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КАЛЕКЦЫЯ ДАКУМЕНТАУ 
ЕЕНЕРАЛЬНАЙ АКРУЕ1 “БЕЛАРУСЬ”(1941-1943)

ЯК КРЫН1ЦА ПА ЭКАНАМ1ЧНАЙ ПАЛ1ТЫЦЫ АКУПАЦЫЙНЫХ УЛАД

На частцы акупаванай тэрыторьй Беларускай ССР нацысцкая Еермашя 
стварыла адпаведны юруючы орган акупацыйнай адм1шстрацьп -  Еене- 
ральны кам1сарыят “Беларусь” (ЕКБ), юраушком якога быу прызначаны 
В. Кубэ. Улады кам1сарыята знаходзшся у Мшску, а тэрытарыяльна ён

л

ахоплтау земл1 каля 60 тыс км з насельнщтвам 2,5 млн чалавек 1 падзяляуся 
на 11 абласных кам1сарыятау.
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Дакументальная спадчына акупацыйных улад, змешчаная у Калекцьй 
дакументау Генеральнай акруп “Беларусь” (фонд 370 Нацыянальнага арх1ва 
Рэспубл1К1 Беларусь), уяуляе сабой выключны па значнасщ 1 мала дасле- 
даваны комплекс дакументау, яю утрымл1вае бататы фактычны матэрыял, 
датычны жыцця населыйцтва Беларус1 перыяду германскай акупацыь Уста- 
нова ажыццяуляла функцьй грамадзянскай адмш1страцьй на частцы бела- 
русюх зямель 1 з’яулялася ключавым выканауцам акупацыйнай папйтыкь 
Матэрыялы Калекцьй даюць уяуленне аб шматлшх аспектах жыцця на захопле- 
ных тэрыторыях праз прызму дзейнасщ акупацыйнай адмш1страцьй 1 прапй- 
ваюць святло на шматлшя “белыя плямы” выкарыстання эканам1чнага 
патэнцыялу 1 штодзённага жыцця населыйцтва Беларус1 у адзначаны перыяд.

3 крынщазнаучага пункту гледжання матэрыялы 370-га фонду уяуляюць 
сабой дакументы разнастайнага характару [1]. Тэта указы, пастановы, загады, 
распараджэнш, цыркуляры А. Птлера, рэйхсмаршала Г. Герынга, генераль- 
нага камюара Беларус1 В. Кубэ. У матэрыялах фонду захавапйся дакументы, 
што паходзш не тольк1 з Генеральнага кам1сарыята Беларус1, але 1 з Рэйхсмь 
н1стэрства па занятых усходшх абласцях, Рэйхскам1сарыята “Остланд”. 
Шэраг дакументальных крын1ц адлюстроуваюць асабл1васц1 арган1зацьй 
1 структуры цэнтральнай 1 рэг1янальнай акупацыйнай адмш1страцьй, да як1х 
адносяцца палажэнш аб аддзелах 1 пададдзелах ГКБ, 1нспектарыяце бела- 
руск1х школ, а таксама штатныя расклады ГКБ, акруговых 1 М1нскага 
гарадскога камюарыятау, Цэнтральнага управления, упрауленняу Беларускаи 
народнай самадапамоп, Грамадскага банка Беларус1. Сярод крын1ц прадстау- 
лены дакументы шэрага беларуск1х калабарацыяшсцюх арган1зацый: Стату
ты Беларускай цэнтральнай рады, Саюза беларускай моладз1 1 прафес1йнага 
саюза Беларус1, Беларускай народнай самадапамоп, Беларускай праваслау- 
най царквы, Беларускага народнага таварыства 1 таварыства “Аднауленне 
Беларус1”, арган1зацый “Беларуск1я нацыянапйсты” 1 “Беларуск1 нацыянальны 
фронт”.

Найболыны 1нтарэс прадстауляюць справаздачы, дакладныя затею, 
даведю, статыстычныя звестк1, а таксама ператска аб палпычным 1 эка- 
нам1чным станов1шчы акупаванай тэрыторьй Беларусь Дакументы Калекцьй 
раскрываюць асабл1васц1 ажыццяулення аграрнай пал1тык11 увядзення новых 
форм землекарыстання, даюць уяуленне аб стане прамысловасщ 1 сельскай 
гаспадарю, рабоце прадпрыемствау х1м1чнай, дрэваапрацоучай, тэкстыльнай, 
харчовай 1 мясцовай прамысловасц1, забеспячэнш 1х сырав1най, абсталяван- 
нем 1 пал1вам.

Дастаткова шырока прадстаулены дакументы адносна становшча 
сельскай гаспадарк1 у акупаванай Беларус1, памерау пасяуных плошчау 
у раёнах акруг, правядзення мел1ярацыйных работ, наяунасц1 ляснога фонду 
1 лесасырав1нных рэсурсау, нарыхтовак лесаматэрыялау.

