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МІНСКІ КАНЦЭНТРАЦЫЙНЫ
ПРАЦОЎНЫ ЛАГЕР (1921-1922 гг.)
Адной з малавядомых старонак гісторыі першых гадоў савецкай улады з'яўляецца існаванне
канцэнтрацыйных працоўных лагераў для "перавыхавання" розных катэгорый насельніцтва. Адзін з
такіх лагераў дзейнічаў у 1921 – 1922 гг. у Мінску. Са студзеня да лістапада 1921 г. ѐн называўся
Мінскі канцэнтрацыйны лагер, з лістапада 1921 г. — Мінскі працоўны лагер.
Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. у
Савецкай Расіі пачалося будаўніцтва новага
грамадска-палітычнага
ладу.
Адным
з
найважнейшых кампанентаў палітыкі савецкай
улады была ізаляцыя і "перавыхаванне"
прадстаўнікоў
сацыяльна
чужых
груп
насельніцтва. У маі 1918 г., паводле загада
наркама па ваенных справах Л.Троцкага, на
месцах былых лагераў для ваеннапалонных
Першай сусветнай вайны пачалі стварацца
першыя савецкія канцэнтрацыйныя лагеры.
Захаваліся
выказванні
У.Леніна
адносна
выкарыстання
такой
формы
"сацыяльнай
абароны" пралетарыята. У прыватнасці, у жніўні
1918 г. у Пензенскі губвыканкам была накіравана
тэлеграма
наступнага
зместу:
"Неабходна
правесці бязлітасны масавы тэрор супраць
кулакоў, папоў і белагвардзейцаў; сумніўных
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заперці ў канцэнтрацыйны лагер па-за горадам" .
Варта адзначыць, што да таго часу паняцце
"канцэнтрацыйны лагер" ужо набыло ў масавай
свядомасці
ўстойлівы
негатыўны
сэнс.
Еўрапейскія газеты ў свой час падрабязна апісвалі
жахі падобных лагераў, арганізаваных брытанскім
армейскім
камандаваннем
для
бурскага
цывільнага
насельніцтва
ў
Паўднѐвай

Афрыцы ў 1900–1902 гг. Савецкія ўлады ўзялі
вопыт брытанскай арміі, прычым выкарысталі яго
для ізаляцыі суайчыннікаў.
Французскія гісторыкі Ж.Катэк і П.Рыгуло ў
спецыяльным
даследаванні,
прысвечаным
феномену канцэнтрацыйных лагераў у XX ст.,
выдзяляюць наступныя тры тыпы лагераў: для
інтэрніраваных асобаў, канцэнтрацыйныя і лагеры
смерці. Тыя ж аўтары называюць функцыі, якія
лагеры выконвалі дзеля дасягнення стратэгічнай
мэты
(змянення
нацыянальнага
альбо
сацыяльнага складу грамадства): ізаляцыі,
застрашэння, пакарання, а таксама выкарыстання
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бясплатнай працоўнай сілы . Усе гэтыя функцыі
прасочваюцца ў дзейнасці першых савецкіх
канцэнтрацыйных лагераў.
Заканадаўчы падмурак для іх стварэння
паклала пастанова СНК РСФСР ад 5 верасня 1918
г. "Аб чырвоным тэроры", дзе гаварылася пра
неабходнасць "... абараніць Савецкую Рэспубліку
ад класавых ворагаў шляхам ізалявання іх у
3
канцэнтрацыйных
лагерах" .
Далейшае
заканадаўчае развіццѐ ідэя аб прымусовай працы
як інструменце чырвонага тэрору атрымала
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11 красавіка 1919 г., калі з'явілася падпісаная
старшынѐй М.І.Калініным пастанова Усерасійскага
ЦВК "Аб лагерах прымусовай працы". У ѐй ішла
размова
пра
стварэнне
ў
краіне
сіламі
Надзвычайнай камісіі і Народнага камісарыята
ўнутраных спраў (НКУС) сістэмы працоўных
лагераў. Паводле задумы, працоўныя лагеры,
разлічаныя на 300 зняволеных кожны, павінны былі
знаходзіцца ў падвойным падпарадкаванні. У
цэнтры ў складзе НКУС утваралася Цэнтральнае
ўпраўленне лагерамі (старшыня — М.С.Кедраў), на
месцах лагеры знаходзіліся ў падпарадкаванні
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губвыканкамаў . 17 мая 1919 г. Прэзідыум
Усерасійскага ЦВК прыняў "Інструкцыю аб лагерах
прымусовай працы", дзе падрабязна разглядаліся
пытанні арганізацыі і кіравання лагерам, аховы
зняволеных, іх працы, харчавання, побыту і
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медыцынскага нагляду .
Да 25 лістапада 1919 г. на тэрыторыях, дзе
ўсталявалася савецкая ўлада, быў арганізаваны 21
лагер на 16 тыс. зняволеных, за наступны год іх
колькасць павялічылася да 84 (зняволеных — да 59
тыс. чалавек). Да мая 1921 г. колькасць
канцлагераў складала ўжо 128 з амаль 100 тыс.
зняволеных (толькі ў Маскоўскай губерні іх было
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14) . У гэтую лічбу ўваходзілі створаныя да таго
часу канцлагеры ў Мінску, Віцебску, Гомелі і
Смаленску. Цэнтральнае ўпраўленне лагерамі
планавала таксама адкрыць канцлагеры ў Полацку
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і Рэчыцы .
У сучаснай беларускай гістарыяграфіі тэма
"ленінскіх" канцлагераў атрымала пакуль ня шмат
увагі. Тлумачыцца гэта не толькі невывучанасцю
першакрыніц па дадзенай тэме, але таксама тым,
што "ленінскія" канцлагеры апынуліся ў ценю лепш
вывучанага сталінскага
ГУЛАГа. Між тым
абмеркаванне зараджэння сістэмы прымусовай
працы для прадстаўнікоў "сацыяльна чужых" слаѐў
грамадства ў першыя гады існавання БССР
дазволіць лепш зразумець не толькі перыяд яе
апагея ў 1929—1953 гг., але феномен працы ў
сацыялістычным грамадстве ў цэлым.
Удадзеным артыкуле мы разгледзім гісторыю
аднаго канцэнтрацыйнага працоўнага лагера,
работы па арганізацыі якога пачаліся ў сталіцы
ССРБ неўзабаве пасля другога абвяшчэння
рэспублікі 31 ліпеня 1920 г. Некаторыя згадкі пра
яго ў беларускай гістарыяграфіі ўжо маюцца. Так,
"канцэнтрацыйны лагер у Мінску", стварэнне якога
было санкцыянавана арганізацыйна-партыйнай
тройкай 4 жніўня 1920 г., узгадвае ў сваѐй
манаграфіі,
прысвечанай
станаўленню
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таталітарнай сістэмы ў БССР, Т.Процька . Рэжым
утрымання
зняволеных
у
Мінскім
лагеры
прымусовай працы, палажэнне аб якім было
"зацьверджана СНК ССРБ 5 студзеня 1921 г.",
паказаны аўтарамі лекцыйнага курса "Гісторыя
папраўча-працоўных устаноў Беларусі", што
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чытаецца ў Акадэміі МУС . Аднак больш-менш
цэласнай карціны пра дзейнасць лагера пакуль не
існуе. Паспрабуем запоўніць гэтую лакуну.
Стварэнне і структура Мінскага лагера. Да
пачатку работ па арганізацыі канцэнтрацыйнага
лагера ў Мінску ў 1921 г. у рэспубліканскіх карных
органаў ужо быў вопыт падобнай дзейнасці. Так, у

