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ДЭПАРТАЦЫЯ ЯЎРЭЯЎ КРАІН ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЫ Ў МІНСКАЕ ГЕТА   
Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

 
На основе  научного анализа докумен-
тальных, архивных материалов, литератур-
ных   источников   обобщается   фактический 
материал по разным аспектам депортации   
и массового уничтожения евреев Западной    
и Центральной Европы в Минском гетто в годы 
Великой Отечественной войны.                     

On the basis of the scientific analysis of the 
documentary, archive materials, literary sources 
the factual material is generalized according to 
the different aspects of the deportation and 
mass annihilation of Jews from West and Cen- 
tral Europe in Minsk ghetto in the years of the 
Great Patriotic War. 

Існаванне Мінскага гета ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны - вельмі 
трагічная старонка ў гісторыі Беларусі, якая прыцягвае ўвагу многіх вядомых 
і пачынаючых даследчыкаў, выклікае вострую дыскусію, бо ў навуковай 
літаратуры і па сённяшні дзень існуе шмат слаба распрацаваных праблем, 
якія патрабуюць аб'ектыўнага падыходу. Мы прааналізуем найбольш 
супярэчлівы і недастаткова вывучаны аспект з гісторыі сталічнага гета -
праблему дэпартацыі і масавага знішчэння яўрэяў краін Заходняй Еўропы    
ў Мінскім гета. 

Галоўная мэта нашага даследавання - аб'ектыўны, дасканалы аналіз 
гістарычных крыніц па вышэйназванай тэматыцы дзеля абагульнення 
фактычнага матэрыялу і вызначэння агульнай колькасці замежных яўрэяў    
у Мінскім гета. 

Адзначым, што па праблеме дэпартацыі захавалася мала дакументаў, 
існуе няшмат публікацый. Пры напісанні артыкула ў якасці галоўных крыніц 
былі выкарыстаны ўспаміны і дзённікі былых вязняў Мінскага гета, апублі-
каваныя ў апошніх зборніках дакументаў, а таксама справаздачы нямецкіх 
акупацыйных улад. Публікацыі прадстаўлены ў асноўным грунтоўнымі 
артыкуламі гісторыка Э. Іофэ, працай ізраільскага даследчыка Ш. Халяўскага 
«The German Jews in the Minsk Ghetto» i манаграфіямі іншых гісторыкаў, дзе 
даюцца пэўныя звесткі па згаданай тэматыцы. 

Мінскае гета, адно з буйнейшых на тэрыторыі СССР, акупаванай у гады 
Вялікай Айчыннай вайны нямецка-фашысцкімі захопнікамі, стала апошнім 
жыццёвым этапам не толькі для сталічных яўрэяў, але і для многіх яўрэяў 
Германіі, Аўстрыі, Чэхаславакіі, Польшчы, Францыі, Галандыі, Венгрыі              
і іншых краін Еўропы. Акрамя «вялікага гета» (канчаткова было аформлена 
1 жніўня 1941 г. і дзейнічала па 21-23 кастрычніка 1943 г. у раёне Юбілей- 
най плошчы, уключала каля 40 вуліц і завулкаў у паўночна-заходняй частцы 
горада), існавала яшчэ так званае «зондэргета» (для яўрэяў, дэпартаваных 
з краін Захаду) у самім Мінскім гета - з лістапада 1941 г. па верасень 1943 г. 
у раёне вуліц Сухой і Абутковай1. 