Крынщы утрымл1ваюць 1нфармацыю аб стане школьнай 1 прафес1йнай 
адукацьй у акругах Беларусу дзейнасц1 Саюза беларускай моладз1 1 правя- 
дзенн! прапагандыецкай работы сярод мясцовага населыйцтва, прызначэнн!,
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перамяшчэнш, аплаце працы 1 заахвочванш работшкау акупацыйных устаноу 
Беларусь Фшансавыя аспекты працоунай штодзённасщ прадстаулены раз- 
настайным1 бухгалтарск1М1 дакументамь

3 дакументау калекцьй Генеральнага камюарыята Беларуш вышкае 
галоуная мэта эканам1чнай папйтыю акупацыйных улад у Беларусь 
выкарыстанне эканам1чнага патэнцыялу тэрыторьй 1 мясцовых працоуных 
рэсурсау. Дакументальныя матэрыялы паказваюць, што акупанты Л1чььпй 
неабходным як магчыма хутчэй аднавщь сшу усёй гаспадарю Беларуси што 
мела важнае значэнне «для парадку 1 умацавання гэтай падобнай да калонй 
крашы» [2, арк. 131].

У характарыстыцы эканам1чнай структуры акупаванай Беларуш улады 
адзначапй, што сельская 1 лясная гаспадарка з’яулялюя найважнейшым1 
галшамь Астатшя сектары эканомпй бььпй разв1ты у той щ 1ншай ступен1, што 
дазваляла задаволщь патрэбы двух дам1нуючых галш. У эканам1чнай струк
туры улады ул1чвал1 памеры кра1ны 1 той факт, што неабходная сыравша для 
прамысловай перапрацоук1 размеркавана па усёй тэрыторьй. Прымаючы пад 
увагу гэтыя фактары 1 транспартную с1стэму, улады вырашььпй неабходным 
падзял1ць тэрыторыю на маленьюя гаспадарчыя адз1нк1. Асабл1вую увагу 
планавалася надаць аднауленню гандлю 1 рамяства, а таксама павел1чэнню 
колькасц1 транспартных сродкау, яюх было недастаткова [2, арк. 130].

Крынщы прал1ваюць святло на цяжкасщ, з ЯК1М1 сутыкнупйся аку- 
пацыйныя улады: дрэнны стан транспарту, сувяз1 1 камун1кацый, недахоп 
папйва, прадуктау харчавання, сырав1ны, сродкау размяшчэння, адсутнасць 
тэхшчнага абсталявання, недавер мясцовага насельнщтва 1, што неаднаразова 
адзначалася, пастаяннае уздзеянне партызанскага руху. У вын1ку у асобных 
рэпёнах акупацыйная адм1н1страцыя кантралявала с1туацыю у лепшым вы- 
падку у гарадах, не маючы магчымасц1 дабрацца да сельскага насельнщтва. 
Палщэйсюя акцьй таксама не прыносш 1стотнага поспеху. Тым не менттт 
пытанню забеспячэння рэсурсам1 за кошт мясцовых рабочых надавалася 
уладам1 значная увага да самага канца. Ставился задачы працоунага 
навучання, сацыяльнага забеспячэння, стымулявання 1 матывацьй мясцовых 
работншау.

Дакументальныя матэрыялы паказваюць, што для ГКБ с1туацыя з пра- 
цоуным забеспячэннем асобных галш гаспадарю стала абсалютнай неча- 
канасцю. Да вайны рамяство да 80 % знаходзшася у руках яурэйскага 
насельнщтва. У вышку канчатковага рашэння яурэйскага пытання кадры 
у гэтай сферы был1 вышшчаны амаль цалкам 1 будаун1цва беларускага 
рамяства пачыналася з нуля. Што тэта азначала для кра1ны, у якой 
прафесшная занятасць насельн1цтва схшялася да сельскай гаспадарк1 ва 
умовах недахопу 1нструментау, мэбл1 1 майстэрняу, -  гэтым пытаннем 
задавал1ся чыноунш акупацыйнай адм1н1страцьй.

Адным з шструментау акупацыйнай пал1тык1 на тэрыторьй Г енеральнай 
акруг1 “Беларусь” стала фшансавае забеспячэнне 1 рэгуляванне заробку 
мясцовых работшкау. Спрабуючы перацягнуць на свой бок беларускае
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населыйцтва 1 забяспечыць працоуныя рэсурсы для Германн, улады 
сутыкнупйся з цэлым комплексам праблем, яюя был1 уласщвы эканам1чнай 
спуацьй на занятых тэрыторыях. Акупацыйныя прадпрыемствы 1 установы 
адчувагй пастаянны недахоп квапйфшаваных кадрау, 1 асабл1ва падкрэс- 
л1валася велы\й нязначная колькасць асоб з вышэйшай адукацыяй сярод 
беларускага населыйцтва, што прымушала акупантау звяртаць увагу на 
палякау як больш падрыхтаваныя кадры 1 нават разглядаць пытанш 1х 
фшансавага заахвочвання для працы на акупацыйную адмш1страцыю. 
Неаднаразова у крынщах звяртаецца увага на рознщу пам1ж усходшм1 
1 заходн1М1 абласцям1 Беларусь 3 часоу польскай акупацьй там, па меркаванш 
немцау, усталявауся значна вышэйшы узровень жыцця [3, арк. 1-1Ъ] 1 шшыя 
адносшы да працы у параунанш з усходам, дзе панавау “русю узровень 
работы” [4, арк. 255-257]. Для нямецюх чыноунжау таксама было непры- 
мальна, што 1нтэлектуальная праца аплочваецца н1жэй, чым праца рабочых, 
1 яны неаднаразова уздымапй тэта пытанне у ГКБ. Часта таксама абмяр- 
коувал1ся заробю у дапаможнай пал1цьй, як1я значна пераузыходзш заробк1 
у 1ншых сферах дзейнасщ мясцовых работн1кау. Вострай з’яулялася патрэба 
у спецыял1стах, як1я ведали замежныя мовы 1 добра арыентавагйся у с1туацьй 
у краше.

