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У артыкуле даследуецца стан лясной гаспадаркі беларускіх тэрыторый, акупіраваных нямецкімі і 
аўстра-венгерскімі войскамі ў гады Першай сусветнай вайны; аналізуюцца прынцыпы кіравання 
лясной гаспадаркай на прыкладзе трох ваенных лясных ўпраўленняў Белавежа, Беласток і Гродна і 
тылавога раёна Войрш; разглядаецца працэсс фарміравання органаў кіравання лясной галіной, 
структура цэнтральнай адміністрацыі і ваенных лясных інспекцый, якія ўваходзілі ў склад 
ўпраўленняў; надаецца ўвага пытанням аб спосабах здабычы, пераапрацоўкі, вывазу леса і 
лесаматэрыялаў за межы акупіраванага рэгіёна.  
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В статье исследуется состояние лесного хозяйства белорусских территорий, оккупированных 
немецкими и австро-венгерскими войсками в годы Первой мировой войны; анализируются принципы 
управления лесным хозяйством на примере трех военных лесных управлений Белавежа, Белосток и 
Гродно и тылового района Войрша; рассматривается процесс формирования органов управления 
лесной отраслью, структура центральной администрации и военных лесных инспекций, которые 
входили в состав управлений; уделяется внимание вопросам о способах добычи, переработки, вывоза 
леса и лесоматериалов за пределы оккупированного региона. 
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The article examines the state of forestry in the Belarusian territories occupied by the German and Austro-
Hungarian troops during the First World War. It analyzes the principles of forestry management on the exam-
ple of three military forestry administrations of Białowieża, Bialystok and Hrodna, and the Army Detachment 
"Woyrsch" (Armee-Abteilung Woyrsch). It presents the study of the formation process of the forestry admin-
istrative institutions, the structure of the central administration and military forest inspections, which were part 
of the respective administrative departments. The article also looks closely to the methods of logging, pro-
cessing, and export of wood and timber from the occupied region.  
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Да пачатку Першай сусветнай вайны Беларусь з’яўлялася пастаўшчыком леса і 
лесаматэрыялаў на ўнутраны і знешні рынак Расійскай імперыі. У 1913 г. у беларускіх 
губернях налічвалася 5 879 тыс. дзесяцін лесу, што складала 3,6 % ад агульнай плошчы 
лясоў еўрапейскай часткі Расіі [0, c. 36]. Да пачатку Першай сусветнай вайны Германія 
ператварылася ў галоўнага знешняга спажыўца беларускага леса. У перадваенны час 
хутка развіваліся дрэваапрацоўчая, будаўнічая і іншыя галіны нямецкай прамысловасці, 
якім была неабходна танная сыравіна. У 1913 г. вываз лесаматэрыялаў у Германію 
склаў 81 885 тыс. пудоў, што складала 64,5 % ад усяго ляснога экспарту з беларускіх 
губерняў за мяжу і больш за палову ўсяго лесу, які вывозіўся з Расіі ў Германію [0, 
c. 225]. Зацікаўленнасць нямецкіх прамыслоўцаў у беларускім лесе тлумачылася 
выгадным геаграфічным становішчам Беларусі. У асноўным лес сплаўляўся па густой 
рачной сетцы. Ва Усходняй Прусіі знаходзіліся вусці важнейшых сплаўных рэк 
паўночна-заходняй часткі Расійскай імперыі, што закрывала магчымасць выйсця з іх 
басейнаў у адкрытае мора на іншыя зарубежныя рынкі. Гэтыя геаграфічныя ўмовы 
ставілі экспарцёраў беларускага лесу ў пэўную залежнаць ад нямецкіх пакупнікоў у 
пытаннях коштаў. 

З пачаткам вайны беларускі лес фактычна перастаў экспартавацца. Узрасла патрэба 
выкарыстання яго ў будаўнічых работах з мэтай павелічэння абароназдольнасці Брэст-
Літоўскай і Гродзенскай крэпасцей [0, арк. 112].  

