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Што такое ЮНРРА і што яна зрабіла 
для Беларусі? Каб адказаць на гэ

тае пытанне, звернемся да афіцыйных 
звестак: ЮНРРА (UNRRA – United Nation 

Relief and Rehabilitation Administration, 
у перакладзе на беларускую мову – 
Адміністрацыя Аб’яднаных Нацый па 
пытаннях дапамогі і аднаўлення) – гэта 
міжнародная арганізацыя, створаная 
ў Вашынгтоне 9 лістапада 1943 года 
прадстаўнікамі 44 дзяржаў – удзельніц 
антыгітлераўскай кааліцыі, у тым ліку 
СССР, для аказання дапамогі краінам, 
акупіраваным дзяржавамі фашысцкага 
блока. Яе мэтай было неадкладнае зада
вальненне самых неабходных пасляваен
ных патрэб насельніцтва ў харчаванні, 
адзенні, медыкаментах, сельскагаспа
дарчым і прамысловым абсталяванні. 
Асноўную частку дапамогі атрымалі 
Кітай, Польшча, Чэхаславакія, Грэцыя, 
Італія, Югаславія, Украінская ССР і 
Беларуская ССР. Галоўнымі донарамі 
выступалі краіны, не акупіраваныя ў га
ды вайны: ЗША, Канада, Вялікабрытанія, 
Аўстралія і інш. 
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Юрыдычнай падставай для аказання 
дапамогі па лініі ЮНРРА для Беларусі і 
Украіны стала першапачатковае член
ства гэтых савецкіх рэспублік у ААН. 
13 жніўня 1945 года рашэннем Саве
та ЮНРРА яны былі прыняты ў склад 
арганізацыі. 20 жніўня старшыня СНК 
БССР П. Панамарэнка атрымаў тэлегра
му з Вашынгтона, у якой паведамлялася 
аб гэтым рашэнні і прапаноўвалася ўраду 
паслаць у амерыканскую сталіцу дэлега
та ў якасці прадстаўніка БССР [1, арк. 91; 
2, с. 305]. 18 снежня 1945 года ў Вашынг
тоне былі падпісаны пагадненні паміж 
ЮНРРА, з аднаго боку, і ўрадамі БССР 
і УССР – з другога. Праграма дапамогі 
савецкім рэспублікам у асноўным бы
ла рэалізавана да сярэдзіны 1947 го
да. З пачаткам халоднай вайны ўрад 
ЗША палічыў галоўныя мэты ЮНРРА 
выкананымі, арганізацыя спыніла сваё 
існаванне ў 1949 годзе [3, р. 568].

За няпоўныя два гады актыўнай 
дзей насці ў Беларусі ЮНРРА аказала бе
ларускаму народу значную дапамогу ў 
пасляваенным аднаўленні. Памер да
памогі рэспубліцы складаў ад агуль на
еўрапейскага аб’ёму 2,6 % у цэнавым вы
мярэнні і 0,9 % – у вагавым. Доля УССР  
у пастаўках ЮНРРА для Еўропы скла дала 
7,9 і 1,5 % танажу. У БССР было пастаўле на 
141,9 тыс. т тавараў на 60,8 млн долараў,  
а ва УССР – 467 тыс. т на 188,2 млн долараў. 
У цэлым Беларусь атрымала ад ЮНРРА 
адносна невялікі аб’ём дапамогі, хоць  
яна і знаходзілася ў групе А, што сведчыла 
аб яе прыярытэтным становішчы сярод 
іншых краінатрымальніц [4, p. 38, 42, 62, 
64; 5, с. 68]. Аднак і таго, што было зроб
лена гэтай арганізацыяй, аказалася да
статковым, каб перажыць першыя цяжкія 
гады пасляваеннай разрухі і закласці пад
мурак для аднаўлення эканомікі. 

У той час партыйныя і дзяржаўныя 
дзеячы і дыпламаты СССР, БССР і УССР 
неаднаразова выказвалі падзяку ЮНРРА 
за прадастаўленую саюзным рэспублікам 
матэрыяльную падтрымку [1, арк. 
394–395]. Пазней, праўда, савецкія 
ўлады замоўчвалі ЮНРРАўскую дапа
могу і ставіліся да гэтай арганізацыі як 
да інструмента знешняй палітыкі ЗША. 

