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Ф1НАНСАВЫЯ АСПЕКТЫ ВЫКАРЫСТАННЯ МЯСЦОВАЙ ПРАЦОУНАЙ 
С1ЛЫ ВА УСТАНОВАХ I НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ АКУПАВАНАЙ 

БЕЛАРУС1 (1941-1944) ПАВОДЛЕ МАТЭРЫЯЛАУ КАЛЕКЦЫ1 
ДАКУМЕНТАУ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АКРУГ1 «БЕЛАРУСЬ»

Дакументальная спадчына акупацыйных улад, якая змяшчаецца у 
Калекцый дакументау Генеральнай акруп «Беларусь» (ГАБ, фонд 370 
Нацыянальнага арх1ву Р эсп ублт  Беларусь), уяуляе сабой выключны па 
значнасщ i практычна недаследаваны комплекс дакументау, я к  утрымл1вае 
багаты фактычны матэрыял, што датычыцца штодзённага жыцця 
насельнiцтва Беларусi перыяду германскай акупацыц Г енеральны камiсарыят 
«Беларусь», я к  з’яуляуся вышэйшым адмiнiстрацыйным органам у акрузе, 
быу ключавым выканауцам германскай акупацыйнай палiтыкi.

Матэрыялы Калекцый даюць прадстауленне аб шматлiкiх аспектах 
акупацыйнага жыцця праз прызму дзейнасщ акупацыйнай адмiнiстрацыi i 
пралiваюць святло на ш м атлтя  «белыя плямы» выкарыстання эканамiчнага 
патэнцыялу i працоунай штодзённасщ насельнiцтва Беларусi у гады 
германскай акупацыц

Прадстауленыя дакументы утрымлiваюць як загады, дырэктывы, 
распараджэннi, пастановы, цыркуляры, iнструкцыi, разнастайныя указаннi i 
ператску чыноУнiкаУ акупацыйнай адмiнiстрацыi у Генеральнай акрузе 
Беларусь, так i дакументы, яюя дасылалiся сюды з юраунщтва 
рэйхскамiарыята «Остланд» у Рызе. Наяуныя дакументальныя матэрыялы 
Калекцыi дакументау Г енеральнай акругi Беларусь дазваляюць
рэканструяваць асобныя аспекты стану эканомiкi i паусядзённага жыцця 
насельнiцтва ва умовах германскага акупацыйнага рэжыму.

Пытаннi працоунай штодзённасщ i прыцягнення мясцовага
насельнщтва да працы акупацыйнымi уладамi не знаходзшся у цэнтры увагi 
даследчыкау. Эвалюцыя вывучэння пытання прайшла шлях ад 
метадалапчнай устаноуцы працы на акупантау у якасщ здраднiцтва у 
савецкай гютарыяграфй да характарыстыкi праблемы як выключна 
прымусовай цi рабскай працы у сучаснай айчыннай гiстарычнай навуцы. 
Больш дэталёвае i грунтоунае вывучэнне праблемы сутыкалася з 
абмежаванасцю базы крынщ. Прадстауленае даследаванне мае мэтай, у 
першую чаргу, увядзенне у навуковы зварот значнага комплексу фактычнага 
матэрыялу па пытаннi працоунай штодзённасщ, у першую чаргу, фшансавым 
аспекце выкарыстання акупацыйнымi уладамi працы насельнщтва Беларуси 
якi прадстауляе праблему у новым ракурсе i стварае аснову для далейшага 
вывучэння пытання на канцэптуальным узроУнi.

Пытаннi заробку былi iстотнымi пры спробах матывацыi мясцовага 
насельнщтва супрацоушчаць з акупацыйнай адмшютрацыяй. Асаблiва гэта 
датычылася такiх структур, як дапаможная палщыя.



31 студзеня 1942 г. для палщэйсюх служачых была вызначана велiчыня 
заработнай платы. Нежанатыя дапаможнiкi палiцыi атрымлiвалi 1 марку за 
дзень, а таксама дадаткова 1.26 марак у якасщ кампенсацый.

Нежанатыя унтэр-афщэры атрымлiвалi 1 марку у дзень, а таксама 
дадаткова 1.50 марак у якасщ кампенсацый. Жанатыя салдаты -  1 марку 
у дзень, плюс 2 марю -  грошы на сям’ю, таксама 1.20 марак -  кампенсацыя. 
Жанатыя унтэр-афщэры -  1.50 марак у дзень, плюс 2 марю -  грошы на 
сям’ю, у дадатак 1.20 марак -  кампенсацыя. Служачыя, ад фельдфебеля 
i вышэй па званш, атрымлiвалi 2 марю у дзень, 3 марю -  грошы на сям’ю 
i 1.20 марак -  кампенсацыя. Камандзiр батальёна (нежанаты) атрымлiвау 
4 марю, плюс 1.20 марак -  кампенсацыя [1, арк. 023].