Пасля спынення актыўных ваенных дзеянняў і ўстанаўлення акупацыйнага рэжыму 
восенню 1915 г. беларускі лес стаў неабходнай сыравінай для будаўніцтва ваенных 
умацаванняў, армейскіх пабудоў і баракаў для работнікаў з ліку мясцовых жыхароў, а 
таксама ліній сувязі і г.д. Вялікая колькасць лесаматэрыялаў вывозілася. Актыўна 
выкарыстоўваўся ў будаўніцтве і рамонце чыгуначных шляхоў, асабліва палявых 
вузкакалеек, а таксама ў якасці паліва. 

Для арганізацыі эксплуатацыі лясоў, якія размяшчаліся ў зоне Обер Ост, была 
ўтворана адпаведная сістэма кіравання. У адміністрацыйнай стуруктуры Галоўнага 
ўпраўлення Обер Ост пытаннямі лясной гаспадаркі займаўся аддзел лясніцтва. У ліпені 
1917 г. ён меў 4 секцыі: VIIB1 – лясная адміністрацыя, дрэваапрацоўка, VIIB2 – 
пытанні лясной адміністрацыі на тэрыторыях этапнай інспекцыі Буг і армейскай групы 
Войрш, VIIB3 – хімічныя і тэхнічныя прадпрыемствы, VIIB4 – кантроль над 
лесапільнямі [0, S. 8]. Аддзелу лясніцтва падпарадкоўваліся лясныя ўпраўленні 
Курляндыя, Літва, Гродна, Беласток і Белавежа, у склад якіх, у сваю чаргу, уваходзілі 
42 ваенна-лясныя інспекцыі. Тэрытарыяльна да ўпраўлення Курляндыя адносіліся 
8 ваенных лясных інспекцый, да ўпраўлення Літва – 17, Гродна – 6, Беласток – 4, 
Белавежа – 7 [0, S. 266].  

У кампетэнцыю адміністрацый лясных упраўленняў ўваходзілі ўсе пытанні, 
звязаныя з арганізацыяй на беларускіх акупаваных тэрыторыях здабычы і перапрацоўкі 
розных відаў лесаматэрыялаў, а таксама па вывазе іх за межы рэгіёна ў Варшаўскае 
генерал-губернатарства, Усходнюю Прусію, гарады ўнутранай Германіі.  

На сучасныя беларускія тэрыторыі распаўсюджвалася юрысдыкцыя ваенных лясных 
упраўленняў Гродна, Беласток і Белавежа. Па нямецкіх падліках, агульная плошча іх 
лясоў складала 363 479 га, у тым белавежскія лясы – 137,8 тыс. га, Гродзенскія лясы 
займалі плошчу 108 050 га, а беластоцкія – 117 629 га. Самым буйным лясным масівам 
была Белавежская пушча. Прыкладна 80 % дрэў у пушчы лічыліся дастаткова 
даспелымі і прыдатнымі для дрэваапрацоўкі [0, S. 17]. 

Нямецкае кіраўніцтва ляснымі абшарамі занятых тэрыторый фарміравалася 
паступова. Так, распараджэннем Галоўнакамандуючага на Усходзе П. фон Гінденбургa 
ад 11 верасня 1915 г. для тылавога раёна 12-й нямецкай арміі было створана лясное 
упраўленне з цэнтрам у Беластоку на чале з маёрам Рубахам. У сувязі з пашырэннем 
тылавога раёна нямецкага Усходняга фронту ў кастрычніку 1915 г. цэнтр упраўлення 
быў перанесены ў Гродна (Forstverwaltung Grodno) [0, S. 14–15]. Сядзіба размяшчалася 
ў в. Задуб’е (cуч. Гродзенскі раён). 

