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А. Г. Цымбал

МЕРАПРЫЕМСТВЫ ГЕРМАНСК1Х УЛАД 
ПА К1РАВАНН1 ЭКАНОМ1КАЙ У АКУПАВАНАЙ БЕЛАРУС1 

(на матэрыялах Г енеральнай акруп «Беларусь»)

Дакументальная спадчына акупацыйных улад, змешчаная у Калекцьи 
дакументау Генеральнай акруп «Беларусь» (фонд 370 Нацыянальнага архiва 
Рэспублт Беларусь), уяуляе сабой выключны па значнасцi i мала дасле- 
даваны комплекс дакументау, яи  змяшчае багаты фактычны матэрыял, што 
датычыцца жыцця насельнiцтва Беларус перыяду германскай акупацыi. 
Установа ажыццяуляла функцыi грамадзянскай адмiнiстрацыi на частцы 
беларускiх зямель i з’яулялася ключавым выканауцам акупацыйнай паль 
тыкi. Матэрыялы Калекцыi даюць уяуленне аб шматлтх аспектах аку- 
пацыйнага жыцця праз прызму дзейнасцi акупацыйнай адмiнiстрацыi 
i пралiваюць святло на шматлiкiя «белыя плямы» выкарыстання эканамiч- 
нага патэнцыялу i штодзённага жыцця насельнiцтва Беларуш у гады гер
манскай акупацый

Прадстауленыя дакументы утрымлiваюць загады, распараджэнш, цыр- 
куляры, iнструкцыi, разнастайныя указанш i перапiску чыноУнiкаУ акупа
цыйнай адмшштрацый як у Г енеральнай акрузе «Беларусь», так i дакументы, 
яия дасылалiся сюды з ираунщтва рэйхскамiарыята «Остланд» у Рызе. 
Наяуныя дакументальныя матэрыялы Калекцыi дакументау Г енеральнай 
акруп Беларусь дазваляюць рэканструяваць асобныя аспекты стану эканомiкi 
i паусядзённага жыцця насельнiцтва ва умовах германскага акупацыйнага 
рэжыму.



Адным з галоуных дакументау, што датычыуся эканам1чнага выка- 
рыстання захопленых тэрыторый, было Палажэнне пра асобую эканам1чную 
маёмасць на акупаваных усходшх тэрыторыях ад 28 мая 1942 г., якое было 
выдадзена на падставе указа Птлера аб юраванш на акупаваных усходшх 
тэрыторыях ад 17 чэрвеня 1941 г. Палажэнне прадугледжвала:

1) на акупаваных усходшх тэрыторыях ад 28 мая 1942 г. вызначалася 
асобая маёмасць, куды трапляла уся агульная рухомая i нерухомая маёмасць 
Савецкага Саюза, дзяржау у складзе Савецкага Саюза i аб’яднанняу;

2) гэтай асобай эканамiчнай маёмасцю прадтсвалася кiраваць па 
даручэннi. Распараджэнш па продажы, якiя не знаходзшся у рамках тага- 
часнага вядзення гаспадарю, патрабавалi згоды рэйхсмiнiстра акупаваных 
тэрыторый i згоды упаунаважанага па 4-гадовым плане. Распараджэннi, якiя 
праходзш без гэтай згоды, лiчылiся несапраудным^ Рэйхсмiнiстр акупа
ваных усходнiх абласцей праз дакументы мог даць згоду асобным галiнам 
эканомiкi цi асобнаму прадпрыемству;

3) давераныя асобы абiралiся камiсарам Рэйха. Гэтыя камiсары маглi 
дэлегаваць свае паунамоцтвы Генерал-камiсарам. Да прызначэння новых 
юраушкоу працягвалi сваю працу ранейшыя юраушю;

4) рэйхмшютр акупаваных усходнiх тэрыторый па згодзе з упауна- 
важаным па 4-гадовым плане рэгулявау кiраванне па даверанасщ для 
сельскагаспадарчых зямельных участкау i для манаполiй;

5) рэйхсмiнiстр акупаваных усходшх тэрыторый па згодзе з упауна- 
важаным па 4-гадовым плане выдавау патрэбныя законы i правшы рэгуля- 
вання. Ён мог дазволщь камiсарам Рэйха самастойна прымаць у асобных 
выпадках законы i правшы. Рэйхсмшютр акупаваных тэрыторый меу права 
дапушчаць выключэннi з правiл [1, арк. 88-90; 93-95].