У верасні 1941 г. пачалася дэпартацыя яўрэяў з Германіі. Першы транспарт 
з Гамбурга (так званыя «гамбургскія яўрэі») прыбыў у сталіцу Беларусі 
11 лістапада 1941 г. Паліцыяй бяспекі і СД планавалася з 1 лістапада 1941 г. 
па 4 снежня 1942 г. перасяленне 50 тыс. яўрэяў з усходніх і пагранічных 
абласцей, з пратэктарата Багемія і Маравія ў раёны Рыгі і Мінска2. Вось што 
ўзгадваў у сваім дзённіку адзін з іх Б. Руднер: «...14.11.1941. (Берлин, 
вокзал Груневальд) Длительное ожидание посадки. Все мёрзли. Дети 
плакали. Наконец погрузка в очень старые, жутко холодные вагоны. Около 
семи часов вечера отъезд во мраке ночи и холода... Около 1200 человек 
вёз переполненный поезд на восток... 18.11.1941. Утро в Минске. Разгрузка 
только во второй половине дня. Пешком в гетто после 90-часовой поездки. 
Переполнено и нет жилья. Переночевали в трёх коридорах, плотно 
прижавшись друг к другу. Ни света, ни воды, ни еды!.. Тому, кто ворует или 
покидает гетто, грозит расстрел. Основная масса людей находится в очень 
подавленном состоянии»3. Прывядзём некаторыя дадзеныя наконт падобных 
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падзей, якія адбываліся ў Брэмене: у кастрычніку 1941 г. яўрэяў у Брэмене, 
як, дарэчы, і ў іншых гарадах Германіі, апавясцілі аб тым, што іх дэпартуюць 
на ўсход дзеля ўзнаўлення разбураных і спаленых гарадоў. Яўрэям абяцалі 
нават захаванне іх кватэр. Сярод падлягаючых дэпартацыі 63 чалавекі -
дарослыя і дзеці; 11 чалавек былі ва ўзросце да 80 год4. 

Частку транспарту з грамадзянамі яўрэйскай нацыянальнасці накіроўвалі 
для знішчэння ў вёску Малы Трасцянец і яе наваколле, а астатніх размяшчалі 
ў спецыяльных «домах гетто» - месца ўнутры гета, якое вызвалілася пасля 
жудасных, пастаянных пагромаў, аблаў, расстрэлаў вязняў5. У прыведзеным 
факце ёсць трывалая і заканамерная сувязь паміж правядзеннем пагромаў 
у Мінскім гета і дэпартацыяй замежных яўрэяў у дадзенае гета. Былы 
вязень Мінскага гета А. Рубенчык слушна заўважае, што «...задача у них 
(немцев) была довольно жестокая: нужно было уничтожить как можно 
больше еврейских семей, чтобы освободить часть территории гетто для де-
портируемых из Германии немецких евреев»6. Сапраўды, прывезеных 
яўрэяў сялілі ў асобных раёнах, аддзеленых ад мясцовага насельніцтва 
калючым дротам. Атрымоўвалася гета ў гета - «зондэргета». 

Зразумела, нямецкім яўрэям ад нацысцкага рэжыму было таксама «не 
салодка», але немцы іх працу «оценивали выше, чем русских евреев»7. Каб 
дакладна ўявіць, у якіх складаных умовах пражывалі замежныя яўрэі ў 
«зондэргета», звернемся да ўспамінаў (запісак) вядомага ужо нам аўстрыйс-
кага яўрэя Б. Руднера: «Квартирами служили жалкие деревянные дома, 
опустошённые и демонтированные... Не было ни воды, ни света, ни туале-
тов... Мы... провели первую ночь в нашей новой "квартире" на стульях. Эта 
новая "квартира" состояла из двух небольших помещений, которые предназна-
чались для 18 человек... Так на одного человека приходился только 1 кв. м... 
Условия в лагере ужасные. Едва ли можно содержать себя в чистоте. Люди 
носят грязную одежду из-за нехватки мыла... Крысы чуть не загрызают... 
Бессилие и голод... Иногда узники получают в 9 часов пустой суп, а вече-
ром - немного хлеба... Иногда совсем ничего не получаешь... Иногда дава-
ли горсточку перловки. Без приправ и даже без соли... Постоянно в гетто 
случаются налёты... Постоянно имеет место мародёрство, постоянно кого-
то расстреливают... Людей ловят, связывают, по ночам увозят, а по утрам 
взятые лопаты и мотыги в крови...»8 

Падобныя звесткі па пытанню дэпартацыі грамадзян замежных дзяржаў 
у горад Мінск прыводзіць яшчэ адзін былы вязень сталічнага гета. Ён 
узгадвае, што «в ноябре 1941 г. в гетто появились евреи из Германии. Их 
называли гамбургскими. Привезённых евреев расселили в домах, освобож-
дённых от местных евреев во время проведённых погромов. Они жили в 
двух местах - в районах улиц Замковой и Димитрова и улиц Республикан-
ской - Сухой - Обувной»9. 