У незалежнай Беларусі дзейнасць ЮНРРА 
разглядаюць як важную і незабыўную 
старонку гуманітарнай салідарнасці з бо
ку міжнароднай супольнасці, аб’яднанай 
у антыгітлераўскую кааліцыю, і шану
юць памяць супрацоўнікаў місіі Адмі
ністрацыі, якія самаахвярна дапа магалі 
БССР у пераадоленні пасляваенных 
спусташэнняў [6].

У савецкай гістарыяграфіі ЮНРРА 
не была спецыяльным прадметам дас
ледавання. Паколькі гэта арганізацыя 
дзейнічала толькі на тэрыторыі Беларусі 
і Украіны, агульнасаюзныя навуковыя  
цэнтры ў Маскве яе не вывучалі, пакідаю
чы гэту тэму ўкраінскім і беларускім 
гіс торыкам. Ва Украіне праблематы
ка міжнароднай і знешнепалітычнай 
дзей насці УССР была лепш распраца
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вана, а ўкраінскія даследчыкі ў галіне 
міжнароднага права вызначаліся больш 
смелымі навуковымі падыходамі і ім
кненнем да адкрыцця новых тэм. У БССР 
жа да самага канца савецкага перыяду 
пытанні дзейнасці ЮНРРА не знайшлі 
свайго даследчыка. 

Праца аўтара ў пачатку 1990х га доў 
над доктарскай дысертацыяй пра знеш
непалітычную дзейнасць Беларускай  
ССР у 1944–1953 гадах патрабавала но
вых падыходаў, перагляду старых тракто
вак і ацэнак, адкрыцця свежых тэм і ўсяго 
таго, што атрымала назву «запаўнення 
белых плям у гістарыяграфіі». Адной з 
такіх новых тэм была дзейнасць ЮНРРА 
ў Беларусі ў 1945–1947 гадах. Многае пра 
гісторыю гэтай арганізацыі стала вядома і 
дзякуючы фундаментальнай трохтомнай 
працы пад рэдакцыяй Д. Вудбрайджа, у 
3м томе якой змешчаны асобны раз дзел 
пра адносіны Адміністрацыі з дзвюма 
савецкімі рэспублікамі [7, p. 255–262]. 

Пасля рассакрэчвання фонду Упраў
лення ЮНРРА ў Нацыянальным архіве 
Рэспублікі Беларусь у даследчыкаў з’яві
лася магчымасць глыбокага вывучэння 
дзейнасці гэтай арганізацыі ў Беларусі, 
як і ў больш шырокім плане зносін СССР, 
БССР і УССР з ёй. Яшчэ большыя пер
спектывы для архіўных пошукаў і зна
ходак адкрываюцца ў сталіцах замеж
ных дзяржаў і Архіве ААН у НьюЁрку. 
У Маскве матэрыялы ЮНРРА знахо

дзяцца ў Дзяржаўным архіве Расійскай 
Федэрацыі і Архіве знешняй палітыкі 
Расійскай Федэрацыі. У Кіеве яны раз
меркаваны паміж трыма дзяржаўнымі 
архівамі Украіны [8; 9, с. 57–60]. У Лон
дане асобныя справы па ўзаемаадносінах 
СССР і ЮНРРА знаходзяцца ў Нацыяналь
ным архіве Вялікабрытаніі (фонд Форын 
Офіса) [10]. З матэрыяламі шэрага на
званых вышэй архіваў у Маскве, Кіеве і 
Лондане аўтар працаваў на месцы. Але 
самы вялікі масіў матэрыялаў па тэме 
«Беларусь – ЮНРРА» – у Архіве ААН у 
НьюЁрку: амаль дзвесце спраў. Гэта 
фонды Беларускай місіі ЮНРРА, бюро 
і штабкватэры Адміністрацыі і інш. 
[11; 12]. У Бібліятэцы Калумбійскага 
ўніверсітэта захоўваецца рукапісны фонд 
першага кіраўніка місіі ЮНРРА ў Мінску 
Р. Скандрэта [13].