Адносшы насельн1цтва да працы на акупацыйныя структуры, зыходзячы 
з дакументальных крынщ, характарызавал1ся як негатыуныя. 3 кожным 
месяцам акупацьй усё больш было выпадкау, кал1 людз1 не з'яулял1ся на 
працу, а заявы у пал1цыю не давал1 пажаданых вьпйкау. Служба бяспек1 
ладзша аблавы з задачай адправщь людзей у Гермашю, што выкл1кала 
беспарадк1. Умовы жыцця населыйцва улады ап1свал1 як вельм1 цяжк1я. 
Людз1 на сваю зарплату не мапй пакрыць жыццёвыя патрэбы, кал1 яны 
адначасова не вял1 хатнюю гаспадарку. ПрацвЧау чорны рынак нягледзячы 
на спробы акупантау спынщь нелегальны гандаль [5, арк. 91-96].

Грашовая с1стэма, як сцвярджалася, у краше не прызнавалася, бо за 
грошы немагчыма было набыць тавары. Сельскагаспадарчая прадукцыя, 
прадукты харчавання, скуры, насенне, лён 1 воуна, не магла быць цалкам 
нарыхтавана па гэтай прычыне. Для таго, каб прымушаць да здачы 
прадуктау, не хапала выканаучай улады. Нягледзячы на усе прынятыя меры, 
кантрабандны тавараабмен квынеу [5, арк. 131].

Адной з першых труп насельн1цтва, якая зведала на сабе асабл1васц1 
нацысцкай акупацыйнай пал1тык1, стал1 яурэ1. Калекцыя дакументау 
Генеральнай акруг1 “Беларусь” утрымл1вае разнастайныя матэрыялы, як1я 
датычацца становшча яурэйскага насельн1цтва, а таксама мерапрыемствау 
германск1х улад.

У дакументацьй Генеральнага кам1сарыята Беларус1 шмат уваг1 нада- 
валася пытанням маёмасц1, якая канф1скавалася у яурэяу. У прыватнасц1, 
у матэрыялах Калекцьй змяшчаецца разнастайная шфармацыя адносна 
пытання адабрання рухомай маёмасщ, якая належала яурэям, 1 перадачы яе

81



уладам. Улик 1 канфюкацыя рухомай яурэйскай маёмасщ у асобных абласцях 
был1 аргашзаваны 1 праведзены на аснове спецыяльнай дырэктывы 
ад 9 жшуня 1941 г. [6, арк. 18 адв.].

1 снежня 1941 г. было выдадзена распараджэнне аб юраванш 1 карыстан- 
ш яурэйскай маёмасцю. У Генеральнай акрузе “Беларусь” канф1скацыя 1 вы- 
карыстанне яурэйскага адзення бьпп даручаны доктару Русеггеру, юраушку 
аддзялення агульнай гаспадарю у ГКБ. Пад маёмасць, якая падлягала 
канфюкацьй, траплял1 грошы, каштоуныя паперы, валюта, золата, срэбра 
1 шшыя каштоуныя рэчы. Канфюкаваныя рэчы перадавагйся на захоуванне 
у 1мперскую крэдытную касу [6, арк. 11 адв.].

Так1м чынам, матэрыялы Калекцьп дакументау Генеральнай акруп 
“Беларусь” (фонд 370 Нацыянальнага арх1ва Рэспубл1К1 Беларусь) утрым- 
л1ваюць вел1зарны аб’ём новай фактычнай 1нфармацьп адносна эканам1чнага 
выкарыстання беларуск1х тэрыторый акупацыйным1 уладам1 1 працоунай 
штодзённасц1. Ушкальная 1нфармацыя крын1ц дазваляе 1стотна пашырыць 
фактаграф1чную базу даследаванняу псторьп перыяду германскай акупацьп 
Беларус1, а таксама удакладнщь палажэнн1 айчыннай пстарыяграфй, даты- 
чныя страт гаспадарк1 1 насельнщтва за гады акупацьп. Новыя даку- 
ментальныя крын1цы пры выкарыстанн1 сучасных метадалаг1чных падыходау 
дазваляюць паглыб1ць вывучэнне гэтага пытання на узроун1 асобных рэпёнау 
акупаванай Беларус1, асобных прадпрыемствау 1 гал1н гаспадарк1.
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