Згодна са «Справаздачай адміністрацыі этапнай інспекцыі XII-ай арміі з 1 студзеня 
па 31 сакавіка 1916 г.», у яе падпарадкаванні знаходзіліся 6 лясных інспекцый: Задуб'е, 
Гродна (цэнтр у в. Казіміраўка, суч. Гродзенскі раён), Парэчча (суч. Гродзенскі раён), 
Бершты (в. Зубрава, суч. Шчучынскі раён), Нача (в. Нача, суч. Воранаўскі раён), 
Шчучын (в. Алешавічы, суч. Мастоўскі раён). Акрамя таго, асобна быў утвораны 
акруга Васілішкі (Bezirk Wasilischki, суч. Шчучынскі раён Гродзенскай вобласці) [0, 
S. 21]. 
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Распараджэннем шэфа штаба Усходняга фронту М. Гофмана «Аб новых назвах 
упраўленняў» ад 4 сакавiка 1917 г. для ляснога ўпраўлення Гродна было ўпершыню 
ўведзена абазначэнне «ваеннае лясное ўпраўленне» (Militärforstverwaltung), лясныя 
інспецыі (Forstinspektion), якія ўваходзілі ў склад ваеннага ляснога ўпраўлення, былі 
перайменаваны ў «ваенныя лясныя інспекцыі» (Militärforstinspektion) на чале з ляснымі 
капітанамі (Forsthauptmann). Адзначым, што для ляснога ўпраўлення Белавежа тэрмін 
«ваеннае лясное ўпраўленне» выкарыстоўваўся з чэрвеня 1916 г., для Беластоцкага 
ўпраўлення – з моманту яго ўтварэння 1 кастрычніка 1916 г. [0]. 

Найбольш вялікая па плошчы ваеннае лясное ўпраўленне Белавежа было ўтворана 
30 верасня 1915 г. [0, S. 111]. Шэфам упраўлення Белавежа і аднайменнай камендатуры 
1 кастрычніка быў прызначаны д-р Г. Эшэрых [0]. Паводле афіцыйнага выдання 
Галоўнага ўпраўлення «Спіс складу адміністрацыі Обер Ост» (чэрвень 1916 г.), у 
структуру ваеннага ляснога ўпраўлення Белавежа ўваходзіла цэнтральная 
адміністрацыя і 11 ваенных лясных інспекцый [0, S. 46].  

Цэнтральная адміністрацыя знаходзілася ў г. Белавежа (цяпер у Падляскім 
ваяводстве Рэспублікі Польшча) і складалася з кіраўніцтва і 9 аддзелаў (Abteilung): І – 
аддзел персаналу, ІІ – гаспадаркі і харчовага забеспячэння, III – забеспячэнне лясной 
гаспадаркі абсталяваннем, IV – аддзел збыту, V – тэхнічны аддзел, VI a – наземнага і 
чыгуначнага транспарту, VI b – водных шляхоў, VII – санітарны, VIII – фінансаў і 
бюджэту.  

Ваенныя лясные інспекцыі: Фронт (з цэнтрам у Дзятлава), Ціхаволя-Поўнач 
(з цэнтрам у Дамброва, суч. Астравецкі раён Гродзенскай вобласці), Ціхаволя-Поўдзень 
(в. Ціхаволя, суч. Свіслацкі раён, Гродзенскай вобласці), Белавежа, Падаляны (цяпер 
раён г. Белавежа, Рэспубліка Польшча), Чарлянка (суч. В. Чарняны Маларыцкага раёна 
Брэсцкай вобласці), Гайнаўка (суч. Падляскае ваяводства Рэспублікі Польшча), Малая 
Нараўка (15 км на паўночны захад ад г. Белавежа, Рэспубліка Польшча), Беласток-
Усход, Беласток-Захад, Нараў (з цэнтрам у Беластоку) [0, S. 47]. 

У сувязі з утварэннем 1 кастрычніка 1916 г. ваеннага ляснога ўпраўлення Беласток 
(распараджэнне Галоўнакамандуючага на Усходзе Л. Баварскага ад 28 верасня 1916 г.) і 
перадачай ваенных лясных іспекцый Беласток-Усход, Беласток-Захад, Нараў і Фронт 
пад яго кіраўніцтва [0, S. 71], у ваенным лясным упраўленні Белавежа колькасць 
лясных інспекцый скарацілася да 7. Белавежа, Падаляны, Гайнаўка, Малая Нараўка 
знаходзіліся на тэрыторыі сучаснай Польшчы, Чарлянка, Ціхаволя – Поўнач, Ціхаволя 
– Поўдзень – сучасныя беларускія тэрыторыі.  

