
 275 

 
Куракова І.Я. 

ДАКУМЕНТЫ ГЕРМАНСКІХ АКУПАЦЫЙНЫХ ОРГАНАЎ КІРАВАННЯ  
ЯК КРЫНІЦА ДЛЯ ДАСЛЕДАВАННЯ ФІНАНСАВАЙ ПАЛІТЫКІ  

Ў АКРУЗЕ “БЕЛАСТОК” 1941–1944 гг.  
(НА МАТЭРЫЯЛАХ ДЗЯРЖАРХІВА ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ) 

 
 

Для даследчыкаў ваенна-эканамічных аспектаў гісторыі нацысцкай акупацыі 

Беларусі 1941–1944 гг., у тым ліку фінансавай палітыкі германскіх цывільных 

акупацыйных органаў кіравання, цікавасць уяўляюць дакументы Дзяржаўнага архіва 

Гродзенскай вобласці. Комплекс акупацыйных фондаў архіва ўтрымлівае вялікі 

факталагічны матэрыял, які датычыцца толькі гэтай часткі беларускіх зямель, 

уключаных у склад новай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі – акругі Беласток. 
Гэтую тэрыторыю германскія ўлады планавалі далучыць да трэцяга рэйха і правесці яе 

германізацыю і анямечванне. Аднак крах ―маланкавай вайны‖ і праблемы на фронце не 

спрыялі рэалізацыі гэтых намераў [1, с. 36–37]. 
Мэта працы: выявіць асаблівасці рэалізацыі фінансавых мерапрыемстваў на 

тэрыторыі акругі Беласток. Сярод комплексу акупацыйных дакументаў у фондах 

ДзАГрВ, матэрыялы па фінансавай палітыцы германскіх акупацыйных улад у акрузе 

―Беласток‖займаюць даволі значнае месца. Яны прадстаўлены дакументамі ўстаноў, 

арганізацый і прадпрыемстваў. Найбольшая колькасць дакументаў прадстаўлена ў 

наступных фондах: ф. 1 – Гродзенскі павятовы камісар, ф. 2 – Гродзенскі бургамістр, ф. 

5 – Гродзенскі павятовы фінансавы аддзел, ф. 6 – Гродзенскі павятовы мытны аддзел, 

ф. 8 – Палявая камендатура 815 ахоўнай дывізіі 403 тылавой ваеннай акругі г. Гродна, 

ф. 14 – Гандлѐвая фірма ў г. Гродна ―Warengrosshandlung‖, ф. 15 – Гродзенскае 

гарадское ўпраўленне Грамадзянскага кіравання Беластоцкай акругі, ф. 16 – 
Гродзенскае аддзяленне выдавецтва ―Штурмферляг‖. Амаль усе дакументы на 

нямецкай мове, зрэдку сустракаюцца на рускай, польскай ці беларускай. Нямецкая мова 

прысутнічае і на афіцыйных бланках, як правіла, двухмоўных – на нямецкай і рускай ці 

беларускай мовах. Стан захаванасці крыніц даволі добры. Дакументы пераважна 

друкаваныя. Практычна ўсе з‘яўляюцца арыгінальнымі крыніцамі, колькасць копій 

невялікая. 
Паводле паходжання, мэтазгодна вылучыць дакументы акружных, гарадскіх і 

раѐнных камісарыятаў. Па змесце яны дзеляцца на дакументы, якая даюць звесткі аб 
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структуры органаў акупацыйнага кіравання і дакументы аб фінансавай палітыцы. 

Сярод апошняга віду крыніц спісы прамысловых і гандлѐвых прадпрыемстваў; 

ведамасці аб зарплаце; рапарты кіраўнікоў прадпрыемстваў аб выкананні вытворчых 

паказчыкаў; прэйскуранты цэн для розных катэгорый паслуг насельніцтву; 

распараджэнні аб правілах продажу; дакументы, якія акрэсліваюць сістэму 

падаткаабкладання і функцыянавання банкаўскіх устаноў. 
Згодна відавай класіфікацыі крыніц, яны падзяляюцца на: арганізацыйна-

распарадчыя дакументы (распараджэнні, прадпісанні, прыказы, указанні, дырэктывы, 

рашэнні, цыркуляры); матэрыялы кадравага характару (спіскі працаўнікоў арганізацый, 

заявы аб прыняцці на працу, біяграфіі і анкеты служачых, перапіска па кадравых 

пытаннях); справаздачную дакументацыю (справаздачы, даклады, рапарты); даведачна-
інфармацыйная дакументацыя (перапіска устаноў, прадпрыемстваў і арганізацый, 

даведкі і г.д.); фінансавую дакументацыю (бухгалтэрыя, бюджэты, ведамасці на выдачу 

зарплаты). Аднак не ўсе віды і групы дакументаў прадстаўлены ў дастатковым аб‘ѐме. 