Пачатак навуковага вывучэння тэма
тыкі ЮНРРА ў Беларусі звязаны з на шы
мі першымі даследаваннямі [14]. Паз
ней у манаграфіі аб знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР у 1944–1953 гадах асоб
ны раздзел быў прысвечаны дзейнасці 
ЮНРРА [5, с. 59–75]. У пачатку 2000х 
гадоў артыкулы пра ЮНРРА з’явіліся ў бе
ларускіх энцыклапедыях [15, с. 278–279; 
16, с. 694], асобныя артыкулы былі апу б 
лікаваны даследчыкамі В. Вялікай [17] 
і Ю. Кірчук [18]. У зборнікі да кументаў, 
што выйшлі ў Беларусі ў пачатку ХХІ ста
годдзя, упершыню былі ўключаны ар
хіўныя і іншыя матэрыялы аб дзейнасці 
ЮНРРА [2; 19]. У апошнія гады ўзрасла 
цікавасць да дзейнасці ЮНРРА ў Беларусі 
з боку дыпламатычных колаў. Аб гэтым 
сведчыць прысваенне імя Рут Уолер 
(супрацоўніцы місіі, якая памерла ў 
Мінску) сярэдняй школе № 130 беларус
кай сталіцы і адкрыццё ў Лошыцкім ся
дзібным доме, дзе размяшчалася місія 
ЮНРРА, памятнай дошкі аб дапамозе 
гэтай структуры ААН у аднаўленні пас
ляваеннай Беларусі. 

Важным аспектам з’яўляецца і тэма 
падпісання БССР і УССР пагадненняў з 
ЮНРРА. Перагаворы савецкіх дыплама
таў з прадстаўнікамі Адміністрацыі аб 
заключэнні рамачных дамоваў згаданы мі 
рэспублікамі з замежнай місіяй пачаліся 

 Тэадор Уолер – 
намеснік кіраўніка  
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пасля іх прыняцця ў арганізацыю (жнівень 
1945 года). У якасці ўзору прапаноўвалі  
ся аналагічныя пагадненні з Югаславіяй 
і Чэхаславакіяй. Аднак савецкую дыпла
матыю гэта не задавольвала. Перагаво
ры ішлі цяжка і марудна, найбольшыя 
разыходжанні выклікала пытанне аб 
колькасным складзе місій. ЮНРРА на
стойвала на дастаткова вялікім іх скла
дзе, каб можна было эфектыўна назіраць 
і кантраляваць размеркаванне дапамогі. 
Таксама Адміністрацыя была супраць 
узгаднення з урадамі рэспублік канды
датур на пасады кіраўнікоў місій. БССР і 
УССР, кіруючыся інструкцыямі з Масквы, 
упарта прапаноўвалі мінімальны склад 
місій (ад 5 да 10 супрацоўнікаў). Таксама 
дэлегацыі настойвалі на немагчымасці 
кантролю з боку місій за размеркаван
нем дапамогі і зводзілі іх паўнамоцтвы да 
намінальнага маніторынгу абстаноўкі ў 
рэспубліках. Урады БССР і УССР не хацелі 
прымаць на сябе абавязацельствы, якія 
давалі б магчымасць супрацоўнікам місій 
свабодна перамяшчацца па тэрыторыі 
рэспублік [20, р. 350–351]. 

Не збіраліся саступаць і галоўныя 
перагаворшчыкі з боку Адміністрацыі, 
прадстаўнікі ЗША, Вялікабрытаніі і Ка
нады: яны катэгарычна адмаўляліся 
ўключаць у тэксты пагадненняў упа
мінанні пра колькасны склад місій. Ге
неральны дырэктар ЮНРРА Г. Леман 
заявіў у пачатку лістапада 1945 года, 
што калі да канца месяца пагадненні не 

будуць падпісаны, то адгрузку тавараў 
давядзецца прыпыніць [21, р. 235]. 
Прадстаўнікі савецкіх рэспублік выму
шаны былі саступіць і прыняць прапа
наваныя ўмовы. 