Наконт колькасці замежных яўрэяў у «зондэргета» прыводзяцца розныя 
лічбы. Аднак трэба адзначыць, што дэпартацыя здзяйснялася не толькі з 
Германіі, але і з Аўстрыі, Венгрыі, Чэхіі, Польшчы, Галандыі, іншых краін 
Еўропы. Многія транспартныя сродкі з яўрэямі праз Мінск накіроўваліся ў 
Трасцянецкі лагер смерці, дзе і знішчаліся. Таму назваць дакладную лічбу 
людзей, перавезеных з заходніх краін і знішчаных у Мінскім гета, вельмі 
цяжка, хаця і магчыма. Такая аперацыя патрабуе асобнага даследавання -
скрупулёзнага па змесце і па часе. 

Звернемся да некаторых каштоўных дакументаў і меркаванняў вядомых 
даследчыкаў з мэтай удакладнення вышэйназваных аспектаў вывучаемай 
праблемы. Так у крымінальнай справе былога начальніка паліцыі і СД горада 
Мінска Г. Хойзера (у яго падпарадкаванні знаходзіўся Трасцянецкі лагер 
смерці), які быў асуджаны ў 1963 г. у выніку судовага працэсу ў горадзе 
Кобленцы (ФРГ), фігураваў графік прыбыцця эшалонаў з дэпартаванымі з 
Еўропы яўрэямі за перыяд з 8 па 28 лістапада 1941 г. і з 11 траўня па 
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9 кастрычніка 1942 г. Станцыяй прызначэння быў Мінск. У названым даку-
менце адзначаецца, што з 15 тыс. чалавек было знішчана адразу па 
прыбыццю 13,5 тыс.10 Аўтар вядомай кнігі «Памятники геноцида евреев 
Беларуси» М. Батвіннік лічыць, што «зондэргета» Мінскага гета налічвала 
каля 24 тыс. чалавек11. Больш грунтоўнымі і дакументальна пацверджанымі 
з'яўляюцца дадзеныя гісторыка Э. Іофэ, які падкрэслівае: «...в район Минска 
в 1941-1942 гг. было направлено 7 транспортов с евреями из Германии 
(6.428 человек), 11 транспортов из Австрии (10.476 человек) и 7 транспортов 
из Чехии (7.000 человек). Итак, в 25 транспортах было депортировано 
23.904 человека»12. 

У Гамбургу ў 1995 г. выйшла каштоўная кніга «Памяць» аб мясцовых 
яўрэях, якія сталі ахвярамі нацызму ў гады Другой сусветнай вайны. Гэта 
кніга ўключае цікавыя звесткі аб гамбургскіх яўрэях, дэпартаваных у раён 
нашай сталіцы ў 1941-1942 гг. У ёй адзначаецца, што шэраг эшалонаў з 
гамбургскімі яўрэямі быў накіраваны таксама з Гамбурга ў канцы снежня 
1941 г. і 28 ліпеня 1942 г., з горада Тэрэзіенштата - 21 ліпеня, 21, 23 і 29 
верасня13. Калі абапірацца на дадзеную крыніцу, можна адзначыць 
наступны факт: некаторыя эшалоны і дата іх адпраўкі на ўсход не ўказваліся, 
што сведчыць аб значна большай колькасці дэпартаваных яўрэяў у «зондэргета» 
Мінскага гета. Так ізраільскі даследчык Ш. Халяўскі лічыць, што з лістапада 
1941 г. па кастрычнік 1942 г. 35.442 яўрэі былі дэпартаваны з заходніх краін14. 