Напрыклад, існуюць прабелы ў наяўнасці матэрыялаў, якія акрэсліваюць 

функцыянаванне банкаўскай сістэмы на тэрыторыі акругі Беласток. 
Вялікую ўвагу германскае кіраўніцтва надавала планам фінансавай палітыкі, перш за 

ўсѐ, метадам эканамічнага рабавання, якія ажыццяўляліся праз розныя механізмы. 

Асаблівасці і маштабы яе рэалізацыі былі прадвызначаны адміністрацыйна-тэрытарыяльным 

падзелам і адпавядалі патрэбам ваеннага часу і загадзя створаным планам. Гэтыя планы 

прадстаўлены ў дырэктывах, якімі кіравалася нямецкая адміністрацыя на тэрыторыі Беларусі 

(Зялѐная папка‖ (для зоны акупацыі з ваенным кіраўніцтвам) [2, с. 338–390] і т.зв. 

―Карычневая папка‖ (з цывільным кіраўніцтвам) [3, арк. 1–39]. Аднак на тэрыторыі акругі 

Беласток яны не дзейнічалі. Інструкцыі ―Карычневай папкі‖ выключна прызначаліся для РК 

―Остланд‖ і ―Украіна‖ [4, арк. 58]. Што датычыць дырэктыў для зоны акупацыі з ваенным 

кіраўніцтвам, то адна з інструкцый Герынга ад 30.09.1941 г. паведамляла, што ― Раѐн 

Беласток не падлягае ―дырэктывам для кіравання гаспадаркай на новазанятых усходніх 

абласцях‖ (Зялѐная папка) ад чэрвеня 1941 г.‖ [5, арк. 2–2 адв.]. У дакуменце сцвярджалася, 

што з дзяржаўна-прававога пункту гледжання і эканамічна з гэтай тэрыторыяй трэба 

звяртацца як з часткай імперскай вобласці. Рэалізацыяй фінансавых планаў займаліся 

ўстановы і органы акупацыйных улад, пры якіх ствараліся фінаддзелы і працавалі так званыя 

рэферэнты. Ва ўсіх зонах акупаванай Беларусі гэта былі некваліфікаваныя работнікі, часцей 

з мясцовых жыхароў [6, с. 118–124.]. У акрузе Беласток нацысты былі зацікаўлены ў 

прафесіяналізме фінансавых кадраў. Іх правы і абавязкі вызначалі інструкцыі міністра 

фінансаў Германіі. Фінансавыя служачыя ў акрузе Беласток павінны былі быць нямецкай 

нацыянальнасці ці ―фольксдойчэ‖ і прайсці спецыяльную школу [7, арк. 229.]. 
Генерыравалася фінансавая палітыка ў банкаўскіх установах. Структура іх 

дзейнасці і функцыі служачых адлюстроўваліся ў дырэктывах для муніцыпальнага 

банка і ашчаднай касы г. Гродна. Калі на тэрыторыі РК ―Остланд‖ і ―Украіна‖ 

ствараліся мясцовыя галоўныя банкі, то ў акрузе Беласток філіялы падпарадкоўваліся 

Рэйхсбанку ў Берліне [8, арк. 14–14 адв.]. Аналіз дакументаў паказаў, што тут як і з 

іншых зонах акупацыі, Германія атрымлівала матэрыяльныя рэсурсы. Праз 

крэдытаванне і ашчадныя аперацыі, а таксама кантроль грашовых сродкаў нацысты 

рэалізоўвалі праграмы рабаўніцтва і эксплуатацыі фінансавых рэсурсаў захопленай 

краіны. 
Фінансавыя дакументы гродзенскага павятовага камісара (фонд 1) утрымліваюць 

інфармацыю аб асаблівасцях здзяйснення крэдытна-грашовай і валютнай палітыкі. На 

акупаванай тэрыторыі дзейнічалі спецыяльна створаныя ваенныя грошы – рэйхсмаркі 

(―Reichsmark‖, скарочана RM) [9, арк. 34.]. Паралельна з імі існавалі савецкія рублі, а на 

тэрыторыі РК ―Украіна‖ з 1942 г. і карбованцы. У межах акругі Беласток такі грашовы 
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парадак быў забаронены. Распараджэннем Дзяржаўнай крэдытнай касы ў Беластоцкай 

акрузе ад 12 снежня 1941 г. ―...банкноты Дзяржаўнае Крэдытнае Касы, а таксама 

рубель перастаюць быць ў Беластоцкай акрузе законнымі разрахунковымі сродкамі. 