чэрвені
1919
г.,
выконваючы
пастанову
Усерасійскага ЦВК "Аб лагерах прымусовай
працы", калегія Надзвычайнай камісіі ЛітБел ССР
даручыла
старшыні
Мінскай
губернскай
надзвычайнай камісіі Я.М.Кролю арганізаваць
лагер прымусовай працы для ўсіх "паразітычных
элементаў", якія пражывалі ў рэспубліцы, у тым ліку
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непаўналетніх дзяцей . Аднак выканаць гэтае
даручэнне не дазволіла хуткае наступленне
польскіх войскаў. Неўзабаве пасля паўторнага
абвяшчэння ССРБ на працягу верасня 1920 г. у
Мінску
існаваў
арганізаваны
Надзвычайнай
камісіяй канцэнтрацыйны лагер, дзе ўтрымліваліся
184 інтэрніраваныя польскія вайскоўцы, а таксама
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мясцовыя цывільныя асобы . Згадка пра яго ѐсць у
раздзеле "Хроніка" аднаго з нумароў газеты
"Звязда" таго часу, дзе паведамлялася пра
адпраўку чэкістамі на 6 месяцаў у лагер мінчанкі
Двейры Нідберг, якая ў парушэнне загада № 2
Мінгубрэўкама
хавала
прадукты
"са
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спекулятыўнымі мэтамі" . У канцы верасня ў сувязі
з контрнаступленнем польскіх войскаў канцлагер
перавялі з Мінска ў г. Раслаўль Смаленскай
губерні.
Работы
па
стварэнні
ў
Мінску
канцэнтрацыйнага лагера былі адноўленыя адразу
пасля арганізацыі 20 снежня 1920 г. аддзела
прымусовай працы НКУС ССРБ. Спачатку трэба
было вызначыцца з месцам размяшчэння лагера. У
першыя дні студзеня 1921 г. супрацоўнікі аддзела
вырашылі выкарыстаць пяць будынкаў на рагу
вуліц Петрапаўлаўскай (сучасная вул. Ф.Энгельса) і
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Падгорнай (сучасная вул. К.Маркса) . Аднак
выявілася, што гэтыя будынкі знаходзяцца ў
дрэнным стане, а іх рамонт вымагае значных
выдаткаў. Таму аддзел прымусовай працы абраў
будынак былога духоўнага вучылішча на рагу
плошчы Свабоды і вуліцы Койданаўскай (сучасная
вул. Рэвалюцыйная). Аднак да таго часу будынак
былога духоўнага вучылішча ўжо перадалі для
правядзення там армейскіх пяхотных курсаў. У
сярэдзіне студзеня супрацоўнікі НКУС аглядалі дом
Кантаровіча па адрасе: вул. Аляксандраўская
(сучасная вул. М.Багдановіча), 36. Але і ѐн не
падышоў, бо быў перанаселены жыльцамі, а самае
галоўнае — ужо змяшчаў школу і дзіцячы садок.
Ва ўмовах дэфіцыту жыллѐвага фонду ў
сталіцы
для
вырашэння
пытання
аб
месцазнаходжанні
канцлагера
спатрэбілася
ўмяшанне асабіста наркама ўнутраных спраў ССРБ
Я.Адамовіча. Ён загадаў вызваліць пад канцлагер
комплекс Дамініканскага кляштара, які займаў
плошчу каля 2 га, абмежаваную вуліцамі
Петрапаўлаўскай, Крашчэнскай (сучасная вул.
Інтэрнацыянальная) і Юр'еўскай (сѐння на яе
месцы знаходзіцца Палац Рэспублікі). Да будынкаў
кляштара падвялі электрычнасць, вакол іх
усталявалі плот з калючым дротам, на вокны
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паставілі краты . Памяшканні адрамантавалі,
зрабілі
санітарную
ачыстку,
абсталявалі
хлебапякарню, лазню, пральню, сушыльню,
каравульныя
памяшканні.
Таксама
былі
арганізаваны механічная, шавецкая, сталярная,
рымарская, кравецкая, мылаваранная майстэрні. У
апошнія дні сакавіка 1921 г. Мінскі канцлагер,

разлічаны на 300 чалавек, быў адкрыты. Да 6
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красавіка ў ім ужо знаходзіўся 71 зняволены .
Неўзабаве канцлагер пашырыўся за кошт
атрыманага ўпраўленнем прымусовай працы ад
зямельнага аддзела Мінскага губернскага савета
народнай гаспадаркі маѐнтка Малая Сляпянка.
Перайменаваны новай уладай у калонію "Праца"
маѐнтак быў сельскагаспадарчым філіялам лагера,
куды штодня з Мінска прывозілі на працу некалькі
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дзясяткаў зняволеных . 15 красавіка 1921 г. НКУС
нацыяналізаваў пад канцылярыю лагера дом Фукса
па адрасе: вул. Петрапаўлаўская, 7. Каравульная
каманда заняла дамы № 9—11 па Юр'еўскай
вуліцы, нацыяналізаваны ў яго ўладальніка
Бондара. У маі 1922 г. пры лагеры быў
арганізаваны "першы ў РСФСР" рэфарматорыўм
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для непаўналетніх злачынцаў . Тады ж ва ўмовах
павелічэння колькасці зняволеных было ўзнята
пытанне пра адкрыццѐ на тэрыторыі ССРБ яшчэ
18
аднаго канцлагера — у Бабруйску .
Пастановай калегіі НКУС ад 27 кастрычніка
1921 г. ва ўмовах пераходу ад ваеннага камунізму
да нэпа Мінскі канцэнтрацыйны лагер быў
перайменаваны ў "лагер Працы". У прыватнасці,
адзначалася, што новая назва "найбольш яскрава
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адпавядае сапраўднаму стану рэчаў у лагеры " .
100-тысячнае насельніцтва горада Мінска
добра ведала пра лагер у самым цэнтры горада.
Прычым ведала не толькі з чутак, якія цыркулявалі
па горадзе, а магло даведацца пра яго з афіцыйных
каналаў.
Так,
на
старонках
галоўнай
рэспубліканскай газеты "Звязда" ў 1921 г.
рэгулярна публікаваліся спісы людзей, накіраваных
у "канцэнтрацыйны лагер". Газетныя абвесткі
адкрыта пагражалі цывільнаму насельніцтву
рознымі тэрмінамі зняволення ў канцлагеры за
незаконныя дзеянні, у першую чаргу гандлѐвыя
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аперацыі
. На апошняй старонцы газеты
перыядычна друкаваліся вынесеныя прысуды,
паводле якіх вінаватых адпраўлялі ў лагер на
розныя
тэрміны
адбыцця
пакарання
з
пазбаўленнем альбо без пазбаўлення волі.
Напрыклад, у студзені 1922 г. таварыскі суд
прыгаварыў звольніць з працы супрацоўнікаў
мінскага павятовага харчовага камітэта Перніка,
Корсака і Каца. Скаргу на іх падаў адзін з калег,
якому была несправядліва абвешчана вымова. Суд
адмяніў вымову і стаў на бок пакрыўджанага.
Першы пакараны мусіў пасля звальнення
адпрацаваць у лагеры 21 дзень без пазбаўлення
волі, другі — 30 дзѐн, таксама без пазбаўлення
волі, трэцяму было забаронена займаць пасаду
загадчыка гаспадаркі ў савецкіх установах тэрмінам
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на 6 месяцаў . А ў сакавіку 1922 г. у "Звяздзе"
з'явіўся невялікі артыкул, у якім лагер маляваўся як
узорнае эканамічнае прадпрыемства, дзе клопат аб
людзях з'яўляўся не менш важнай задачай
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адміністрацыі, чым высокія вытворчыя паказчыкі .
Адміністрацыя лагера. Мінскі канцлагер
знаходзіўся
пад
непасрэдным
кіраўніцтвам
каменданта які прызначаўся губвыканкамам па
ўзгадненні з Надзвычайнай камісіяй ССРБ, НКУС і
гарадскім камітэтам партыі, але непасрэдна

Комплекс Дамініканскага кляштара, у якім ў 1921—1922 гг.
размяшчаўся Мінскі канцэнтрацыйны працоўны лагер.

падпарадкоўваўся ўпраўленню прымусовых прац
НКУС. Камендант Мінскага канцлагера жыў у
службовай кватэры па вуліцы Захар'еўскай, яму
дапамагалі два штатныя супрацоўнікі НКУС. Ахова
зняволеных была ўскладзена на войскі ўнутранай
аховы
рэспублікі,
якія
падпарадкоўваліся
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Надзвычайнай камісіі . Першым камендантам
лагера стаў П.А.Храмцоў.
У маі 1921 г. быў прызначаны новы камендант
лагера — П.Л.Чакан. Па часе гэтае прызначэнне
супала з загадам галоўнакамандуючага Чырвонай
арміяй Л.Б.Каменева ад 17 мая 1921 г., паводле
якога ахова канцлагераў была ўскладзена на
армейскія стралковыя часці. Для аховы Мінскага
канцлагера была выдзелена каманда ў колькасці 54
чалавек 148-га палка войскаў унутранай службы
рэспублікі. Аднак праз дзесяць дзѐн 18
чырвонаармейцаў з гэтай каманды звольніліся ў
запас па выслузе гадоў, а неўзабаве полк быў
перамешчаны
за
межы
рэспублікі
на
перафарміраванне. У сувязі з гэтым аддзел
прымусовай працы мусіў тэрмінова замяняць
чырвонаармейцаў міліцыянерамі. Да ліпеня 1921 г.
лагер ужо цалкам ахоўваўся міліцэйскай камандай,
якая складалася з 46 чалавек на чале з
начальнікам каманды, каравульным начальнікам,
яго памочнікам, а таксама палітычным кіраўніком.
Частка міліцыянераў выконвала абавязкі
наглядчыкаў, сачыла за парадкам на тэрыторыі
лагера, у тым ліку ў камерах (увосень 1921 г. іх
змянілі вольнанаѐмныя асобы), другая несла
кругласутачную службу на чатырох пастах
вонкавай аховы лагера ў Мінску і адным пасту ў
калоніі "Праца". Старшы наглядчык кожны дзень
рабіў справаздачу каменданту лагера. Наглядчыкі і
каравульныя
былі
ўзброеныя
вінтоўкамі,
адміністрацыя лагера — рэвальверамі. Зброя,
паводле
інструкцыі,
магла
ўжывацца
для
самаабароны, у выпадку беспарадкаў сярод
зняволеных, іх уцѐкаў, а таксама супраціўлення
адміністрацыі і ахове.