Такім чынам, яўрэі «зондэргета», па сутнасці, знаходзіліся ў тым жа 
становішчы, што і яўрэйскае насельніцтва астатняй часткі Мінскага гета. 
Крывавай палітыкай генацыду ўсе грамадзяне гэтай нацыянальнасці (як 
замежныя, так і беларускія яўрэі) былі асуджаны на поўнае вынішчэнне. 
Яны сталі нявіннымі ахвярамі шалёнага антысемітызму, гітлераўскага 
фанатызму, які прынёс шматлікія пакуты і няшчасці многім сем'ям, усім, хто 
апынуўся пад «коламі» фашысцкай машыны. 

Вельмі каштоўным для нас з'яўляецца дакумент (у плане аб'ектыўнасці 
раскрыцця сутнасці палітыкі генацыду ў адносінах да замежных яўрэяў), а 
дакладней справаздача генеральнага камісара Беларусі В. Кубэ рэйхска-
місару Остланда гаўляйтэру Г. Лозэ аб знішчэнні яўрэйскага насельніцтва ў 
Мінску. 31 ліпеня 1942 г. ён паведамляў, што за апошнія дзесяць тыдняў у 
Беларусі ліквідавана каля 55 тыс. яўрэяў15. «...В городе Минске 28 и 29 июля 
было ликвидировано 10 тысяч евреев, из них 6.5 тысяч русских евреев (гэта 
значыць беларускія, мясцовыя яўрэі. - С. Т.) - в основном старики, женщи-
ны и дети... остальные состояли из неработоспособных евреев, которые 
были по приказу фюрера вывезены в Минск в ноябре прошлого (гэта зна-
чыць 1941-а. - С. Т.) года, главным образом из Вены, Брюнна, Бремена и 
Берлина... В городе Минске ещё остаётся около 2600 евреев из Герма-нии, 
и, кроме них, 6000 русских евреев и евреек, которые во время акции были 
заняты на разных работах вермахта... <...> В связи с этим понятно 
негодование оберштумбанфюрера СС д-ра Штрауха, который доложил мне 
этой ночью, что после окончания акции в Минске неожиданно, без указаний 
Рейхсфюрера и без уведомления генерал-комиссара, прибыл в распоряже-
ние местного командования военно-воздушных сил транспорт с 1000 евре-
ев из Варшавы... Я был бы весьма благодарен, если бы господин рейхско-
миссар счёл возможным приостановить поступление новых еврейских 
транспортов в Минск по крайней мере до того времени, когда окончательно 
будет снята угроза партизанских выступлений...»16 

Сапраўды, меркаванне гаўляйтэра па вышэйназванаму пытанню здаецца 
вельмі супярэчлівым, дзіўным і нават нелагічным. Узнікаюць пытанні: чаму 
ён (тэарэтык антысемітызму, паслядоўнік Гітлера!) актыўна выступав 
супраць паступлення новых яўрэйскіх транспартаў у Мінск. Магчыма, 
генеральны камісар адмаўляецца здзяйсняць «канчатковае вырашэнне 
яўрэйскага пытання». Ці ёсць іншае аб'ектыўнае тлумачэнне? 
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3 аднаго боку, тут усё зразумела. В. Кубэ ўсведамляў, што яўрэі былі 
заўзятымі падпольшчыкамі, партызанамі, неблагімі, умелымі кіраўнікамі 
партызанскіх атрадаў і брыгад, аказвалі рашучае супраціўленне сваім 
прыгнятальнікам - нямецка-фашысцкім захопнікам. I ў гэтым, на наш погляд, 
ёсць шмат праўды. Многія яўрэі ўцякалі з Мінскага і іншых гета, канцлагераў, 
фарміравалі партызанскія атрады ці папаўнялі іх, што, безумоўна, значна пад-
рывала асноўныя сілы праціўніка. Таму гаўляйтэр свядома разумеў: новыя 
паступленні яўрэяў з Захаду могуць каранным чынам змяніць ваеннае 
становішча не на карысць немцаў. Тым больш, што яўрэйскае насельніцтва 
выкарыстоўвалася як рабочая сіла дзеля абслугоўвання прадпрыемстваў, 
забеспячэння фронту харчаваннем. А ў адпаведнасці з «яўрэйскім пытан-
нем» усіх яўрэяў, як беларускіх, так і замежных, планавалася знішчыць (та-
му з-за эканамічнай «каштоўнасці» апошніх і адкладвалася «канчатковае 
вырашэнне яўрэйскага пытання»). 