18 чэрвеня 1942 г. з’явшася дадатковае тлумачэнне пастановы пра 
асобую эканамiчную маёмасць. Пастанова прызначалася у якасцi асновы 
рэгулявання дзейнасцi даверанага кiравання. Яна рэгулявала толькi нека- 
торыя з першачарговых пытанняу, тым часам як галоуныя прынцыпы 
павiнны былi быць дадзены асобна для даверанага юравання i даверанай 
асобы.

Спачатку пастанова ахоплiвала толькi маёмасць, што абслугоувала 
эканомiку. Паняцце эканомiкi неабходна было штэрпрэтаваць у шырок^м 
сэнсе. Да эканомiкi, паводле пастановы, адносiлiся не толью прамысловая 
гаспадарка, сельская i лясная гаспадарка, але i транспарт, крэдытная галiна 
i страхаванне, валоданне нерухомасцю.

Да арганiзацый i аб’яднанняу Савецкага Саюза адносiлiся таксама 
камунютычная партыя з яе падраздзяленнямi, апроч арцеляу i аб’яднанняу на 
кааператыунай аснове. Калi ж маёмасць таюх арганiзацый была нацыяна- 
лiзавана савецкай уладай, яна адносшася да асобай маёмасщ.

Планавалася пашырыць кiраванне на усю iншую рухомую i нерухомую 
маёмасць Савецкага Саюза, аргашзацый i аб’яднанняу, што не абслугоУвалi 
эканомшу.



Далей павшна была быць далучана яурэйская, шчыйная (маемасць без 
гаспадароу) i варожая маёмасць (маемасць, якая належала ворагам).

Да ycix гэтых маёмасных каштоунасцяу, нават калi яны не абслугоувалi 
эканомiку, павiнны былi ужывацца асноуныя прынцыпы пастановы.

Выключэннем лiчылася рухомая непрамысловая яурэйская, нiчыйная 
i варожая маёмасць, а таксама маёмасць юраушкоу. Для таго, каб аддзялщь 
гэтыя маёмасныя каштоУнасцi i мець права iмi кiраваць, трэба было набыць 
асобныя кiруючыя рэкамендацыi.

Абмеркаванняу, з’яулялюя савецкiя меры нацыяналiзацыi правiльнымi 
щ не, трэба было пазбягаць. Праз паняцце асобай маёмасщ падкрэслiвалася, 
што зарэгiстраваныя па пастанове маёмасныя каштоунасщ без згоды Усход- 
няга мшютэрства не маглi быць перададзены штттым асобам [1, арк. 93-95].

Асобай эканамiчнай маёмасцю павiнен быу юраваць Германскi рэйх. 
Выдаткi (расходы) i прыбыткi не павiнны былi праходзщь праз бюджэт 
мясцовых зямельных юраванняу цi мясцовых органау улады, а толью праз 
абласны бюджэт рэйхкамюара гарадской акругi, якi знаходзiyся асобна ад 
шшых выдаткау i прыбыткау.

Праблема наладжвання функцыянавання прадпрыемствау з’яулялася 
адной з галоуных у ГКБ. На ш матлтх прадпрыемтвах yводзiлася апякунскае 
юраванне. Кiраванне гаспадарчай маёмасцю, якая належала апякунскаму 
упрауленню, перадавалася спецыяльнай даверанай асобе, прафесiйная пры- 
годнаць якой правяралася упаунаважаным спецыяльным аддзелам аддзя- 
лення гаспадаркi ГКБ, пры атрыманнi пазiтыyнага меркавання СД.