Інструкцыя міліцыі, якая ахоўвала канцэнтрацыйныя лагеры і канваіравала зняволеных. Май 1921 г.

На тэрыторыі лагера быў наладжаны
прапускны рэжым, які ажыццяўлялі вартавыя каля
лагернай брамы. У выпадку камандзіравання
зняволеных на працу ў горад з імі накіроўваўся
канвой.
Усярэдзіне
1922
г.
камендантлагера
атрымліваў заробак па 15 разрадзе (з 18) у памеры
8653 руб. у месяц, намеснік каменданта (ѐн жа
выконваў абавязкі загадчыка гаспадарчай часці) —
па 14 разрадзе ў памеры 7475 руб. (для
параўнання: пуд бульбы ў той час каштаваў
300—400 руб., пуд мукі — да 1600 руб.). Заробкі і
забеспячэнне лагернай аховы былі яшчэ больш
сціплыя. Адпаведна, невысокімі былі прафесійныя
якасці наглядчыкаў і каравульных і дысцыпліна
сярод іх. Так, уліпені 1921 г. арыштаваллі трох
міліцыянераў з каравульнай службы за тое, што
яны "бянтэжаць усю каманду і вядуць палітычную
агітацыю, што мала даюць хлеба і не даюць
абмундзіравання". У жніўні аднаго з міліцыянераў
прыгаварылі да адбыцця 15 сутак у карцары за
гульню ў карты са зняволеным. Тады ж "за страту
пільнасці" каравульнаму прысудзілі 30 сутак
арышту. У цэлым сярод лагернай аховы была
вялікая цякучасць кадраў. Толькі ўвосень 1921 г. з
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аховы па розных прычынах выбылі 23 чалавекі .
У канцлагерах, што дзейнічалі ў цэнтральных
губернях Савецкай Расіі, дысцыпліна была яшчэ
горшай. Пра гэта ўскосна сведчыць даклад
упраўлення прымусовай працы кіраўніцтву НКУС
ССРБ, дзе, у прыватнасці, адзначалася, што "з
прычыны дысцыпліны і добрай арганізацыі працы і
побыту мінскі канцлагер звярнуў на сябе ўвагу
25
цэнтра і лічыцца адным з лепшых у РСФСР" .
У жніўні 1922 г. у распараджэнні каменданта
канцлагера А.А.Рубанца (які заняў пасаду восенню
1921 г.), акрамя двух штатных супрацоўнікаў НКУС
(намеснік каменданта па прымусовай працы і
загадчык матэрыяльна-гаспадарчай часці) мелася
каманда прыкамандзіраваных міліцыянераў, а
таксама 15 наглядчыкаў, 10 з якіх былі
вольнанаѐмныя, 5 — добраахвотнікі з ліку
зняволеных. Акрамя таго ў лагеры існавалі пасады
справавода, бухгалтара, рахункавода, машыніста,
повара, конюха, якія займалі зняволеныя, а таксама
пасада журналіста, на якую была прызначана
жонка каменданта К.Рубанец. Сельскагаспадарчую
калонію "Праца" ў Малой Сляпянцы ўзначальваў
супрацоўнік НКУС П.Арцюх. Яму дапамагаў
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эканаміст са зняволеных .
Зняволеныя лагера. Інструкцыя, прынятая
Усерасійскім ЦВК 17 мая 1919 г., вызначыла склад
зняволеных
працоўных
лагераў.
Яны
размяркоўваліся на 5 груп паводле тэрміну
пакарання і 20 разрадаў паводле складу
злачынства:
1 група. Асуджаныя на тэрмін да 5 гадоў.
1 разрад. Асуджаныя на прымусовыя працы
без заключэння ў лагер і вызваляемыя з
абавязацельствам рэгістравацца.
2 разрад. Тунеядцы, шулера, варажбіты,
прастытуткі, какаіністы і да т. п.
3 разрад. Тыя, хто здзейсніў злачынствы па
пасадзе, і дэзерціры.
4 разрад. Спекулянты.

5 разрад. Тыя, хто здзейсніў крымінальнае
злачынства.
6 разрад. Асуджаныя за ўдзел і саўдзел у
контррэвалюцыі і шпіянажы.
2група. Асуджаныя на тэрмін больш за 5
гадоў.
7 разрад. Тыя, хто здзейсніў злачынства па
пасадзе, і дэзерціры.
8 разрад. Спекулянты.
9 разрад. Тыя, хто здзейсніў крымінальнае
злачынства.
10 разрад. Асуджаныя за ўдзел і саўдзел у
контррэвалюцыі і шпіянажы.
3 група. Заложнікі, якія ўтрымліваюцца ўвесь
час Грамадзянскай вайны альбо да асобнага
распараджэння.
11 разрад. Замежныя заложнікі.
12 разрад. Заложнікі за пэўных асобаў
(паручыцелі і сваякі асобаў, якія здзейснілі
злачынствы і схаваліся ад савецкай улады).
13 разрад. Рускія заложнікі (маюцца на ўвазе
грамадзяне былой Расійскай Імперыі, узятыя ў
заложнікі за правіны сваякоў альбо аднавяскоўцаў).
4
група.
Асуджаныя
на
ўвесь
час
Грамадзянскай вайны.
14 разрад. Ізаляваныя контррэвалюцыянеры.
15 разрад. Асуджаныя за ўдзел і саўдзел у
контррэвалюцыі і шпіянажы.
16 разрад. Спекулянты, асуджаныя на ўвесь
час Грамадзянскай вайны.
5 група. Ваеннапалонныя Грамадзянскай
вайны, узятыя на фронце.
14 разрад. Перабежчыкі і ўзятыя ў палон
катэгорыі працоўных, якія жадаюць уступіць у
Чырвоную армію і шчырасць заяў якіх не падлягае
сумненню.
15 разрад.
Ваеннапалонныя,
палітычная
надзейнасць якіх не высветлена.
16 разрад. Ваеннапалонныя замежнікі.
17 разрад.
Ваеннапалонныя
актыўныя
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белагвардзейцы .
На склад зняволеных Мінскага канцлагера
моцна паўплывалі сацыяльна-эканамічныя і
палітычныя падзеі, што адбываліся на працягу
1920—1922 гг. у Савецкай Беларусі і навокал яе.
3 студзеня 1918 г. абвешчаная Усерасійскім
ЦВК
Дэкларацыя
правоў
працоўнага
і
эксплуатуемага народа ўпершыню абвясціла
ўсеагульную
працоўную
павіннасць.
Усе
грамадзяне краіны былі павінны выконваць любую
працу па абароне краіны, даручаную ім савецкай
уладай. Тыя, хто ўхіляўся ад уліку і рэгістрацыі
адпаведнымі органамі, хаваўся ад працоўнай
мабілізацыі, самавольна пакідаў працу, утойваў
сваю спецыяльнасць, падрабляў дакументы,
сімуляваў хваробу, уладкоўваўся на фіктыўную
працу, абвяшчаліся "працоўнымі дэзерцірамі". Іх
каралі нават да заключэння ў канцэнтрацыйныя
працоўныя лагеры. У лагер маглі таксама адправіць
людзей, якія жылі на непрацоўны даход, гандлявалі
ў абыход правілаў, не мелі пэўных заняткаў,
незарэгістраваных
саматужнікаў,
недысцыплінаваных савецкіх служачых, фіктыўных
навучэнцаў, а таксама асобаў з крымінальным
мінулым.