У тылавым раёне армейскай групы Войрш адмысловай лясной адміністрацыі 
створана не было. Як вынікае са справаздачы кіраўніка адміністрацыі, так сталася па 
прычыне адсутнасці дастатковай колькасці персаналу. У адміністрацыі этапнай 
інспекцыі быў створаны лясны аддзел у складзе 7 лясных службаў [0, s. 16]. 

Нямецкія акупацыйныя ўлады наладзілі на беларускіх тэрыторыях здабычу, 
вытворчасць і пераапрацоўку розных відаў лесаматэрыялаў, у тым ліку неапрацаваных 
бярвенняў і драўніны, сыравіны для цэлюлозных і папяровых фабрык, выраб шпалаў 
для чыгуначных шляхоў, перакладзін, брусоў, тэлеграфных і будаўнічых слупоў, 
насценных ламеляў (шпону), мягкай драўняной стружкі. У некаторых мясцовасцях 
была наладжана здабыча драўніннага вугалю, смалы і яловай кары і іншая лясной 
сыравіны.  

Для апрацоўкі лесаматэрыялаў на акупіраванай тэрыторыі будаваліся лесапільні. 
Паводле справаздачы шэфа адміністрацыі ваеннага ўпраўлення Беласток-Гродна 
ротмістра Т. фон Хэпе ў ваенным лясным упраўленні Белавежа на 1 красавіка 1917 г. 
дзейнічалі 7 лесапільняў з 22 станкамі і 15 цыркулярнымі піламі, шпалапрапітачны 
завод, фабрыкі па вытворчасці стружкі і драўлянага абутку, сталярня з аўтаматычнымі 
станкамі і некалькі невялікіх майстэрняў. У лясным упраўленні Гродна размяшчаліся 6 
піларам з 11 цыркулярнымі піламі, 2 маятнікавымі піламі, 2 дрэваапрацоўчыя фабрыкі з 
6 машынамі і 3 прэсамі [0, s. 72]. Паводле справаздачы шэфа этапнай інспекцыі 12-ай 
арміі фон Зекендорфа ад 22 жніўня 1917 г. у перыяд красавік – чэрвені 1917 г. у 
ваенным лясным упраўленні Беласток дзейнічала 13 лесопілак з 28 лесапільнымі 
станкамі, 22 цыркулярныя піламі, 10 маятнікавымі станкамі, 1 машына па 
перапрацоўцы трэсак, а таксама і 2 фабрыкі па вытворчасці тонкай драўнянай габлюшкі 
з 5 станкамі [0, s. 20]. 

Пад кіраўніцтвам нямецкіх улад пераапрацоўка лесаматэрыялаў часта налажвалася 
на аснове фабрык і майстэрняў, якія існавалі да вайны. Пры гэтым неабходна 
заўважыць, што сістэматычна на працагу першых гадоў акупацыі станкі і піларамы на 
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занятыя тэрыторыі завозіліся з Германіі. Гэта звязана з тым, што перад пачаткам 
актыўных ваенных дзеянняў восенню 1915 г. значная частка найбольш каштоўнага 
абсталявання была эвакуіравана ва ўнутраныя губерні Расійскай імперыі, пашкоджана 
ці знішчана. Так, з лесапільні ў Косава было вывезены важнейшыя часткі паравых 
рухавікоў і кацельняў, дынама-машыны (генератары пастаяннага току), усе 
спецыяльныя рамяні і пілы. Аднак пасля ўсталявання нямецкага абсталявання, 
пабудовы 35,5 кіламетраў лясных вузкакалеяк, лесапільня ў Косава стала значным 
пунтам пераапрацоўкі сыравіны [0, s. 21]. У Пружанах расійскія піларамы былі 
адрамантаваны і ўведзены ў эксплуатацыю ўжо 15 снежня 1915 г. Пасля замены малых 
самарушных частак на электрычныя, старое абсталяванне ў верасні 1916 г. было 
перавезена і ўсталявана ў в. Лясная. У ліпені 1916 г. была адчынена лесапільня з 2 
піламі ў Слоніме [0, s. 17].  