Пагадненні паміж ЮНРРА і ўрадамі 
БССР і УССР былі падпісаны ў Вашынг
тоне 18 снежня 1945 года. Яны мелі 
аналагічны характар і адрозніваліся 
толькі назвамі рэспублік. У пагадненні 
паміж ЮНРРА і ўрадам Беларускай ССР 
былі адлюстраваны асноўныя напрамкі 
дзейнасці місіі ў рэспубліцы, яе колькас
ны склад і паўнамоцтвы і шэраг іншых 
пытанняў. Яно складалася з прэамбулы, 
9 артыкулаў і тлумачальных лістоў. Аднак 
пра гэтыя лісты нічога не згадваецца ў 
тэксце пагаднення, і яны нідзе не былі 
апублікаваны. Дакумент прадугледжваў 
выкананне заяўкі БССР на пастаўкі 
тавараў і паслуг на суму 61 млн долараў 
да 1 ліпеня 1946 года. Ратыфікацыя па
гаднення не прадугледжвалася, і яно 
ўступала ў сілу з моманту падпісання. 

З боку Беларусі пагадненне падпісаў 
член ЮНРРА ад БССР Л. Камінскі, ад 
ЮНРРА – генеральны дырэктар Г. Ле
ман. Дакумент зафіксаваў даволі вы
разныя абавязацельствы кіраўніцтва 
рэспублікі наконт свабоды назірання за 
размеркаваннем паставак на ўсіх неаб
ходных стадыях. Акрамя таго, на сустрэ
чы з Г. Леманам 28 лістапада прадстаўнік 
УССР А. Бараноўскі заявіў ад імя ўрадаў 
абедзвюх рэспублік, што персанал місій 

 Супрацоўнікі місіі 
ЮнРРа на парадзе  
ў Мінску 7 лістапада  
1946 года.  
Злева направа:  
Р. Лівінгстан,  
В. Макінтайр,  
Э. Глейзер, Р. Фрэйз,  
М. Дзілан, Э. Уайкмен, 
Э. Стайгер,  
к.Л. Ластоўскі,  
і.Ф. Бярэзін, Д. Вогт
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будзе мець поўную свабоду перамяшчэн
ня [21, р. 236].

Тэкст Пагаднення паміж урадам БССР 
і ЮНРРА ў Беларусі ўпершыню быў 
апублікаваны ў 2015 годзе ў 4м томе 
дакументальнага выдання «Беларусь у 
палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.)» [19, с. 136–141]. У ім змеш
чаны рускамоўны пераклад (завераная 
копія) тэксту Пагаднення, які захоўваецца 
ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Бела
русь [1, арк. 34–44]. Дарэчы, у гэтым жа 
архіве знаходзіцца арыгінал тэксту па
гаднення на англійскай мове з подпісамі 
Лемана і Камінскага і пячаткай ЮНРРА 
[1, арк. 45–57]. Англамоўны тэкст Па
гаднення паміж урадам Украінскай ССР 
і ЮНРРА быў апублікаваны ў 1950 годзе ў 
трохтомнай афіцыйнай гісторыі ЮНРРА 
[7, p. 255–262], дзе сказана, што Пагад
ненне з урадам Беларускай ССР мае 
аналагічны тэкст. У апошнім, ІХ артыку
ле дакумента адзначаецца: «Настоящее 
Соглашение составлено в пяти экземпля
рах, из которых три на английском язы
ке и два на белорусском языке. Оба, как 
английский, так и белорусский, тексты 
являются аутентичными для договари
вающихся сторон» [19, с. 141]. 