Вясной 1921 г. на тэрыторыі БССР пачалі
стварацца антысавецкія атрады Народнага саюза
абароны Радзімы і Свабоды Б.Савінкава, якія
дзейнічалі пад кіраўніцтвам С.Булак-Булаховіча.
Частка сялян, незадаволеных рэквізіцыямі і
мабілізацыяй у Чырвоную армію, падтрымала
булахоўцаў. Для барацьбы з антысавецкімі
партызанскімі фарміраваннямі былі задзейнічаныя
рэгулярныя войскі. У дадатак да вайсковых
аперацый праводзілася жорсткая карная палітыка
— выязныя сесіі ваенных трыбуналаў, дэпартацыі
сем'яў і нават цэлых вѐсак, узяцце заложнікаў,
масавыя арышты (напрыклад, масавы арышт у
сакавіку 1921 г. членаў партыі беларускіх эсэраў, а
ў маі 1921 г. — некалькіх соцень членаў
гомельскага Заходняга абласнога камітэта —
філіяла Народнага саюза абароны Радзімы і
Свабоды).
Адной з найбольш вострых праблем Чырвонай
арміі падчас Грамадзянскай вайны было масавае
дэзерцірства, перш за ўсѐ сярод прымусова
мабілізаваных навабранцаў-сялян. Дэзерцірамі ў
той час лічыліся не толькі тыя, хто збег з войска,
але таксама тыя, хто ўхіляўся ад прызыву ў яго.
Востры недахоп людзей, пераважна ў пяхоце,
адчуваўся ў 1920 г. на Заходнім фронце, якім
камандаваў М.Тухачэўскі. Па беларускіх лясах і
хутарах хаваліся тысячы дэзерціраў, у некаторых з
якіх (т. зв. "злосных") за плячыма было па некалькі
ўцѐкаў з войска. Нягледзячы на рэпрэсіі, пагрозы і
нават правядзенне "тыдняў яўкі" (калі можна было
заявіцца без пакарання), колькасць іх не
памяншалася. Дэзерціры групаваліся, прыцягвалі
на свой бок незадаволеных харчразвѐрсткай
мясцовых сялян, утвараючы шматлікія групы.
Ва ўмовах свавольства і беззаконня ваеннага
часу антысавецкі супраціў падобных груп
спалучаўся
з
крымінальнымі
ўчынкамі
—
забойствамі
і
рабаўніцтвам
цывільнага
насельніцтва.
Ускладнілася
крымінальная
абстаноўка ў гарадах. У чэрвені 1921 г. на ваеннае
становішча была часова пераведзена сталіца
ССРБ. Афіцыйная савецкая прапаганда, ігнаруючы
палітычныя матывы дзейнасці дезерціраў і сялян,
называла
падобныя
групы
бандамі,
падкрэсліваючы выключна крымінальны характар
іх дзейнасці. На працягу 1921—1922 гг. у
афіцыйным савецкім дыскурсе дэзерціры і сяляне,
якія ўхіляліся ад харчразвѐрсткі, пераймяноўваліся
ў бандытаў*.
Тым не менш, кіраўніцтва Надзвычайнай
камісіі, а потым Дзяржаўнага палітычнага
ўпраўлення ССРБ размяжоўвала крымінальныя і
"палітычныя"
банды.
Згадкі
пра
апошнія
сустракаюцца ў аператыўных справаздачах таго
часу
("банды
Булак-Булаховіча",
"банда
Паўлоўскага", "палітычная банда Бабра"). Менавіта "палітычных" бандытаў адпраўлялі ў Мінскі
канцлагер,
у
адрозненне
ад
звычайных
крымінальнікаў, для якіх былі створаны агульныя
месцы зняволення ў выглядзе дамоў прымусовых
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прац .
Пасля падпісання ў сакавіку 1921 г. Рыжскай
мірнай дамовы і пачатку ўладкавання новай
савецка-польскай мяжы значная частка грамадзян

рэспублікі,
якія
працягвалі
ажыццяўляць
прыватныя
гандлѐва-гаспадарчыя
сувязі
з
заходнебеларускімі
партнѐрамі,
стала
кантрабандыстамі, якія падлягалі працоўнай
"перакоўцы" ў лагеры. Увесну 1921 г. у
канцэнтрацыйных
лагерах
з'явілася
вялікая
колькасць зняволеных, асуджаных па выніках
масавых праверак білетаў на чыгунцы, якія
праводзіліся па ўсѐй краіне. У наступным годзе
колькасць зняволеных у Мінскім працоўным лагеры
павялічылася за кошт святароў і вернікаў, якія
адмаўляліся аддаваць каштоўныя царкоўныя рэчы
на дапамогу галадаючым Паволжа. У цэлым жа ў
гады ваеннага камунізму рэпрэсіўныя захады
распаўсюджваліся не толькі на тых, хто знаходзіўся
ў адкрытай апазіцыі да савецкай улады. У
зняволенні апынуліся многія асобы, патэнцыяльна
небяспечныя для савецкай улады — тыя, хто меў
непадыходзячае сацыяльнае становішча, сваяцтва
і сувязі.
Склад зняволеных у Мінскім працоўным лагеры
ва ўмовах адсутнасці кадыфікаванага права
вызначаўся
першымі
савецкімі
дэкрэтамі,
пастановамі і інструкцыямі, якія мелі класавы
характар і базіраваліся на ідэі рэвалюцыйнага
насілля. Асноўным "пастаўшчыком" лагернага
кантынгенту была Надзвычайная камісія па
барацьбе з контррэвалюцыяй, спекуляцыяй і
злачынствам ССРБ, якой кіраваў былы жытомірскі
правізар А.І.Ротэнберг, а з 1 сакавіка 1922 г. —
Дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне пры ЦВК
рэспублікі на чале з 23-гадовым сынам ковенскага
ўрача Я.К.Ольскім (сапраўднае прозвішча —
Кулікоўскі). Да прымусовых прац прыгаворвалі
таксама іншыя органы новай улады — народныя і
дысцыплінарныя суды, партыйныя і савецкія
органы, рэвалюцыйныя трыбуналы. Так, на працягу
1921 г. Рэвалюцыйны трыбунал ССРБ на чале з
Я.М.Кролем разгледзеў 1456 спраў, у выніку чаго
былі асуджаныя 1263 асобы, 48% з якіх складалі
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"бандыты" .
Нярэдка
ў
прысудах
Рэвалюцыйнага
трыбунала
абвінавачванне
ў
"бандытызме"
суседнічала з абвінавачваннем у "шпіянажы", што
ўказвала на палітычны характар справы. Так, у
красавіку 1922 г. у Мінскі працоўны лагер даставілі
1 Пра тое, што "бандыцкі" статус усіх нязгодных
з палітыкай савецкай улады з цяжкасцю ўкараняўся
ў беларускай масавай свядомасці, сведчыць, у
прыватнасці, артыкул "Суд над бандытамі", які
з'явіўся ў "Звяздзе" у 1922 г. Яго ананімны аўтар
называе падсудных у тэксце артыкула: "камандзіры
Паўночна-мінскай групы партызанскіх атрадаў
Саюза абароны Радзімы і Свабоды Лабукоў-Кацін,
Лісоўскі,
Піотух".
Падобны
змешаны
бандыцка-партызанскі
статус
падсудных
не
выратаваў іх ад "вышэйшай меры сацыяльнай
абароны"
(расстрэлу),
а
памагатых
бандытаў-партызан, сярод якіх былі жанчыны і
асобы сталага веку, у колькасці 34 чалавек — ад
5-гадовага
тэрміна
зняволення
ў
Мінскім
25
працоўным лагеры .

ўраджэнку Лунінца Мальвіну Ліпскую, якая
абвінавачвалася ў бандытызме і шпіянажы. Яе і яе
брата Станіслава судзілі ў Рэўтрыбунале за
дапамогу бандам Караткевіча, Вайцяхоўскага і
Цярэнцьева, якія прыходзілі з тэрыторыі Польшчы
(г. зн. Заходняй Беларусі) "пад лозунгам
вызвалення сялян ад бальшавікоў". Станіслава
расстралялі, Мальвіну асудзілі на тры гады
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лагера .
Высветліць дакладную колькасць людзей, якія
на працягу 1921—1922 гг. прайшлі праз
"перавыхоўванне" ў Мінскім канцлагеры, сѐння
наўрад ці магчыма. Тым не менш тыя спісы вязняў,
што захаваліся, дазваляюць прасачыць змены ў
колькасным складзе зняволеных на працягу
існавання лагера. Калі ўвесну 1921 г. тут
знаходзілася 110 чалавек, то ў другой палове года
лагер ужо запрацаваў на поўную моц. 9 верасня
1921 г. у ім налічвалася 346 зняволеных, з якіх 262
чалавекі працавалі ў Мінску, 29 — у Малой
Сляпянцы, 19 — на торфараспрацоўках, 11
знаходзіліся ў шпіталі, 2 — у адпачынку, 4 — у
камандзіроўцы, 19 — на ўцѐках. У студзені 1922 г.
колькасць вязняў скарацілася да 227, з іх 17
знаходзіліся на ўцѐках. Па амністыі 1 мая 1922 г. з
лагера вызвалілі 44 чалавекі, пасля чаго ў ім
засталося 114 чалавек. З іх толькі 50 маглі быць
выкарыстаны на работах у майстэрнях. Такая
сітуацыя сарвала адкрыццѐ на тэрыторыі лагера
друкарні, а таксама пагражала зрывам торфа- і
лесанарыхтоўчых, сельскагаспадарчых і цагельных
прац. Спрабуючы паправіць сітуацыю, лагернае
начальства хадайнічала аб пераводзе ў яго
распараджэнне зняволеных з Мінскага дома
прымусовых прац. Тым не менш па амністыі 11
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ліпеня 1922 г. з лагера выйшлі яшчэ 45 чалавек .
У справаздачах лагернага начальства ва
ўпраўленне прымусовай працы НКУС адзначалася
вялікая праходнасць праз яго зняволеных. У
кастрычніку 1921 г. Надзвычайная камісія
накіравала ў лагер 60 чалавек, у лістападзе таго ж
года — яшчэ 52 чалавекі. 23 сакавіка 1922 г. групу
зняволеных у колькасці 40 чалавек перавялі для
далейшага адбывання тэрміну пакарання ў мінскі
дом
прымусовых
прац.
Асабліва
значнае
перамяшчэнне зняволеных назіралася летам 1922
г. У жніўні ў лагер прыбылі 29 мужчын і 3 жанчыны,
выбылі 54 мужчыны і 7 жанчын. 1 верасня тут
заставаліся толькі 95 мужчын і 18 жанчын. На
працягу 1922 г. маладых мужчын прызывалі з
лагера на службу ў Чырвоную армію паводле
запатрабавання мінскага ваеннага камісарыята.
Пэўная частка тых, хто працаваў у лагерных
майстэрнях і калоніі "Праца", з'яўляліся асуджанымі
за дробныя правіны без пазбаўлення волі. З 5
студзеня па 1 жніўня 1922 г. падобных асуджаных
праз бюро прымусовых прац НКУС прайшло 195
33
чалавек .
У пачатку лета 1921 г. па нацыянальнай
прыналежнасці зняволеныя мінскага лагера
падзяляліся наступным чынам: беларусы — 170,
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яўрэі — 69, палякі — 30, рускія — 22 чалавекі .
Дынаміку
зменаў
этнаканфесійнага
складу
зняволеных прасачыць складана. Напрыклад, у
вераснѐўскім (1921 г.) іх спісе ў графе