У канцы 1916 г. у тылавым раёне групы армій Войрш былі пашыраны існуючыя 
дрэваапрацоўчыя пункты і закладзены новыя. У пераапрацоўцы лесаматэрыялаў 
выкарыстоўваліся ўсе даступныя тагачасныя тэхнічныя сродкі. Так, у в. Аляксандраўка 
была ўсталявана лесапільня з 3 піламі для рэзкі круглых бярвенняў, 3 цыркулярнымі, 
2 маятнікавымі і 2 стужкавымі піламі. У Бронную гару (зараз Бярозаўскі раён) былі 
завезены адпаведна 6 піл для круглых бярвенняў, 6 цыркулярных, 4 маятнікавыя і 
3 стужкавыя. Новае абсталяване было ўстаноўлена на лесапільні ў в. Лясная і Слоніме. 
Некаторае спазненне з устаноўкай новага абсталявання тлумачылася зацягваннем 
паставак з Германіі на 3–4 месяца [0, s. 15]. Пасля перадачы тэрыторый раёну вакол 
Бярозы-Картузскай пад упраўленне адміністрацыі генерала Р. фон Войрша, у тылавым 
раёне апынуліся яшчэ 2 невялікія лесапільні [0, s. 5]. У 1917 г. на існуючых лесапільнях 
былі дадаткова пастаўлены новыя пілы [0, s. 15]. 

Ад пачатку акупацыі беларускія лесаматэрыялы сталі накіроўвацца на цэлюлозныя 
заводы, парахавыя і папяровыя фабрыкі Германіі для забеспячэння іх сыравінай. Так, 
19 сакавіка 1916 г. была праведзена нарада вышэйшага кіраўніцтва на Усходзе з 
прадстаўнікамі ваеннага міністэрства. Удзел у ёй прынялі таксама кіраўнікі лясных 
упраўленняў Обер Ост [0, l. 105]. На нарадзе абмяркоўвалася цяжкае становішча многіх 
заводаў Германіі, якія вымушаны былі прыпыніць сваю дзейнасць з-за недахопу яловай 
і хваёвай сыравіны. Найбольш важнае значэнне ў забеспячэнні сыравінай нямецкай 
прамысловасці, у першую чаргу дрэваапрацоўчай і будаўнічай галін, надавалася 
Белавежскай пушчы. У дакладзе Г. Эшэрыха “Аб значэнні Белавежскай пушчы для 
нямецкай гаспадаркі”, які быў падрыхтаваны 23 жніўня 1917 г. для Галоўнага 
ўпраўлення Обер Ост, была абгрунтавана эканамічная стратэгія па яе эксплуатацыі. 
Заяўляўся тэзіс аб тым, што ад лясных рэсурсаў Белавежскай пушчы ў будучым, пасля 
заканчэння вайны, можна будзе атрымліваць 1–1,5 млн. м3 драўніны штогод [0, l. 6]. 
Аднак здабыча сыравіны ў пачатку акупацыі прадугледжвала больш інтэнсіўныя 
тэмпы. Толькі за першыя сем месяцаў з пушчы было вывезена каля 35 млн. м3 
драўніны, з іх прыкладна 24 млн. м3 лесаматэрыялаў і 11 млн. м3 у якасці дроў. 
Цвёрдая драўніна ліставога лесу (дуб, ясень, вяз, клён, алешына, бяроза, граб) склала 
24 %, мяккая драўніна іглістага лесу (яліна і хвоя) – 10 %, цэлымі бярвеннямі 
вывозіліся яліны (41 %) і хвоі (8 %), астатнія 17 % складалі яліны і хвоі ніжэйшага 
гатунку [0, l. 3]. Прагназавалася, што ў наступныя 10 год з пушчы будзе вывозіцца па 
1 млн. м3 драўніны коштам 20–25 млн. марак [0, 15 v]. 