Як вядома, Міністэрства замежных 
спраў Рэспублікі Беларусь атрымала 
з Архіва ААН у НьюЁрку копію ары
гі нальнага беларускамоўнага тэксту 
«Згоды паміж Урадам Беларускай Савец
кай Сацыялістычнай Рэспублікі і Адмі
ністрацыяй Дапамогі і Вастанаўлення 
Аб’яднаных Нацый» (менавіта такая на
зва ў дакумента). У сувязі з гэтым МЗС 
звярнулася да зацікаўленых устаноў з 
просьбай выказаць меркаванні, дзе можа 
знаходзіцца беларускамоўны варыянт Па
гаднення і якія перспектывы яго вяртання 
ў Беларусь. Мною ў лісце ў адказ прапа
навана шукаць тэкст дакумента ў Архіве 
ААН у НьюЁрку, адкуль атрымана копія 
арыгінальнага беларускамоўнага тэксту, 
дзе намі выяўлена справа з англійскім і 
беларускім тэкстамі пагаднення [11; 12], 
што дазваляе атрымаць копію (альтэр
нат) беларускамоўнага тэксту. 

Зазначым, што ў афіцыйнай назве 
пагаднення ёсць пэўныя граматычныя 
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агрэхі. Недакладна на беларускай мове 
перададзены статус (назва) міжнародна
прававога акта. Гэта ўсё ж такі не згода, 
а пагадненне (паанглійску Agreement). 
Памылкова дадзена назва ЮНРРА: за
мест «вастанаўлення» трэба ўсё ж такі 
«аднаўлення». У мяне ёсць свая версія 
таго, чаму ў назве і адпаведна ў тэксце 
гэтага дакумента з’явіліся памылкі і ча
му ён падрыхтаваны ў рукапісным, а не 
ў машынапісным варыянце. Рукапісны 
тэкст азначае, што ў беларускай дэлегацыі 
не было пішучай машынкі з беларускім 
шрыфтам, а чакаць надрукаванага тэксту 
з Мінска не было часу, улічваючы напру
жаны і тэрміновы характар перагавораў. 
Фактарам часу і, хутчэй за ўсё, недастат
ковым веданнем беларускай мовы можна 
тлумачыць памылку і недакладнасць у 
назве пагаднення. Да таго ж невядома, 
хто перакладаў тэкст (верагодна з рускай 
мовы) і хто яго пісаў. Можна меркаваць, 
што ў беларускай і ўкраінскай дэлегацый 
быў рускамоўны праект пагаднення, якое 
яны, несумненна, узгаднялі з дэлегацыяй 
СССР, і гэты праект быў падрыхтаваны 
да падпісання.

На заключнай стадыі дэлегацыя 
ЮНРРА, магчыма, запатрабавала, каб 
тэксты дакументаў былі падрыхтаваны, 
акрамя англійскай, на мовах тытуль
ных нацый УССР і БССР – украінскай і 
беларускай (хоць, як вядома, у кансты
туцыях гэтых рэспублік нічога не гава
рылася пра мову зносін на іх тэрыторыі), 
што і выклікала паспешлівасць белару
скай дэлегацыі. Узнікае пытанне, у якой 
форме (друкаванай ці рукапіснай) быў 
падпісаны ўкраінскі тэкст пагаднен
ня? Адказ можна знайсці ў зборніку 
міжнародных дагавораў і пагадненняў, 
складзеных з удзелам УССР ці да якіх яна 
далучылася. У ім тэкст пагаднення паміж 
урадам УССР і ЮНРРА апублікаваны на 
ўкраінскай мове [22, с. 245–250]. Да
рэчы, гэта была першая на тэрыторыі 
СССР публікацыя пагаднення ЮНРРА з 
савецкімі рэспублікамі. 

Звернемся да аналізу тэксту пагад
нення. У прэамбуле змешчаны шэраг 
палажэнняў, якія абгрунтоўваюць не
абходнасць аказання дапамогі Бела