"нацыянальнасць" маюцца "рускія" і "велікарусы", а
"яўрэяў" увогуле няма. Таксама няма ў гэтым спісе
графы "веравызнанне". У спісе ж зняволеных,
складзеным у студзені 1922 г., у графе
"нацыянальнасць" яўрэі таксама не згадваюцца,
затое пазначаны ў графе "веравызнанне".
2 красавіка 1921 г. загадчык прымусовымі
працамі канцлагера В.Ф.Восіпаў дакладаў у НКУС,
што значная колькасць вязняў лагера — гэта яўрэі,
гандляры сталага веку, нязвыклыя да фізічнай
працы. Этна-канфесійная спецыфіка кантынгенту
зняволеных стварала для адміністрацыі перашкоды
ў арганізацыі работ па суботах, паколькі Тора
прадпісвала іўдзеям устрымлівацца ў гэты дзень ад
працы. Вясной 1922 г. адбыўся канфлікт паміж
адміністрацыяй і зняволенымі падчас іўдзейскага
велікоднага
тыдня.
Зняволеныя
іўдзейскага
веравызнання патрабавалі, каб іх адпусцілі на
Песах дамоў*. Аднак адміністрацыя адпусціла
толькі тых, хто быў старэйшы за 60 гадоў. У адказ на
гэта тыя, хто застаўся ў лагеры, адмовіліся
выходзіць на працу. Урэшце быў знойдзены
кампраміс: пасля спаткання са сваякамі Песах
святкаваўся ў лагеры.
Па сацыяльным стане абсалютную большасць
вязняў напачатку лета 1921 гг. складалі сяляне (193
чал.), за імі ішлі мяшчане (95 чал.), дваране (10
чал.). Сярэдні ўзрост зняволеных мінскага лагера
быў 30,6 года. Наймаладзейшаму зняволенаму —
І.Ю.Ратынцу — было 17 гадоў. Ён атрымаў 3
месяцы за спекуляцыю чыгуначнымі квіткамі.
Найстарэйшаму — П.А.Пальчыку, які сядзеў разам
з сынамі Мікалаем, Піліпам і Уладзімірам, — было
63 гады. Бацька і сыны атрымалі па 2 гады за
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"шпіянаж, здраду савецкай уладзе і бандытызм" .
Са студзеня 1922 г. асобы ва ўзросце ад 16 да
18 гадоў, якія здзейснілі злачынствы, што ўваходзілі
ў кампетэнцыю рэвалюцыйных трыбуналаў,
падлягалі суду на агульных падставах з
паўналетнімі злачынцамі. Тлумачылася гэтае
рашэнне наркамата юстыцыі ССРБ тым, што "маса
шпіѐнаў і бандытаў аказваліся менавіта ў гэтым
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узросце" . У сваю чаргу ўпраўленне прымусовых
прац
запланавала
павялічыць
колькасць
зняволеных у рэфарматорыўме для непаўналетніх
да 80 чалавек. Быў падабраны педагагічны
персанал, у абавязкі якога ўваходзіла ўвесь час
знаходзіцца побач з непаўналетнімі. Напрыканцы
чэрвеня 1922 г. у рэфарматорыўме быў ужо 21
падлетак. Разам са "шпіѐнамі і бандытамі" меліся
сярод іх і такія, "за якімі 118 зарэгістраваных краж, і
ўжо знаходзячыся ў лагеры, яны паспелі здзейсніць
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некалькі ўцѐкаў" .
Найбольш распаўсюджанымі злачынствамі, за
якія людзі траплялі ў лагер, былі: контррэвалюцыя і
шпіянаж (60 чал.), бандытызм (46 чал.), спекуляцыя
(35 чал.), злачынства па пасадзе (33 чал.) (даныя

1 Велікодны зварот яўрэяў да лагернай
адміністрацыі тлумачыўся тым, што Савет
прафсаюзаў ССРБ у 1921 г. дазволіў вернікам на
буйныя святы іх рэлігіі не з'яўляцца на працу, але
без спынення дзейнасці ўстаноў і арганізацый.

за перыяд з 15 кастрычніка па 1 снежня 1921 г.).
Сярод іншых злачынстваў у дакументах можна
сустрэць
"распаўсюджанне
савінкаўскай
літаратуры", "зносіны з бандай Паўлоўскага",
"пераход на бок палякаў", "антысавецкую агітацыю",
"удзел у антысавецкай падпольнай арганізацыі",
"прыналежнасць да арганізацыі Саюз абароны
Радзімы і Свабоды", "службу ў дэфензіве". Таксама
распаўсюджанымі відамі злачынства былі "пераход
мяжы", "кантрабанда", "валютныя спекуляцыі",
"дэзерцірсгва". Акрамя таго, у лагеры было 26
заложнікаў, сярод іх жанчыны (напрыклад, жыхарка
вѐскі Цыганова Мінскага павета Сафія Бекіш,
дастаўленая ў лагер у жніўні 1922 г. у складзе
партыі заложнікаў упаўнаважаным Надзвычайнай
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камісіі 2-га баявога ўчастка) .
Заўважым, што савецкія карныя органы першай
генерацыі
напаўнялі
пералічаныя
вышэй
фармулѐўкі злачынстваў іншым у параўнанні з
агульнапрынятым сѐння значэннем. Так, шпіѐнамі
лічылі прадстаўнікоў цывільнага насельніцтва, якія,
згодна з іх нацыянальнасцю альбо сацыяльным
становішчам, маглі спачуваць унутраным альбо
знешнім ворагам. Да бандытаў адносілі ўсіх
прадстаўнікоў цывільнага насельніцтва, перш за
ўсѐ сялян, якія аказвалі гвалтоўнае супраціўленне
мерапрыемствам савецкай улады. У дэзерціры
запісвалі тых, хто ўхіляўся ад прызыву ў Чырвоную,
а таксама ў працоўную армію.
Найбольш
распаўсюджанымі
тэрмінамі
зняволення былі наступныя: да 1 года (94 чал.), да 2
гадоў (66 чал.), да 5 гадоў (29 чал.), да 6 месяцаў
(26 чал.), да 3 гадоў (21 чал.). Напрыклад,
І.П.Штэндэр за праезд па чыгунцы без квітка
атрымаў 1 год. А.А.Шкода і А.Ф.Коршун, якія
працавалі ў структурах БНР, — па 2 гады.
Рэвалюцыйны трыбунал прыгаварыў за азартныя
гульні братоў Паўтаржыцкіх, а таксама У.Савіцкага і
К.Хасеневіча да 1 года зняволення ў лагеры, але,
узяўшы пад увагу іх раскаянне, замяніў прысуд
умоўным. 15 сакавіка 1922 г. у лагер паступілі 6
жанчын, асуджаных народным судом за заняткі
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прастытуцыяй ад 6 месяцаў да 1 года зняволення .
Што тычыцца максімальнага тэрміну, то яго
меў, напрыклад, Г.М.Кабрынчук. Ён быў асуджаны
на 5 гадоў (замест прызначанай першапачаткова
вышэйшай меры пакарання) за спекуляцыю
валютай. Такі ж тэрмін атрымаў П.Р.Лебедзеў за
"пераход да белапалякаў з мэтай арганізацыі
контррэвалюцыйных банд". Мінімальныя тэрміны
(некалькі дзѐн без паз баўлення волі) давалі
савецкім служачым за службовыя правіны. Самы
маленькі тэрмін зняволення ў Мінскім канцлагеры
ад суда 1 -й інстанцыі атрымаў супрацоўнік мінскага
павятовага сабеса Ш.Прашыцкі — 3 дні без
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пазбаўлення волі .
Сярод зняволеных Мінскага канцлагера былі
таксама і выдатныя дзеячы беларускай культуры і іх
сваякі.
Дырыжор,
кампазітар,
фалькларыст
У.В.Тэраўскі разам з жонкай былі абвінавачаныя ў
шпіянажы, а таксама ўдзеле ў антысавецкай
арганізацыі. У лютым 1922 г. за спробу незаконнага
пераходу дзяржаўнай мяжы да 4 месяцаў
знаходжання ў лагеры быў прыгавораны Ф.І.Стома
(у будучым яго сын З.Ф.Стома стане народным