Пытанш эфектыунага выкарыстання акупаваных тэрыторый i захопле- 
най маёмасщ з яулялюя першачарговымi у дзейнасщ акупантау. Упауна
важаным па справам чатырохгадовага плана рэйхсмаршалам Герынгам 
адзначалася, што канфiскаваная маёмасць павшна была разглядацца як 
маёмасць рэйха, неабходная для барацьбы усяго нямецкага народу супраць 
бальшавiзма. Выручка, атрыманая ад рэалiзацыi канфiскаваных рэчау, 
павiнна была накiроУвацца на пакрыццё ваенных выдаткау. Падкрэслiвалася, 
што у акупаваных уходшх абласцях, асаблiва у «Остланд», неабходна было 
у хутюм часе дасягнуць еyрапейскiх форм гаспадарю, якiя гарантуюць 
найвышэйшы поспех, таму пры юраванш маёмасцю неабходна было 
пазбягаць форм, яюя нагадваюць «савецка-рускую форму гаспадарю» [1, 
арк. 34-36; 93-95]. Сцвярджалася неабходнасць паспрабаваць абудзщь 
iнiцыятыву прадпрымальнiцтва. Кiраванне гаспадарчымi прадпрыемствамi 
планавалася перанесцi на фiрмы або асоб, яюя валодаюць неабходнымi 
ведамi у гэтай справе i ужо працавалi на падобных прадпрыемствах. Асобныя 
прадпрыемствы i аб’екты маёмасцi павшны былi служыць для падрыхтоуцы 
пазнейшай прыватызацыi у рамках ваеннагаспадарчых патрабаванняу.

Вынiкi працы прадпрыемствау у акупаванай Беларую для германскiх 
улад былi не задавальняючыя. У дакументальных матэрыялах утрымлiваецца 
цiкавая iнфармацыя адносна становшча шэрагу прадпрыемствау на 
3 сакавша 1943 г., дзе адзначаецца, што становшча змяняецца практычна



кожны тыдзень. Пад уплывам партызан прадпрыемствы поунасцю щ 
часткова не працуюць. Новыя непрадбачаныя мерапрыемствы патрабавал1 
глыбоюх змен, прадпрыемствы зачынялюя, аб’ядноувалюя або рабочых 
нак1роувал1 у шшае месца. На прадпрыемствы таксама планавалася накь 
раваць на працу нямецюх рамесшкау [2, арк. 113-115]. Набходнасць рацы- 
янал1зацы1 ушх прадпрыемствау адзначалася нямецюм чыноушкам у справа- 
здачы аб эканам1чным становшчы гаспадарк у акругах Баранав1чы i Слошм 
10-14 сакавжа 1943 г. Мiж штттым у паведамленш згадвалася, што пасля 
лжвщацьй яурэяу новыя працоуныя сiлы выконваюць сваю працу вельмi 
добра [3, арк. 7-9].

Пытанне кадрау з’яулялася адным з асноуных для функцыянавання ГКБ. 
13 лютага 1942 г. паведамлялася, што юнавала вялiкая нястача офюных 
юраушкоу, работнiкау-мужчын, перакладчыкау i машынiстак. Нястача перса- 
налу пры галоуным аддзяленш III у Мiнску рабiла немагчымым правядзенне 
першачарговай працы, у вышку юраунщтва звярталася непасрэдна у Берлш 
[4, арк. 17].

Дэфiцыт работшкау адзначауся у паведамленнях за сакавш 1943 г. 
Сцвярджалася, што СССР эва^равау вялiкую колькасць сваiх спецыялютау, 
а тая частка, якая засталася, вельмi абмежавана. У сувязi з нястачай кваль 
фiкаваных працоуных было спынена стратэгiчна важнае будаунiцтва у 
Г енеральнай акрузе «Беларусь», таму неабходна было павялiчыць колькасць 
працоуных сярод дарослых i падлеткау праз правядзенне адпаведных мера- 
прыемствау, якiя датычацца прафесiйнай адукацыi. Для правядзення гэтых 
мерапрыемствау патрабавалася, каб працоуная дзейнасць выпускнiкоУ школ, 
абучанай i неабучанай моладзi, адукаваных i неадукаваных дарослых i юрау- 
шкоу (брыгадзiра, прараба, майстара), а таксама шжынерау i кiраунiкоу 
прадпрыемствау была афщыйна зарэгiстравана [4, арк. 47-48].