Лесаматэрыялы сістэматычна вывозіліся на будоўлі Германіі і Варшаўскага генерал-
губернатарства. Бяроза ў якасці лесаматэрыялу ў вялікай колькасці пастаўлялася на 
фабрыку па вытворчасці прыкладаў для стрэльбаў у Эрфурце, для будаўніцтва порту ў 
Кёнігсбергу (суч. Калінінград), на папяровую фабрыку ў Берлін-Шарлотэнбург і г.д. [0, 
s. 13]. 

Лес з Белавежскай пушчы шырока выкарыстоўваўся ў ваенных і будаўнічых мэтах, 
асабліва пры пракладцы чыгуначных шляхоў і палявых вузкакалеек. Паводле 
справаздачнай дакументацыі шэфа ўпраўлення Беласток за перыяд з ліпеня па верасень 
1916 г. з тэрыторыі Белавежскай ваеннай лясной адміністрацыі было вывезена: 61 вагон 
драўнянай стружкі для тылавой інтэндатуры 12-й арміі, 26 вагонаў дошак для 
інжынернага парку 12-й арміі, 15 тыс. м3 лесаматэрыялаў, 9 тыс. м3 дошак і 6 вагонаў 
круглага лесаматэрыялу для тылавога інжынернага парку Беластока, 60 вагонаў дошак 
у этапную інспекцыю Буг, 80 вагонаў неапрацаванай драўніны і 40 вагонаў дошак у 
групу армій Лізінген, 8 тыс. м3 дроў у Галоўную кватэру Обер Ост, 42 тыс. малых шпал 
у Багданаў і г.д. Акрамя таго, штотыдзень адпраўлялася па 1000 дошак на лесапільню ў 
Зэльву, па 12 вагонаў дошак – у Наваельню, па 250 м3 брусоў – у Беласток [0, s. 14]. 
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Лесаматэрыялы вывозіліся і з іншых лясных рэгіёнаў сучаснай Беларусі. Так, з 
Галоўнага ўпраўлення Гродна да красавіка 1916 г. было вывезена 170 тыс. м3 леса- і 
піламатэрыялаў, каля 21 тыс. м3 дроў, 108 тыс. м3 гатовых чыгуначных шпалаў [0, 
s. 22]. Карысталіся вялікім попытам не толькі дошкі, але і апілкі, якія выкарыстоўваліся 
для афіцэрскіх і салдацкіх ложкаў, а таксама ў якасці падсцілкі для коней [0, s. 185].  

У зоне акупацыі была наладжана вытворчасць дравеснага вугалю, былі пабудаваны 
смалакурныя і шкіпінарныя заводы [0, l. 4]. Вяліся торфараспрацоўкі ў раёнах гарадоў 
Гродна, Ліда, Лунна, Беластока, каля Ваўкавыска здабывалі фасфарыты. Багатыя 
вапнай шахты каля Ваўкавыска сталі крыніцай сыравіны для цэлюлозных фабрык 
Усходняй Пруcіі [0, S. 180]. Так, гадавая выпрацоўка (1917 г.) толькі шахты ў в. Рось 
каля Ваўкавыска складала 230 тыс. тон, якія пераапрацоўваліся ў 150 тыс. тон цэменту 
[0, l. 46]. На тэрыторыі армейскай групы Войрш пераапрацоўчыя пункты, у першую 
чаргу лесапільні, былі адкрыты ў Слоніме, Косава і Пружанах [0, S. 17].  