артыстам СССР). У маі 1921 г. за неданясенне на
бацьку — сябра контррэвалюцыйнай арганізацыі —
1 год лагера атрымала 20-гадовая Эвеліна Яўнзем
(малодшая сястра будучай заслужанай артысткі
БССР спявачкі І.П.Яўнзем).
У сакавіку 1921 г. у мінскі лагер быў дастаўлены
дэкан
Магілѐўскай
каталіцкай
архіепархіі
І.М.Белагалоў, які атрымаў 5 гадоў прымусовай
працы за тое, што "... удзельнічаў у п'янстве і
гулянках польскай дэлегацыі (афіцэраў сувязі
Войска Польскага пры 16-й арміі РСЧА,
раскватараванай каля Магілѐву. — А.Г.), выступаў з
контррэвалюцыйнымі
прамовамі
на
сходах
польскай моладзі, меў цесныя зносіны са
свядомымі шпіѐнамі, накіроўваў да іх усіх
падазроных асо- баў, якія звярталіся да яго за
садзейнічаннем пераходу дэмаркацыйнай лініі на
польскую
тэрыторыю".
Заўважым,
што
І.М.Белагалоў атрымаў даволі мяккае пакаранне,
бо астатнія 12 чалавек, якія праходзілі разам з ім па
справе "польскай шпіѐнскай арганізацыі" пад
кіраўніцтвам маѐра польскай разведкі Равіч41
Мыслоўскага, былі расстраляныя .
У жніўні 1921 г. у лагеры апынуўся 57-гадовы
мінскі равін Я.Б.Капялевіч, які атрымаў 1,5 гады
канцэнтрацыйнага лагера (з іх год умоўна) "за
рэлігійна-фанатычнае злачынства", а менавіта
распаўсюджанне чутак пра смерць адной з
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яўрэек-парадзіх, якая адраклася ад іўдаізму . У
1922 г. для адбыцця тэрміну зняволення ў 1 год і 1
месяц у лагер быў дастаўлены стараста сінагогі
Ш.Штэйн, які ўкрываў рэлігійныя каштоўнасці ад
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арганізацыі "Дапамога галадаючым Паволжа" .
Былі
сярод
зняволеных
і
каштоўныя
спецыялісты. Так, увесну 1921 г. начальнік
чыгуначнага дэпо "Мінск" прасіў упраўленне
прымусовай
працы
НКУС
вызваліць
высокакваліфікаванага токара Я.Гардзевіча, без
якога затрымліваўся рамонт паравозаў. Савет
народнай гаспадаркі БССР прасіў вызваліць
інжынера С.Марголіса, без якога магла спыніцца
запалкавая
фабрыка
"Вулкан".
Выдатнага
рахункавода
і
справавода
А.Ляшкевіча
запатрабавала ва ўласнае распараджэнне само
кіраўніцтва НКУС. У чэрвені 1921 г. ва ўпраўленне
прымусовых прац звярнуўся начальнік 1 -га ўчастка
3-га раѐна міліцыі Заходняй чыгункі з просьбай
вызваліць з Мінскага канцлагера Б.Лотыша (які
атрымаў
2
гады
"за
ўкрывальніцтва
самагоншчыкаў") у сувязі з вялікім недахопам
асабовага складу міліцыянераў. Аднак большасць
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гэтых зваротаў задаволена не была .
Рэжым у лагеры. У адпаведнасці з
інструкцыяй упраўлення прымусовай працы НКУС,
у Мінскім канцэнтрацыйным працоўным лагеры быў
уведзены наступны распарадак дня. Пасля пад'ѐму
а 8-й гадзіны раніцы зняволеныя прыбіралі
памяшканні. У 10 гадзін пачынаўся працоўны дзень.
Ён доўжыўся да 17 гадзін (з перапынкам на абед з
14-й да 15-й гадзіны) і складаў 6 гадзін. Вячэрні час
зняволеныя бавілі па сваім жаданні, аднак не маглі
іграць у карты і іншыя азартныя гульні. Пасля
праверкі а 22-й гадзіне гучала каманда "адбой".

Пасведчанне малодшага
наглядчыка Мінскага
канцэнтрацыйнага лагера С.
Пільграма. 1922 г.

Мужчыны і жанчыны ўтрымліваліся ў розных
памяшканнях.
Асобна
быў
размешчаны
рэфарматорыўм для непаўналетніх, якія акрамя
працы ў лагерных майстэрнях у дзѐнны час былі
абавязаныя
наведваць
вячэрнюю
школу
пісьменнасці. У адпаведнасці з Кодэксам законаў аб
працы 1918 г., асобы, старэйшыя за 50 гадоў, не
прыцягваліся да выканання працоўнай павіннасці,
таму ў лагеры павінны былі працаваць толькі пры
ўмове
асабістай
згоды.
Непрацаздольныя
зняволеныя ўтрымліваліся на агульным рэжыме з
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хворымі .
Адносіны адміністрацыі да зняволеных павінны
былі быць "строга службовыя, але ветлівыя".
Зняволеным дазвалялася перапіска з роднымі,
атрыманне
кніг
і
газет,
удзел
у
культурна-асветніцкіх
мерапрыемствах.
Пасярэднікам паміж адміністрацыяй лагера і
зняволенымі быў абіраемы на агульным сходзе
стараста. У яго мелася кніга скаргаў, дзе
незадаволеныя і пакрыўджаныя маглі пакідаць свае
запісы. Напрыклад, у маі 1921 г. зняволеная
Г.Собаль напісала ў ѐй скаргу на вартавога, які біў
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яе прыкладам у грудзі .
Усе асабістыя рэчы (за выключэннем адзення)
пасля прыбыцця чалавека ў лагер канфіскоўваліся.
Спецыяльнай вопраткі для зняволеных Мінскага
канцлагера прадугледжана не было. Пасля таго як
іх уласныя вопратка і абутак знашваліся,
адміністрацыя
прадавала
зняволеным
па
магчымасці новае "спецабмундзіраванне" —
нацельныя кашулі, ватоўкі, цѐплыя нагавіцы, лапці.
У рацыѐн харчавання адміністрацыі, аховы і
зняволеных лагера ўваходзілі мука, хлеб, мяса,
сала, бульба, крупы, капуста, буракі, рэдзька,
бручка. Але порцыі зняволеных былі невялікія, што
перыядычна выклікала іх пратэсты. Напрыклад, 2
жніўня 1921 г. зняволены Н.Кац публічна
патрабаваў палепшыць харчаванне. Некалькі
выпраўлялі сітуацыю перадачы ад сваякоў з волі. У
сакавіку 1922 г. у лагеры з'явілася крама, дзе
прадукты прадаваліся з 15—25% надбаўкай у
параўнанні з сярэднімі гарадскімі цэнамі.
Адміністрацыя лагера прыкладала намаганні
па ўтрыманні яго ў належным санітарным стане.
Быў выдзелены асобны прыѐмны пакой, у пэўныя
гадзіны прыходзіў урач. Зняволеныя паступалі ў
лагер і пакідалі яго толькі пасля адпаведнай
санітарнай апрацоўкі. Смяротнасць была невялікай,

але асобныя выпадкі здараліся. Так, у верасні 1921
г. ад "разрыву сэрца" памѐр 56-гадовы зняволены
лавачнік І.Вігдаровіч. 18 чэрвеня 1922 г. урач
падпісаў акт аб смерці 47-гадовага зняволенага
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С.Корзуна, які памѐр "ад паралюша сэрца" .
У
Мінскім
канцлагеры
працаваў
клуб
самадзейнасці "Праца", які даваў канцэрты не
толькі на тэрыторыі лагера, але таксама ў горадзе
(за што акцѐры атрымлівалі 10% ад збораў). За
работу клуба адказвала культкамісія, куды
ўваходзілі 18 зняволеных і 7 супрацоўнікаў
лагернай адміністрацыі, а таксама ахоўнікі. Удзел у
культкамісіі быў значнай прывілеяйй. Яе члены
ўтрымліваліся асобна, не займаліся цяж- кай
фізічнай працай. У іх абавязкі ўваходзіла
палітычнае выхаванне зняволеных пасродкам
правядзення мітынгаў, палітычных чытанняў,
урокаў у школе палітпісьменнасці. Так, 6 лістапада
1921
г.
напярэдадні
чацвѐртай
гадавіны
Кастрычніцкай рэвалюцыі ў клубе адбыўся вечар
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успамінаў яе ўдзельнікаў і канцэрт .
Нават у суровых умовах зняволення паміж
жанчынамі і мужчынамі ўзнікалі рамантычныя
стасункі. Лагерная адміністрацыя па меры
магчымасцяў з імі змагалася. 21 красавіка 1922 г. у
адным са сваіх загадаў камендант П.Л.Чакан
патрабаваў навесці парадак у клубе, які, паводле
яго слоў, ператварыўся ў "бульвар закаханых
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парачак" . А 16 ліпеня 1922 г. зняволеная
Н.Філіпчанка трапіла на трое сутак у карцар "за
непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі "Праца" і
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распусныя паводзіны " .