Адзіным ад гэтага часу з’яўляецца толькі рэйхсмарка‖ [10, арк. 12 адв.]. Выкарыстанне 

і імпарт імперскай (нямецкай) маркі ў акрузе Беласток для мясцовага насельніцтва былі 

забаронены, а вось вываз гэтых банкнот падтрымліваўся [11, арк. 3–3 адв.]. У цэлым, па 

дакументах гродзенскага павятовага камісара можна выявіць дастатковую колькасць 

асаблівасцей у галіне грашовай і валютнай палітыкі, якія былі характэрны для акругі 

Беласток. Гэта і забарона хаджэння савецкіх банкнот, і больш шырокая сістэма 

крэдытавання насельніцтва і прадпрымальнікаў, і пэўныя выключэнні для імпарта і 

экспарта нямецкіх грошай (у турыстычных мэтах дазваляўся вываз і ўвоз да 10 нямецкіх 
марак, што былі роўныя 100 RM) [12, арк. 7.] і г.д. Магчыма, гэта ўскосна 

адлюстроўвала прававы стан насельніцтва акругі Беласток і падкрэслівала планы 

Трэцяга рэйха па германізацыі акругі Беласток. 
Важнай крыніцай з‘яўляецца таксама перапіска оберпрэзідэнта фінансаў 

Усходняй Прусіі з Гродзенскім фінаддзелам. Яна ўтрымлівае спіскі буйных 

прадпрыемстваў, якія дзейнічалі ў акрузе Беласток. Выяўлена, што тут былі створаны 

спрыяльныя ўмовы для працы нямецкіх прадпрымальнікаў. Акцыянерных таварыстваў, 

капітал якіх быў звыш 300 000 RM было больш за 35 [13, арк. 2-2 адв.]. Каля 9 кампаній 

мелі ўласны капітал больш за мільѐн RM [14, арк. 1.]. На іншых тэрыторыях Беларусі 

такіх кампаній не сустракалася. 
Даволі інфарматыўнай крыніцай, якая раскрывае сутнасць падатковай сістэмы 

акругі Беласток, можна лічыць дакуметы фонда 5 ―Гродзенскі фінансавы аддзел‖. 

Інструкцыі аб падатках, прадпісанні прэзідэнта фінансаў Усходняй Прусіі для акругі 

Беласток, перапіска па падатковых пытаннях і іншыя дакументы фонда дазваляюць 

рэканструяваць працу падатковых органаў. Кіраўніцтвам акругі Беласток прымаліся 

распараджэнні, у якіх паведамлялася пра ільготы для падаткаплацельшчыкаў Усходняй 

Прусіі, у тым ліку беларусаў [15, арк. 92]. У адрозненне ад іншых акупаваных 

тэрыторый Беларусі, дзе падаткі спаганяліся па савецкім ўзоры, у акрузе Беласток 

дзейнічалі інструкцыі нямецкага падаткаабкладання [16, арк. 60–60 адв.]. 
Гандлѐвы парадак ў акрузе Беласток быў падобны на той, што існаваў у іншых 

тэрытарыяльных адзінках і адлюстраваны ў дакументах аддзела кошту Гродненскага 

камісарыяту і месячных справаздачах фінаддзела. Аднак былі і свае адрозненні. Яны 

паказаны ў распараджэннях аб устанаўленні кошту на прадукты і працу. Напрыклад, 
кожны гандляр, які не вырабляў тавараў, меў права накладання 30% да закупачнага 

кошту, які быў устаноўлены ўладамі [17, арк. 16]. У іншых тэрытарыяльных адзінках – 
25%. [18, арк. 145–147]. 

Такім чынам, рэалізацыяй пастаўленых фінансавых задач і планаў у акрузе 

Беласток займаліся банкаўскія ўстановы падначаленыя непасрэдна Рэйхсбанку ў 

Берліне; грашовыя разлікі адбываліся выключна рэйхсмаркамі; у галіне падаткаў 

акупацыйныя ўлады абапіраліся на нямецкую сістэму; гандлѐвы парадак меў 

падабенствы па метадах яго арганізацыі з тым, што існаваў у іншых зонах дзейнасці 

германскіх цывільнай і ваеннай адміністрацыі на тэрыторыі Беларусі. 
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