На працягу ўсёй акупацыі лес і лесаматэрыялы з беларускіх тэрыторый Обер Ост і 
тылавога раёна Войрш актыўна вывозіліся ў Германію. Паводле дадатку да 
справаздачы шэфа адміністрацыі ваеннага ўпраўлення Беласток-Гродна ротмістра 
Т. фон Хэпе з дню яго утварэння (1 лістапада 1916 г. у выніку аб’яднання ўпраўленняў 
Гродна і Беласток) і да 30 верасня 1917 г. было вывезена ў Германію і Варшаўскае 
генерал-губернатарства, а таксама выкарастана на карысць арміі, леса і 
лесаматэрыялаў, у тым ліку бярвення, чугуначных шпал, сыравіны для цэлюлознай 
прамысловасці, піламатэрыялаў, драўніннай габлюшкі, вуглю і г.д., на агульную суму ў 
21,87 млн марак [0, о. S.]. У наступны справаздачны перыяд (1 кастрычніка 1917 – 
31 сакавіка 1918 гг.) з гэтых тэрыторый, якія з 1 лютага 1918 г. сталі часткай ваеннага 
ўпраўлення Літва, раён Поўдзень, было вывезена лесаматэрыялаў на сумму 39,78 млн. 
марак [0, o. S.], з 1 красавіка па 30 верасня – на 21,42 млн. марак [0, o. S.] 

З тэрыторыі тылавога раёна Войрш у справаздачны перыяд з верасеня 1915 г. па 
кастрычнік 1916 г. было вывезена 11 129 вагонаў лесаматэрыялаў агульным коштам у 
6 млн. марак. Адзначым, што аб’ём вывазу павялічваўся штомесяц: у снежні 1915 г. 
было вывезена 29 вагонаў, у студзені – 332, у красавіку – 765, у ліпені – 1377, жніўні – 
1878 вагонаў. [0, S. 18]. У наступны справаздачны перыяд з лістапада 1916 г. па сакавік 
1917 г., ці за 5 месяцаў, было вывезена яшчэ больш лесу, агульны кошт якога склаў 
4,5 млн. марак [0, S. 16]. Пры вывазе актыўна выкарыстоўваўся сплаў па рэках Буг і 
Шчара. За наступныя 6 месяцаў (з красавіка па верасень 1917 г.) розных відаў драўніны 
было вывезена агульным коштам на 8 млн. марак. Найбольшыя аб’ёмы вывозіліся з мая 
па верасень 1917 г. Такім чынам, за амаль два гады з тэрыторыі, занятай армейскай 
групай Войрш быў вывезены лес, кошт якога ацэньваўся прыкладна ў 18,6 млн. марак 
[0, s. 18; 0, s. 16; 0, s. 16]. 

Частка з лесаматэрыялаў прызначалася для продажу мясцоваму насельніцтву. 
Вызначаліся максімальныя цэны, вышэй якіх прадаваць забаранялася, і дазволеныя 
аб’емы на адну гаспадарку. Так, у Вільні 1 м3 з самавывазам з лесу каштаваў 5,50 м., з 
мясцовых складаў з дастаўкай пакупнікам – 9,50 м., з дастаўкай да месца жыхарства – 
12,50 м. Нормы продажу абмяжоўваліся 2,5 м3 на 2 месяцы. За самавольны вываз дроў і 
перапродаж устанаўліваліся штрафныя санкцыі [0, арк. 5]. 

Адным з кірункаў нямецкай палітыкі ў лясной гаспадарцы стала барацьба з 
браканьерствам у лясах. Па падліках Г. Эшэрыха, пры заняцці ім пасады шэфа ваеннага 
ляснога ўпраўлення ў Белавежскай пушчы налічвалася толькі 120–150 зуброў, 2000–
3000 аленяў, прыкладна 500 ланяў, каля 2000 казуль і больш за 1000 дзікоў [0, S. 126]. 
Аднак на працягу акупацыі з-за правядзення шматлікіх паляванняў колькасць жылёл у 
пушчы значна зменшылася. Згодна з данымі Г. Эшэрыха, у 1916 г. было знішчана каля 
600 жывёл, у 1917 г. – каля 1000 [0, S. 150–151]. Дазвол на паляванне на зуброў 
выдаваўся ў Галоўным упраўленні Обер Ост. Аднак афіцыйны дазвол за тры гады быў 
атрыманы на адстрэл толькі 8 зуброў [0, s. 134]. Першае паляванне ў Белавежскай 
пушчы адбылося 12 лістапада 1915 г. з нагоды прыезду кайзера Вільгельма ІІ. У 
студзені 1916 г. у пушчы паляваў генерал-фельдмаршал П. фон Гіндэнбург, месяцам 
пазней – саксонскі курфюрст Фрыдрых Аўгуст ІІІ. Таксама на паляванне прыязджалі 
прынц Фрыдрых Леапольд Прускі, эрцгерцаг Карл Франц Аўстрыйскі, баварскі князь 
Людвіг ІІІ, генерал Макс Гофман.  