У матэрыялах Калекцыi утрымлiваюцца каштоуныя звесткi аб ста- 
новiшчы эканомт у асобных рэгiёнах акупаванай Беларуси у прыватнасцi, 
эканамiчную сiтуацыю можна разгледзець на прыкладзе Слуцкай акруп.

Так, за 30 лiстапада 1942 г. прыводзщца справаздача аб стане пра- 
мысловасцi у акрузе «Слуцк», дзе адзначалася, што актыуная дзейнасць 
партызан у вобласщ прывяла да ютотных праблем у эканомiцы. Прад
прыемствы былi неаднаразова разбураны, давялося спынщь iх вытворчасць, 
альбо ж яны маглi працаваць у абмежаваным рэжыме з вялiкiмi цяжкасцямi. 
Наяуных рабочых, па свярджэнш акупацыйных улад, партызаны запалохалi 
расстрэлам у тым выпадку, калi яны працягнуць сваю дзейнасць у якой- 
небудзь форме. Цяжкасщ вынiкалi не толькi з пералiчаных вышэй прычын, 
але таксама з забеспячэння прадпрыемствау вытворчымi матэрыяламi, 
асаблiва вялiкiя праблемы былi з гаручым, што стварала праблемы для 
шэрагу прадпрыемствау, напрыклад, на вялiкiм Слуцюм заводзе «Металiст». 
Праблемы заключалiся у недахопе iнструментау, брызентавых ботау i фар- 
тухоу i станкоу, яюя маглi б працаваць на поуную моц. Да таго ж 
недысцыплшаванасць рабочых адыграла вялiкую ролю. Шмат непрыем-



насцяу было у сувяз1 з недахопам забеспячэння аконным шклом. Тым не 
менш, пры дапамозе улад был1 набыты шструменты для мэблевага камбшату 
у Слуцку, а таксам турбша для Слуцкай электрастанцьй. Што датычыцца 
прамысловасщ па вытворчасщ будаушчых матэрыялау, то юнуючыя цагля- 
ныя заводы яшчэ трох1 працаваль Толью адзш цагляны завод у Вялшай Сшве 
у Слуцюм раёне прыпышу сваю працу з-за недахопу глшы, а яго абста- 
ляванне выкарыстоувалася, каб рамантаваць i паляпшаць шшыя цагляныя 
заводы. У 1943 г. планавалася прыступiць да вытворчасцi дахавай чаратцы 
у Безвярховiчах Слуцкага раёну, калi да таго часу будзе набыты неабходны 
прывадны рэмень. Далучанае да цаглянага заводу у Хоцiнава (Слуцю раён) 
прадпрыемства па вытворчасцi вапны пераабсталёувалася, затым яго таксама 
планавалася увесщ у эксплуатацыю. У Хощнава знаходзiлiся самыя вялiкiя 
залежы вапны у вобласцi, i увядзенне прадпрыемства у эксплуатацыю мела 
вялiзнае значэнне.

K ^ i разглядаць тарфяныя прадпрыемствы, то здабыча торфу завяршылася 
25.08.1942 г. Торф складалi у купкi i сушылi, наколькi гэта дазвалялi 
партызаны. Колькасць прадукцыi, прыкладна у 80 000 тон, адпавядала перша- 
пачатковым спадзяванням. Асаблiва дрэнна iшло адпрауленне торфу, таму што 
менавгга у гэтым партызаны iстотна перашкаджалi.

Нашмат горш былi справы з забеспячэннем тэкстылем. Ва усёй вобласцi 
не было шводнай тэкстыльнай фабрыкi. Адзенне працуючага насельнiцтва 
была вельмi зношана. Часам яно нават не падлягала рамонту. Усю вопратку 
забпых габрэяу ужо размеркавалi, але i яе не хапша. Па ацэнках адмшь 
страцыi, хутка магла узнiкнуць ютуацыя, што некаторых немагчыма было 
наюраваць на працу, таму што iм няма чаго апрануць.