Заробкi шуцманшафт щ дапаможнай палiцыi выклiкалi незадаволенасць у 
асобных юраушкоу акупацыйнай адмшютрацый у Барысаве. Адзначалася, 
што велiчыня узнагароды надзвычайна вялiкая i складала разам з надбаукай 
для асобнага чалавека каля 210 марак кожны месяц. Гэтая узнагарода 
спрыяла узшкненню супярэчнасцяу у палiтыцы аб заработнай плаце, згодна з 
якой прадугледжаны узнагароды для супрацоушкау дзяржаунай службы, 
прадстауленых мясцовым насельнiцтвам. У той час як бургамютр раёна як 
носьбгг самай высокай адказнасцi у раёне атрымлiвау 90 марак, шспектары 
раённага упраулення -  ад 50 да 70 марак, настаушю народнай школы -  ад 30 
марак i вышэй i адукаваныя медсёстры -  толью 15 марак; шуцман, яю часцей 
за усе не меу шякай адукацыi, атрымлiвау у разы больш [1, арк. 021].

28 снежня 1942 г. юраунщтва ГАБ звярталася у Рыгу з просьбай да 
рэйхскамюара аб адкшканш распараджэння мiнiстэрства, згодна з яюм 
беларускай дапаможнай палiцыi выплочвалiся сутачныя грошы у памеры 
4,50 марак (щ 45 руб.). Акупацыйныя улады Беларусi прасiлi адразу спынiць 
гэта распараджэнне, паколью яно ставiла перашкоды для замарожвання 
заработнай платы. K ^ i  б гэта распараджэнне пачало ажыццяуляцца, то 
беларускi урач на юруючай пасадзе атрымлiвау 120 марак кожны месяц, у 
той час як дапаможны шуцман без усяюх ведау -  вышэйшую сумму. Таксама 
унутры нямецкай жандармерыi гэтая розная аплата выкшкала
незадавальненне большасцi беларускiх дапаможных службоуцау [1, спр. 920, 
арк. 022].

Асобна пратсвалася узнагароджванне для шшых этнiчных групп, 
акрамя руссюх, у тэрмiналогii акупацыйных улад, яюя былi задзейнiчаны у 
палiцэйскiх фармiраваннях на тэрыторыi ГАБ. Так, усе нанятыя на працу на 
фронце або для барацьбы супраць партызанау лiтоУскiя, латышскiя i эстонскiя 
роты дапаможнай аховы павшны былi атрымлiваць па-за межамi Балтыкi 
наступныя штодзённыя стаукi надбавак ад 10 рублёу для брыгад i намеснiкау 
юраушка групы, да 40 рублёу для камандзiрау батальёна [1, спр. 920, арк. 
034-037].

Да адзначаных вышэй сутачных ставак адносiлася таксама франтавая 
надбаука, якая складала 10 руб. штодзённа, сюды уключалася i барацьба з



партызанам^ Харчаваннем падраздзяленш палщый забяспечвалюя бясплатна. 
Пры невыкарыстанш забеспячэння па службовым прычынам або пры 
самастойным забеспячэнш з уласнай гаспадарк неабходна было выплочваць 
сутачныя грошы на забеспячэнне. Сумма складала поуны сутачны рацыён, 
на землях Балтык -  8 рублёу, на 1ншых землях -  6 рублёу [1, спр. 920, 
арк. 027-027b-028].

18 жшуня 1942 г. бььш вызначаны заробк для служачых Вшейскага раёну 
ГАБ. Заробак вагауся ад 200 марак у бургамютра да 30-40 марак у пасыльных, 
вахцёрау, фурманау. Настаушк з вышэйшай адукацыяй атрымл1вау 
80-100 марак, спецыялют з веданнем нямецкай мовы -  60-80 марак 
[1, спр. 918, арк. 003].

Вялшую увагу акупацыйныя улады надавал1 медыцынсюм работшкам. 
Быу праведзены ператс беларусюх урачоу. Атрымалася, што у большай 
частцы зямель насельнщтва забяспечана беларусюм1 урачам^ Толью у 
заходшх частках працавала шмат яурэяу, у асноуным гэта был1 урачы- 
спецыялюты. Планавалася з Мшска у заходшя земл1 наюраваць беларусюх 
урачоу для аказвання паслуг [1, спр. 920, арк. 011 -011b.]. Медыцынсю 
персанал атрымл1вау ад м тм альны х 45-60 марак у саштарау да 150 марак 
у раённага урача, раённага ветэрынара щ юраушка в я л т х  бальнщ 
у Валожыне, Ашмянах i Вшейцы [1, спр. 918, арк. 004.].

Для членау судовай сютэмы, якiя займалi юручыя пасады, уводзiуся 
павышаны заробак. Намесшк суддзi раённага суда павiнен быу атрымлiваць 
1 500 руб., а прэзщэнт раённага суда да 2 200 руб. [1, спр. 920, арк. 004].