Для палявання тэрыторыі ваенных лясных ўпраўленняў адзяляліся на адпаведныя 
раёны. Так, у Беластоцкім ваенным упраўленні такіх раёнаў налічвалася 16: 5 – у 
сельскім павеце Беласток і Свіслач, 3 – у павеце Крынкі-Лунна, 2 – у Бельску, 1 – у 
Ваўкавыску [0, s. 16]. Устанаўлівалася плата за дазвол на адстрэл дзічыны: за буйную 
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жывёлу – 2 маркі, за маладую – 1 марка, за малую – 0,5 маркі. [0, l. 26]. Дазвол 
выдаваўся толькі армейскім ваенным чынам. Асобна вызначаўся пачатак сезону 
палявання на кожны від жывёлы [0, s. 16]. 

Такім чынам, на працягу ўсяго перыяду акупацыі беларускі лес і лесаматэрыялы 
вывозіліся ў Германію для забеспячэння сыравіннай базы нямецкай дрэваапрацоўчай, 
цэлюлознай і папяровай прамысловасці. Ацэначныя кошты сыравіны ў десяткі 
мільёнаў марак прынеслі эканоміцы Германскай імперыі вялікія прыбыткі. У зоне 
акупацыі паўсюдна былі адкрыты лесапільні, піларамы і пункты лесанарыхтовак, дзе 
выкарыстоўвалі як расійскае, так і прывезенае з Германіі абсталяваенне.  
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ БССР 

Н.О. Говорушко 

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, ул. Советская, 18, 
220030, г. Минск, Беларусь, natashamj92@gmail.com. 

В работе освещены основные проблемы, вставшие на пути послевоенного восстановления 
белорусских городов, а также пути их решения, которые были определены указаниями партии и 
советского правительства. В основном в работе используются архивные материалы Национального 
архива Республики Беларусь. 
Ключевые слова: послевоенное восстановление; БССР. 

ПАСЛЯВАЕННАЕ АДНАЎЛЕННЕ ГАРАДОЎ БССР 
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Беларусь, natashamj92@gmail.com. 

У рабоце асветлены асноўныя праблемы, якія ўсталі на шляху пасляваеннага аднаўлення 
беларускіх гарадоў, а таксама шляхі іх вырашэння, якія былі вызначаны указаннямі партыі і савецкага 
ўрада. У асноўным у рабоце выкарыстоўваюцца архіўныя матэрыялы Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь. 
Ключавыя словы: пасляваеннае аднаўленне; БССР. 

POST-WAR RESTORATON OF THE CITIES OF THE BSSR 

N.O. Govorushko 

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, st. Sovetskaya, 18, 220030, Minsk, Bela-
rus, natashamj92@gmail.com. 

The work highlights the main problems of the post-war reconstruction of Belarusian cities, as well as ways 
to solve them, which were determined by the instructions of the party and the Soviet government. The work is 
based on the archival materials of the National Archive of the Republic of Belarus. 
Key words: post-war reconstruction; BSSR. 

Восстановление городов БССР – первоочередная задача, которая стояла перед 
руководством республики после ее освобождения. Сам восстановительный период 
условно можно разделить на два этапа: 1943–1945 гг. (с начала освобождения 
территории республики и до конца Великой Отечественной войны) и 1946–1950 гг. 
(годы первой послевоенной пятилетки). Отличительная особенность первого этапа 
состояла в том, что в условиях военного времени в Беларуси, как и в других 
освобожденных районах СССР, необходимо было, прежде всего, возродить и наладить 
работу объектов, продукция которых была нужна фронту. Это было четко обозначено в 
постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по 


