуленая вытворчымi патрабаваннямi адукацыя). Акрамя таго, 
прадпрыемствы быщ абавязаны ажыццяуляць далейшае сiстэматычнае 
навучанне прыгодных супрацоушкау з мэтай прафесшнага росту (да стар - 
шага рабочага, машышста, рамеснiка, майстра вытворчага навучання, 
майстра цэха i г.д.), а таксама ажыццяуляць пераквалiфiкацыю падсобных 
рабочых да квалiфiкаванага спецыялiста, пераарыентацыю на новыя матэ- 
рыялы, новыя метады працы i вытворчасцi, прадтсанш аб парадку вядзення 
бухгалтарскага улжу, метады размеркавання i г.д., каб таюм чынам падтрым- 
лiваць вытворчую прадукцыйнасць.

Уводзiлiся патрабаваннi да парадку на прадпрыемствах i пакаранняу. На 
кожным прадпрыемстве неабходна было забяспечваць макшмальна магчы- 
мую бяспеку, парадак i чысцiню, каб стварыць умовы для павышэння 
прадукцыйнасщ. Кiраунiк адмшютрацый цi прадпрыемства меу права наклад- 
ваць грашовы штраф, якi складау да паловы сярэдняга заробку у дзень, з пры- 
чыны парушэння парадку щ бяспекi установы альбо прадпрыемства. За 
парушэннi у вялшм маштабе грашовы штраф мог складаць поуную суму 
сярэдняга заробку у дзень. Парушэнне патрабаванняу распараджэння кара- 
лася турмой да 6 месяцау i грашовым штрафам, не выключалася i аж^1ццяу- 
ленне палiцэйскix мер пакарання [9, арк. 37-44].

Таюм чынам, фiнансавае забеспячэнне i рэгуляванне заробку мясцовага 
насельнщтва сталi адным з шструментау акупацыйнай палiтыкi на тэрыторый 
Галоунай акругi Беларусь. Спрабуючы перацягнуць на свой бок беларускае 
насельнщтва i забяспечыць працоуныя рэсурсы для Германii, улады сутык- 
нулюя з цэлым комплексам праблем, яюя былi уласцiвы эканамiчнай сiтуацыi 
на занятых тэрыторыях. Акупацыйныя прадпрыемствы i установы адчувалi 
пастаянны недахоп квалiфiкаваныx кадрау i асаблiва асоб з вышэйшай



адукацыяй сярод беларускага насельнщтва, што прымушала акупантау 
звяртаць увагу на палякау як больш падтыхтаваных кадрау i нават разглядаць 
пытаннi iх фшансавага заахвочвання для працы на акупацыйную адмшют- 
рацыю. Неаднаразова у крынщах звяртаецца увага на рознiцу памiж 
Усходняй i Заходняй Беларуссю. З часоу польскай акупацыi там, па мер- 
каваннi немцау, усталявауся значна вышэйшы узровень жыцця [6, арк. 001— 
001b] i iншыя адносiны да працы у параунанш з усходам, дзе панавау «руск 
узровень работы» [3, арк. 255-257] згодна з нямецюм азначэннем. Для 
нямецюх чыноушкау таксама было непрымальна, што разумовыя работнiкi 
зарабляюць менш, чым рабочыя, i неаднаразова уздымалi гэта пытанне 
у ГКБ. Часта таксама абмяркоувалюя заробкi дапаможнай палiцыi, яюя 
значна пераузыходзiлi тыя, што iснавалi у iншых сферах дзейнасцi мясцовых 
работнiкау. Вострай з’яулялася патрэба у спецыялiстах, якiя ведалi замежныя 
мовы i добра арыентавалiся у сггуацьй у краiне.
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