Упраўленне
прымусовых
прац
НКУС
праводзіла ў адносінах да зняволеных палітыку
"бізуна" і "перніка". Пры ўмове выдатных працоўных
паказчыкаў, пасля адбыцця часткі тэрміна
пакарання, зняволеныя мелі права хадайнічаць аб
скарачэнні тэрміну альбо аб пражыванні ў гарадскіх
дамах і кватэрах. Да значных святаў, такіх як
Міжнародны
дзень
працоўных
і
гадавіна
Кастрычніцкай
рэвалюцыі,
прымяркоўваліся
амністыі. Некаторым зняволеным абвяшчаліся
падзякі. У якасці прыкладу можна прывесці
С.Рамановіча, які дапамог адміністрацыі ў злове
збеглых51.
Даволі распаўсюджанай з'явай лагернага
жыцця
былі
кароткатэрміновыя
(на
ноч)
самавольныя адлучкі дамоў зняволеных мінчан.
Яны таемна сыходзілі ўвечары з лагера, каб
пабачыць свае сем'і, паесці, памыцца, і раніцаю
вярталіся назад. Пакаранне за такія адлучкі было
звычайна мяккае — парушальнікаў рэжыму
пазбаўлялі спатканняў з роднымі і магчымасці
атрымліваць
перадачы.
Для
асабліва
"непаслухмяных" існаваў карцар, куды адпраўлялі,
напрыклад, за доўгатэрміновую самавольную
адлучку, альбо за арганізацыю і ўдзел у азартных
гульнях, альбо за самавольны сыход з працы. Так,
зняволенаму
Я.Рубіновічу
кожны
дзень
несанкцыяванага знаходжання па-за межамі лагера
каштаваў адпаведна дня карцара. Пяццю суткамі
карцара за "завочную абразу тав. Чакана "быў
пакараны зняволены А.Рыпс. Такі ж тэрмін атрымаў
зняволены Стэльмах за збіццѐ зняволенага
Захарчука. У красавіку 1921 г. у карцар змесцілі 22
яўрэяў за адмову працаваць на Песах.
Іншымі відамі пакарання зняволеных было
пазбаўленне права на перапіску, спатканні і
прагулкі, а таксама штрафы. Падобныя мяккія
пакаранні маглі быць накладзены за дробныя
парушэнні — неахайнае ўтрыманне камер,
нядбайныя адносіны да рэчаў і інструментаў,
парушэнне цішыні, спробы ўхіліцца ад працы,
непадпарадкаванне загадам адміністрацыі. За
сур'ѐзныя злачынствы — гвалт, крадзеж, уцѐкі —
вінаватых чакала павелічэнне тэрміну зняволення
альбо рэўтрыбунал, альбо расстрэл на месцы
злачынства. Для прадухілення масавых уцѐкаў
уводзілася кругавая парука. Тых, хто быў нейкім
чынам звязаны са збеглымі зняволенымі,
накіроўвалі ў рэвалюцыйны трыбунал.
Зусім
"непапраўных"
накіроўвалі
ў
распараджэнне ДПУ. У сакавіку 1922 г. камендант
лагера
А.А.Рубанец
дакладаў
загадчыку
ўпраўлення прымусовай працы НКУС П.Л.Чакану аб
тым, што ў лагеры арганізавалася "шайка", на ліку
якой шэраг "фактаў контррэвалюцыйнай работы", а
менавіта: напад на камору, захоўванне царскай і
замежнай валюты, ваенных карт, а таксама спроба
масавых уцѐкаў. Пасля ізаляцыі ў карцар яе члены
спрабавалі ўцячы праз падкоп, але няўдала. У
выніку "шайка" была перададзеная ў ДПУ52.
Трэба адзначыць, што праблема ўцѐкаў
зняволеных, з якой адміністрацыя лагера
сутыкнулася з першых дзѐн яго функцыянавання,
так і не была вырашаная да скасавання лагернай
сістэмы ў канцы 1922 г. Уцѐкі правакавала

недасканалая сістэма аховы і канваіравання
зняволеных. Прывядзем некалькі прыкладаў. Уноч
на новы, 1922 год падчас дзяжурства на
электрастанцыі з лагера збеглі муж і жонка Ф. і
Р.Басель. У студзені таго ж года зняволены Вінэр
узламаў дах сарая і збег у горад, за што як
"непапраўны" атрымаў месяц карцара. У лютым
1922 г. падчас уборкі памяшканняў НКУС збегла
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зняволеная А. Высоцкая . Ліпеньскай ноччу 1922 г.
уцѐк Г.Шэхт.
Адпаведна дэкрэту "Аб лагерах прымусовых
прац", "бяспечным" асуджаным дазвалялася жыць
на прыватных кватэрах і з'яўляцца ў лагер для
выканання прызначаных прац. Імі займалася
спецыяльнае
бюро,
створанае
ў
складзе
ўпраўлення прымусовых прац. У яго абавязкі, у
прыватнасці, уваходзіла адабранне 60% ад
заробленых дадзенай катэгорыяй зняволеных
грошай на карысць дзяржавы. Нярэдка ўмоўнае
заключэнне
выкарыстоўвалася
як
пагроза
паўнавартаснага. Не пазбаўленыя волі маглі яе
хутка пазбавіцца ў выніку розных абставінаў. Вось
адзін з прыкладаў. Загад № 144 ад 24 мая 1922 г.
упраўлення прымусовай працы абвяшчаў: "Гр.
Кучынскі Міхаіл, асуджаны да прымусовых прац без
пазбаўлення волі, за сістэматычнае ўхіленне ад
працы без уважлівых прычын змяшчаецца пад
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варту на 7 сутак без заліку ў тэрмін пакарання" .
У цэлым сістэма аховы зняволеных у Мінскім
канцэнтрацыйным
працоўным
лагеры
была
недасканалая. Так, у пачатку 1922 г., гэта значыць,
праз больш чым паўгода ад стварэння лагера, быў
абвешчаны загад каменданта, які патрабаваў, каб
уваходная брама была ўвесь час замкнѐная, а
ўваход і выхад з лагера ажыццяўляўся строга па
пропусках. 12 мая 1922 г. начальнік упраўлення
прымусовай працы выдаў загад, які патрабаў
навесці парадак у калоніі "Праца", дзе адсутнічаў
план работы, было шмат парушэнняў рэжыму, у
тым ліку выпадкі знаходжання на тэрыторыі калоніі
пабочных асобаў. 28 верасня 1922 г. выйшаў яшчэ
адзін загад па НКУС ССРБ, накіраваны на
ўзмацненне
лагернага
рэжыму,
павышэнне
дысцыпліны адміністрацыі, аховы і зняволеных.
Дадаткамі да яго сталі распрацаваныя інструкцыя
аб прымяненні зброі адміністрацыяй лагера і
аховай, інструкцыя дзяжурнага па лагеры,
інструкцыя старшыні каманды ахоўнікаў, інструкцыя
аб унутранай арганізацыі лагера55.
Праца ў лагеры. Адной з найважнейшых
функцый "ленінскіх" канцэнтрацыйных працоўных
лагераў была эканамічная. Кіраўніцтва НКУС увесь
час ставіла перад лагерамі задачу перайсці на
поўную самаакупнасць. Адразу ж пасля адкрыцця
Мінскага канцлагера аддзел прымусовых прац
НКУС ССРБ распаўсюдзіў у савецкіх установах і
арганізацыях
інфармацыю
пра
магчымасць
атрымаць працоўную сілу для выканання шырокага
спектра работ. Зацікаўленыя ў гэтай прапанове
замоўцы павінны былі звяртацца ў НКУС альбо
Наркамат працы. Рабіць замовы на працоўную сілу
непасрэдна ў каменданта лагера не дазвалялася.
Перад тым як распачаць выкананне замовы,
арганізацыя
ці
ўстанова
мусіла
зрабіць
50-працэнтную перадаплату па стаўках прафсаюза.