Вельмi трывожна акупацыйныя улады глядзелi на праблему забе
спячэння мылам. У Слуцку знаходзiуся адзш мылаварны завод на усю 
вобласць. Але i яго нельга назваць было паунацэнным заводам, дакладней 
невялтм прадпрыемствам. У лепшым выпадку месячная прадукцыйнасць 
складала 2 000 кг, гэта 25 000 штук па 80 грам. З-за недахопу сыравшы, алеяу 
i тлушчау не было магчымасцi выкарыстоуваць гэтую прадукцыйнасць 
цалкам [5, арк. 110-118]. Звычайнай рэччу сталi звароты i заклiкi акупа- 
ныйных улад да мясцовага насельнщтва аб мерах асабютай гiгiены з мэтай 
перадухiлення эшдэмш i хвароб.

Характэрныя высновы рабшся аб перспектывах развiцця рамяства. 
Сцвярджалася, што перадумовы для адбудоування рамяства магчыма было 
знайсцi у балтыйсюх краiнах i верагодна у Беларусь

Сггуацыя у Слуцкай акрузе ютотна змянiлася у 1943 г., згодна справаздачы 
ГКБ ад 31 мая 1943 г. Неспакойнае i нестабiльнае становшча прывяло 
у галiне прамысловай гаспадарю да таго, што у асобных раёнах не было 
працуючых прадпрыемствау. Яны былi практычна цалкам разбураны парты- 
занамi. Такiм чынам, толью у горадзе Слуцку вельмi штэнюуна працавалi 
многiя лесапiльныя заводы, шматлтя цагляныя заводы, заводы па вытвор- 
часцi вапны, малочныя камбiнаты, сшртзавод, бойнi, млыны i гэтак далей.



У прыватнасщ, тут працавалi наступныя прадпрыемствы: «Млын» (ён 
з’яуляуся самым вялтм  у Беларусi), Слуцкая будаушчая i сталярная 
майстэрня, «Металют» (прадпрыемства уключала у сябе: слясарную майстэр- 
ню, кузню i майстэрню па вытворчасщ колау), установа па вытворчасцi 
сельскагаспадарчага абсталявання, лiцейны цэх, лесапiльны завод, гарбарная 
майстэрня, фабрыка па вытворчасщ пладова-ягадных вшау, бандарня, канат
ная майстэрня, электрастанцыя.

Другi па велiчынi Слуцкi цэнтральны малочны камбiнат быу спалены. 
Мелiся праблемы з падборам рабочых. Колькасць рабочых сярод беларусау 
была невялiкая, бо да гэтага прамысловая гаспадарка амаль цалкам знаходзтася 
у руках яурэяу. Восенню 1941 г. рамяство, а дакладней прамысловасць, 
наладжвалася пры дапамозе прыцягнення працоуных яурэйскага паходжання. 
Калi у лютым 1943 г. лiквiдавалi уЫх габрэяу, практычна усе прадпрыемствы 
спачатку прыпынш сваю вытворчасць. Пауторнае прывядзенне прадпрыемствау 
у працоуны стан каштавала вялшх намаганняу i даставта шмат клопатау.

Цяжкасцi з жыллём у горадзе Слуцку былi настолькi вялiкiя (3/4 горада 
спалена), што было загадана пабудаваць вялш лагер для рабочых. Што 
датычылася асобных галiн гаспадарю:

1) прадпрыемствы па перапрацоУкi драуншы неслi вялкiя страты 
з-за недахопу вырабляемага лесаматэрыяла, таму што яго здабыча стала усё 
цяжэй i больш небяспечнай з-за партызанскай дзейнасщ. Скардзiлiся на 
вялiкую колькасць смяротных зыходау i страты транспарту i грузавiкоу. 
Абарона з боку палщьй для гэтага не прадугледжвалася;

2) з усiх цагляных заводау працавау толькi адзiн, якi быу размешчаны 
недалёка ад горада Слуцк;

3) у эксплуатацый знаходзiлiся толью два заводы па вытворчасщ вапны. 
1х прадукцыя практычна цалкам пакрывала мясцовыя патрэбы;

4) што датычыцца металургiчнай прамысловасцi, то у Слуцку працавалi 
тры прадпрыемствы, якiя ужо згадвалюя вышэй. Гэта «Металют», установа 
па вытворчасщ абсталявання i лщейны цэх. Тут заусёды не хапала жалеза;

5) становiшча у галше гарбарнай прамысловасцi было катастрафiчным 
таму, што тут быу толью адзш маленью гарбарны завод, якi не мог 
забяспечваць усю вобласць нават прыблiзна. Патрабавалiся у далейшым 
пастаую матэрыялау з Мiнска у вялтм  аб’ёме, каб забяспечыць абуткам 
насельнщтва, якое працуе.