3 другога боку, польскі даследчык Ю. Туронак выказвае іншае меркаванне, 
якое таксама заслугоўвае ўвагі: «...на самой справе пазіцыя Кубэ ў гэтым 
пытанні не выглядала так адназначна. Як стары дзеяч партыі нацыянал-
сацыялістаў і адзін з тэарэтыкаў антысемітызму, ён не выступаў афіцыйна 
супраць самога прынцыпу знішчэння яўрэяў... не выступаючы супраць 
асноўнага ідэалагічнага прынцыпу гітлерызму, Кубэ імкнуўся абмежаваць 
маштабы масавага забойства яўрэяў»17. 

Мы падзяляем пункт гледжання вучонага. Аднак яго меркаванне не апраўд-
вае рэальныя памкненні і мэты генеральнага камісара. Мы павінны разу-
мець, што В. Кубэ быў прадстаўніком нацысцкага рэжыму, крывавага і 
бязлітаснага, і таму ішоў на пэўныя (ці так званыя) ілюзорныя і кароткача-
совыя ўступкі адносна беларусаў і яўрэяў толькі ў інтарэсах Германіі, свайго 
фюрэра. Гаўляйтэр паводзіў сябе двудушна і неадназначна, каб утрымацца 
на сваёй высокай пасадзе і паступова, паслядоўна і сістэматычна ажыц-
цяўляць на практыцы пастаўленыя мэты і задачы, пазбаўленыя чалавеч-
насці і міласэрнасці. 

Такім чынам, зробім адпаведныя высновы. Па-першае, адзначым, што 
дэпартацыя яўрэяў краін Заходняй Еўропы ў Мінскае гета здзяйснялася па 
загадзя распрацаванаму нямецкімі акупацыйнымі ўладамі дакладнаму плану, 
які прадугледжваў з 1 лістапада 1941 г. па 4 снежня 1942 г. перасяленне з 
заходніх краін у раён Рыгі і Мінска каля 50 тыс. грамадзян яўрэйскай 
нацыянальнасці. 

Па-другое, існавала заканамерная, трывалая сувязь паміж правядзеннем 
пагромаў, аблаў, начных бандыцкіх налётаў, расстрэлаў у Мінскім гета і дэпар-
тацыяй замежных яўрэяў у дадзенае гета. У выніку пагромаў тэрыторыя 
сталічнага гета «вызвалялася» для размяшчэння новых вязняў - яўрэяў з 
Германіі, Аўстрыі, Чэхаславакіі, Польшчы, Францыі, Галандыі, Венгрыі і 
іншых краін Еўропы. 

Па-трэцяе, нягледзячы на крыху лепшыя ўмовы існавання замежных яўрэяў 
у «зондэргета» Мінскага гета, яны, як і беларускія яўрэі, сталі нявіннымі 
ахвярамі антысеміцкай, чалавеканенавісніцкай палітыкі генацыду. «Зондэр-
гета» і яго вязні было канчаткова ліквідаваны ў верасні 1943 г., за месяц да 
поўнай ліквідацыі Мінскага гета. 

Па-чацвёртае, дакладную колькасць замежных яўрэяў у Мінскім гета па 
аб'ектыўным прычынам нельга назваць нават і сёння, але можна прытрым-
лівацца наступнай лічбы, якая з'яўляецца, на наш погляд, мінімальнай - 
каля 24 тыс. яўрэйскіх грамадзян, дэпартаваных з Германіі, Аўстрыі, Чэха-
славакіі ў Мінскае гета ў 1941-1942 гг. 3 другога боку, калі ўлічваць дадзе-
ныя кнігі «Памяць» аб мясцовых яўрэях, якая выйшла ў Гамбургу ў 1995 г., 
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і меркаванні ізраільскага даследчыка Ш. Халяўскага, дык ёсць усе падставы 
лічыць, што з лістапада 1941 г. па кастрычнік 1942 г. 35 442 яўрэі былі 
дэпартаваны з заходніх краін у Мінскае гета. 
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