Адным з першых у красавіку
Загад ДПУ аб амністыі
зняволеных Мінскага
канцэнтрацыйнага лагера,
прымеркаванай да Міжнароднага
дня працоўных 1 Мая. 1922 г.

1921
г.
зрабіла
замову
Цэнтральнае бюро КП(б)Б, якому патрабаваліся
чатыры жанчыны для мыцця падлогі і шыбаў. У
наступныя месяцы зняволеныя працавалі на
нарыхтоўцы дроваў, на арандаванай цагельні, на
торфараспрацоўках у раѐне ракі Цна. Яны чысцілі
чыгуначныя камунікацыі ад снегу, грузілі збожжа,
секлі і пілавалі дровы ў Савеце народных
камісараў і БДУ. Таксама іх выкарыстоўвалі на
канцылярскіх работах у Наркамаце харчавання,
Наркамаце
пошты
і
тэлеграфа,
мінскім
ваенкамаце.
Асноўныя спадзяванні на дасягненне высокіх
эканамічных паказчыкаў упраўленне прымусовай
працы ўскладала на лагерныя майстэрні і калонію
"Праца" ў Малой Сляпянцы. У 1921 г. у
майстэрнях былі размешчаны дзяржаўныя
замовы на выраб 100 тыс. кубкаў, 525 шынялѐў,
рамонт 2 тыс. валѐнкаў. У сувязі з павелічэннем
аб'ѐмаў працы меркавалася ўвесці ў штат
адміністрацыі 5 новых пасад загадчыкаў
майстэрняў і пасаду рахункавода. З мэтай
павелічэння паказчыкаў загадчык калоніі "Праца"
П.Арцюх наладжваў "нядзельнікі", падчас якіх у
поле разам са зняволенымі выходзілі ахоўнікі.
"План працы на бліжэйшы час заключаецца ў
вышукванні такіх форм працы зняволеных, каб
эксплуатацыя іх працоўнай сілы дала найбольш
выгодныя вынікі", — паведамляў камендант
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лагера кіраўніцтву НКУС .
19 лістапада 1921 г. калегія НКУС, у рэчышчы
правядзення палітыкі нэпа, вырашыла перавесці
Мінскі канцлагер з новага, 1922 года на поўнае
самазабеспячэнне. Гэтае рашэнне выклікала
пярэчанні
з
боку
загадчыкаў
праўлення
прымусовай працы П.Чакана, які добра ведаў
сапраўднае
эканамічнае
і
гаспадарчае
становішча лагера. Ён указваў, што нават з улікам
таго, што больш за 60% ад сум, заробленых
зняволенымі, ідзе на патрэбы лагера, гэтага не
хапае нават на прыстойнае харчаванне людзей
(ва ўмовах хранічнага недаядання насельнікі
мінскага лагера на ўсе заробленыя грошы куплялі
ежу). Акрамя таго, існавалі праблемы з
забеспячэннем
майстэрняў
станкамі
і
інструментамі, а таксама з аплатай працы
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наглядчыкаў .
Тым не менш у сакавіку 1922 г. Мінскі
працоўны лагер перайшоў на самаакупнасць. На

кожнага зняволенага быў заведзены рахунак,
куды залічваліся заробленыя ім грошы і адкуль
адлічваліся выдаткі на ўтрыманне яго самаго, а
таксама
адміністрацыі
лагера,
каравула,
наглядчыкаў (але не больш за 3/4 ад агульнага
заробку). Калі сальда на рахунку было адмоўным,
зняволенага пераводзілі на абмежаваны паѐк. У
гэтым выпадку ѐн не меў права вызваліцца нават
пасля адбыцця тэрміну пакарання. Напрыканцы
сакавіка 1922 г., згодна з атрыманай з Масквы
дырэктывай, у лагеры спрабавалі арганізаваць
"майстэрні па ўсіх відах саматужнай вытворчасці з
такім разлікам, каб працы мелі фабрычны
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характар" . На май таго ж года было запланавана
адкрыць друкарню.
Аднак рэальна на поўную самаакупнасць
першыя савецкія канцэнтрацыйныя лагеры, утым
ліку мінскі, выйсці не здолелі. Ва ўмовах
адсутнасці зацікаўленасці зняволеных вынікамі
ўласнай працы яны былі хранічна стратнымі
ўстановамі. Да сярэдзіны 1922 г. ва ўмовах росту
беспрацоўя знайсці працу для лагерных
зняволеных адміністрацыі было ўсѐ цяжэй.
Упраўленне
прымусовай працы
дазволіла
адпраўляць зняволеных на знешнія працы па
заяўках не толькі дзяржаўных устаноў і
арганізацый, але таксама прыватных асобаў.
Напрыклад, 17 ліпеня 1922г. зняволеныя Мяцеж,
Доўнар і Шычко былі знятыя з лагернага
забеспячэння і накіраваныя на працу ў
сельскагаспадарчы гадавальнік грамадзяніна
Чыжука ў в. Строчыца Мінскага павета. Тады ж
зняволеныя А.Парэчын і Я.Стальба будавалі дом
грамадзяніну Спічэнку ў в. Баяршчына Мінскага
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павета .
Да фінансавых праблем, якія стварыў для
адміністрацыі новы статус лагера як самаакупнай
установы, у другой палове 1922 г. дадалася
праблема
з
абнаўленнем
кантынгенту
зняволеных.
Краіна
пераходзіла
ад
надзвычайнага рэвалюцыйнага заканадаўства да
жыцця паводле новага Крымінальнага кодэкса
1922 г., які вывеў у прававое поле многія з тых
"злачынстваў", якія загладжвалі цяжкай працай
зняволеныя мінскага лагера. У лютым 1922 г.
спыніла існаванне Надзвычайная камісія.

У верасні таго ж года рэўтрыбуналы аб'ядналі з
народнымі судамі. Па амністыі, прымеркаванай да
пятай гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі, у ССРБ
выйшла на волю каля 1000 (з агульнай колькасці
3600) зняволеных, якія знаходзіліся ва ўсіх тыпах
пенітэнцыярных устаноў (Мінскі працоўны лагер,
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дамы прымусовых прац, арыштныя дамы) . У
ліпені 1923 г. у БССР была абвешчана амністыя
для дзеячаў і сяброў небальшавіцкіх арганізацый,
што дзейнічалі ў 1918—1921 гг.
У выніку гэтых зменаў у снежні 1922 г.
адміністрацыя Мінскага працоўнага лагера здолела
мабілізаваць на працу толькі 3 чалавекі. 13
студзеня 1923 г. кіраўніцтва НКУС БССР
прызначыла камісію па прыѐмцы ўсіх спраў лагера.
22 лютага 1923 г. начальніку праўлення
прымусовай
працы
паведаміў
інфармацыйна-агентурнаму аддзелу ДПУ Беларусі,
што "Мінпрацлагер ужо ліквідаваў усе справы, і
служачыя лагера перададзены ў распараджэнне
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Мінскага цэнтральнага дома прымусовай працы" .
Частка зняволеных была вызвалена, астатнія
накіраваныя ў іншыя месцы зняволення.
Заключэнне. Першыя савецкія ("ленінскія")
канцэнтрацыйныя працоўныя лагеры разглядаліся
іх
стваральнікамі
як
важны
інструмент
прэвентыўнага тэрору. Адначасова з мэтай
застрашэння
цывільнага
насельніцтва
бальшавіцкае краўніцтва ставіла перад лагернай
адміністрацыяй падпарадкаваныя гэтай мэце
задачы "перавыхавання працай", а таксама
арганізацыі
сацыялістычнага
будаўніцтва.
Абедзьве гэтыя ўтапічныя задачы дасягнутыя не
былі. Затое ў асобах былых лагерных зняволеных
савецкая ўлада атрымала замест "перавыхаваных"
будаўнікоў камунізму загартаваных свядомых
ворагаў.
Як
эканамічныя
прадпрыемствы
працоўныя канцлагеры таксама прадэманстравалі
бессэнсоўнасць.
Ураўняльнае
размеркаванне
адбівала ў людзей жаданне працаваць, ініцыятыву,
прадпрымальнасць, фарміравала такія якасці, як
утрыманства, прыстасаванства. Тым не менш у
1919—1922 гг. бальшавікі атрымалі каштоўны
сацыяльны і эканамічны вопыт, які пазней быў
выкарыстаны падчас стварэння ГУЛАГа.
"Ленінскія"
канцэнтрацыйныя
працоўныя
лагеры былі тыповай з'явай эпохі ваеннага
камунізму. Напачатку 1923 г. з разгортваннем нэпа і
частковай рэабілітацыяй галоўнага заложніка
канцэнтрацыйных лагераў — заможных сялян і
гарадской буржуазіі — Мінскі канцэнтрацыйны
лагер, даказаўшы сваю поўную эканамічную
неэфектыўнасць, спыніў існаванне.
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