6) калi казаць пра забеспячэнне насельнщтва пральным матэрыялам i iн- 
шымi спажывецкiмi таварам^ то значныя поспехi былi у абсталяваннi унiвер- 
мага «Троль». Да нядауняга часу у вобласцi наогул не было магчымасщ 
набыць што-небудзь са спажывецкiх таварау, i у 1943 г. улады змаглi 
забяспечыць iх частку. Акупантамi падкрэслiвалася, што у палiтычным плане 
гэта увядзенне мела вялiкае значэнне;

7) горш за усё iшлi справы з тарфянымi прадпрыемствамi, якiя былi 
захоплены i разбураны партызанамi [5, арк. 80-83].



Таюм чынам, матэрыялы Калекцый дакументау Генеральнай акруп 
«Беларусь» (фонд 370 Нацыянальнага арх1ва Рэспублт Беларусь) змяш- 
чаюць вял1зарны аб’ём новай фактычнай шфармацый адносна эканам1чнага 
выкарыстання беларусюх тэрыторый акупацыйным1 уладам1 i паусядзённага 
жыцця грамадства. Унiкальная iнфармацыя крынiц дазваляе iстотна пашы- 
рыць фактаграфiчную базу даследаванняу гiсторыi перыяду германскай 
акупацый Беларусi, а таксама удакладнщь палажэнш айчыннай гюта- 
рыяграфii, што датычыцца страт гаспадаркi i насельнiцтва за гады акупацый. 
Новыя дакументальныя крынщы пры выкарыстаннi сучасных метадалапч- 
ных падыходау дазваляюць паглыбiць вывучэнне стану акупаванай Беларус 
на узроуш асобных рэпёнау акупаванай Беларуси асобных прадпрыемствау 
i галiн гаспадарю.

Германскiя улады надавалi выключную значнасць эканамiчнаму выка- 
рыстанню беларускiх зямель. Дакументальныя матэрыялы падкрэ^ваюць, 
што акупанты лiчылi неабходным як магчыма хутчэй аднавщь сiлу усей 
гаспадаркi Беларуси што мела важнае значэнне «для парадку i умацавання 
гэтай падобнай да калонй краiны» [5, арк. 131].

Крынщы пралiваюць святло на цяжкасщ, з якiмi сутыкнулiся акупа- 
цыйныя улады: дрэнны стан транспарту, сувязi i камунiкацый, недахоп 
палiва, прадуктау харчавання, сыравiны, сродкау размяшчэння, адсутнасць 
тэхшчнага абсталявання, недавер мясцовага насельнщтва i, што неаднаразова 
адзначалася, пастаяннае уздзеянне партызанскага руху. У вышку, у асобных 
рэпёнах акупацыйная адмiнiстрацыя кантралявала сiтуацыю у лепшым 
выпадку у значных гарадах.

Ашаламляльнай для ГКБ стала спуацыя з працоуным забеспячэннем 
асобных галiн гаспадарю. Напрыклад, да вайны рамяство да 80 % знаходзй 
лася у руках яурэйскага насельнiцтва. У вышку пасля яго лжвщацый 
будаунiцва беларускага рамяства пачыналася з нуля. Пытанням^ што гэта 
азначала для крашы, у якой размеркаванне даходау i прафесiйная прыгод- 
насць насельнiцтва схшялася да сялянскай занятасцi i у якой у значнай 
ступенi не хапала шструментау, мэблi i майстэрняу, задавалiся чыноУнiкi 
акупацыйнай адмiнiстрацыi.

Можна сцвярджаць, што шфармацыя крынiц Калекцый дакументау 
Г енеральнай акругi «Беларусь» ставщь перад даследчыкамi новыя навуковыя 
пытаннi аб умовах выжывання мясцовага насельнщтва у рэпёнах акупаванай 
тэрыторый Беларуси
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