Таюм чынам, фшансавае забеспячэнне i рэгуляванне заробку мясцовага 
насельнщтва сталi адным з шструментау акупацыйнай палiтыкi на тэрыторыi 
Галоунай акругi Беларусь. Спрабуючы перацягнуць на свой бок беларускае 
насельнщтва i забяспечыць працоуныя рэсурсы для Германи улады 
сутыкнулiся з цэлым комплексам праблем, якiя былi уласщвы эканамiчнай 
сiтуацыi на занятых тэрыторыях. Акупацыйныя прадпрыемствы i установы 
адчувалi пастаянны недахоп квалiфiкаваных кадрау, асаблiва падкрэслiвалася 
вельмi нязначная колькасць асоб з вышэйшай адукацыяй сярод беларускага 
насельнщтва, што прымушала акупантау звяртаць увагу на палякау як на 
больш падтыхтаваныя кадры i нават разглядаць пытанш iх фiнансавага 
заахвочвання для працы на акупацыйную адмшютрацыю. Неаднаразова у 
крынiцах звяртаецца увага на рознiцу памiж усходняй i заходняй Беларуссю. 
З часоу польскай акупацый там, па меркаваннi немцау, усталявауся значна 
вышэйшы узровень жыцця [1, спр. 918, арк. 001-001b] i шшыя адносiны да 
працы у параунанш з усходам, дзе панавау «русю узровень работы» [1, 
спр. 882, арк. 255-257], згодна з нямецюм азначэннем. Для нямецюх 
чыноушкау таксама было непрымальна, што работшю разумовай працы 
зарабляюць менш, чым рабочыя, i гэта пытанне неаднаразова уздымалася у 
ГКБ. Часта таксама абмяркоувалюя заробкi дапаможнай палiцыi, яюя значна 
пераУзыходзiлi шшыя сферы дзейнасцi мясцовых работнiкау. Вострай 
з’яулялася патрэба у спецыялiстах, якiя ведалi замежныя мовы i добра 
арыентавалiся у сiтуацыi у краiне.



Набходна адзначыць, што матэрыялы Калекцый дакументау Г енеральнай 
акруп Беларусь [1] утрымл1ваюць вял1зарны аб’ём новай фактычнай 
шфармацый адносна эканам1чнага выкарыстання беларусюх тэрыторый 
акупацыйным1 уладам1 i паусядзённага жыцця грамадтва. Ушкальная 
шфармацыя крынщ дазваляе iстотна пашырыць фактаграфiчную
базу даследванняу гiсторыi перыяду германскай акупацый Беларусi, а таксама 
удакладнщь палажэнш айчыннай гiстарыяграфii, што датычацца 
страт гаспадарк i насельнiцтва за гады акупацый. Новыя дакументальныя 
крынiцы пры выкарыстаннi сучасных метадалагiчных падыходау дазваляюць 
паглыбiць вывучэнне акупаванай Беларусi на узроуш асобных рэпёнау 
акупаванай Беларусi, асобных прадпрыемствау i галiн гаспадаркi.

Увядзенне у вышку праведзенага даследавання новага факталапчнага 
маЫву у гiстарычную навуку дазваляе паставщь тэарэтычныя пытаннi 
адносна метадалагiчных падыходау i навуковых схем аналiзу акупацыйнага 
перыяду. Новыя дакументальныя крынiцы вызначаюць задачу неабходнасцi 
дапоунщь iснуючыя раней канцэптуальныя погляды на выкарыстанне 
германскiмi акупацыйнымi уладамi працы мясцовага насельнщтва, 
якая расцэньвалася як здраднiцтва щ прымусовая рабская праца, новым 
падыходам, заснаваным на характарыстыцы паусядзённых вытворчых 
узаемаадносш на акупаваных беларускiх тэрыторыях. На падставе уведзеных 
у навуковы абарот крынщ, а таксама сучасных метадалапчных падыходау 
варта звярнуцца да аналiзу стратэгш выжывання насельнiцтва ва умовах 
акупацыi.
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1. НАРБ. -  Ф. 370. -  Воп. 1.

С. М. Тукала

АСАБЛ1ВАСЦ1 ПРАВЯДЗЕННЯ КАНФ1СКАЦЫЙНЫХ 
МЕРАПРЫЕМСТВАУ АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАДАУ У ДАЧЫНЕНН1 

ДА МАЁМАСЦ1 ЯУРЭЙСК1Х ГРАМАДЗЯН М1НСКАГ А ГЕТА

Да восеш 1942 г. адзiных прадпiсанняу i дырэктыу адносна эксплуатацыi 
Мiнскага гета не юнавала. Асноуным дакументам, яюм карысталiся 
прадстаунiкi нямецкiх акупацыйных улад, з ’яулялюя вядомыя ужо нам 
сакрэтныя «Папярэдшя дырэктывы» аб адносiнах да яурэяу у вобласцi 
рэйхскамiсарыята «Остланд» рэйхскамiсара Г. Лозэ. Апошнiя утрымлiвалi 
вельмi важныя указаннi камiсарам аб рэгютрацый, маркiроУке i iзаляцыi 
яурэяу, швентарызацый i канфiскацыi маёмасцi [1, арк. 7-11].

27 жшуня 1942 г. па паручэнню Г. Лозэ фшансавы аддзел 
рэйхскамiсарыята «Остланд» (яго узначальвау доктар Ф. Вiалон -  С. Т.) 
распрацавау так званую сакрэтную iнструкцыю адносна упраулення гета, у