рускай ССР. Нагадаем, на наш погляд, 
найбольш адметныя. Адзначаецца, што 
тэрыторыя рэспублікі зведала спуста
шэнне ў выніку ваенных дзеянняў і ва
рожай акупацыі, а «народ БССР аказаў 
актыўнае супраціўленне ворагу і ўнёс 
вялікі ўклад у справу разгрому агульна
га ворага Аб’яднаных Нацый». У гэтым 
палажэнні, акрамя прызнання значнага 
ўкладу Беларусі ў барацьбу з дзяржавамі 
«восі», што было ўпершыню зроблена 
на Ялцінскай канферэнцыі кіраўнікамі 
СССР, ЗША і Вялікабрытаніі, кідаецца 
ў вочы нязвыклы тэрмін «народ БССР», 
як і аналагічны выраз «народ УССР» ва 
ўкраінскім тэксце. Ён нязвыклы для са
вецкай палітычнай тэрміналогіі, якая, 
як вядома, ужывала іншыя азначэнні 
накшталт «беларускі народ», «украінскі 
народ», «рускі народ», «савецкі народ», 
«народы СССР ці Савецкага Саюза» і г. д. 
Напэўна, выраз «народ БССР» з’явіўся ў 
рамачным пагадненні ЮНРРА па аналогіі 
з дакументамі, падпісанымі з іншымі 
дзяржавамі (напрыклад, «народ Поль
шчы», «народ Югаславіі», «народ Кітая»), 
з якімі падпісваліся пагадненні. 

Далей канстатуецца, што ў сувязі з 
вялікімі ваеннымі стратамі ўрад БССР 
не мае магчымасці плаціць замежнай 
валютай за дапамогу з боку ЮНРРА. Гэ
ты сказ патрабуе асобнага тлумачэння. 
Не ваенныя страты і спусташэнні падчас 
акупацыі выклікалі адсутнасць замежнай 

 Супрацоўнікі  
місіі ЮнРРа  
ў Беларускай ССР. 
Мінск, Лошыца
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валюты ў беларускага ўрада, а палажэнні 
Канстытуцыі СССР (1936) і Канстытуцыі 
БССР (1937), ці, дакладней, адсутнасць 
у іх пытання аб наяўнасці ў саюзных 
рэспубліках замежнай валюты. 

Арт. 1 і 2 пагаднення рэгулявалі пытан
ні прадстаўлення і ажыццяўлення забес
пячэння і паслуг. Пункт 1а сцвярджаў, 
што Адміністрацыя будзе імкнуцца ў ме
жах яе рэсурсаў задаволіць заяўку БССР 
аб дапамозе на суму ў памеры 61 млн 
долараў да 1 ліпеня 1946 года і пры ўмове 
наяўнасці транспарту даставіць неабход
ныя грузы як мага хутчэй. Тут жа зноў 
нагадвалася, што БССР не можа плаціць 
за тавары і паслугі сродкамі замежнай 
валюты і Адміністрацыя не будзе мець 
наконт гэтага ніякіх прэтэнзій. 

Звяртае на сябе ўвагу вельмі кароткі 
тэрмін выканання праграмы паставак – 
да 1 ліпеня 1946 года, усяго паўгода. На 
гэтым настойвала савецкая дэлегацыя, 
і падобных тэрмінаў не было ў іншых 
пагадненнях ЮНРРА з дзяржавамі – 
атрымальніцамі дапамогі. Як вядома, 
паз ней тэрміны выканання пагаднен 
няў з рэспублікамі былі прадоўжаны на 
паўгода да 31 снежня 1946 года, але і яны 
не былі вытрыманы. У цэлым праграма 
паставак для БССР і УССР у асноўным за
вершана да 1 ліпеня 1947 года. 

Размеркавання атрыманай рэчавай 
дапамогі датычыўся артыкул 3. Пункт 
3а прадугледжваў, што ўрад БССР бу
дзе накіроўваць яе перш за ўсё ахвярам 
фашысцкіх зверстваў, сіротам, удовам, 
асобам, чые родныя загінулі ў бараць
бе супраць ворага, і іншым катэгорыям 
насельніцтва. Паводле пункта 3в пра
мысловыя тавары ўрад павінен быў 
накіроўваць на гаспадарчае аднаўленне 
пацярпелых ад вайны тэрыторый. Тым 
самым Адміністрацыя забараняла выка
рыстанне прамысловага абсталявання і 
тэхналогій для іншых мэт, у тым ліку ва
енных і для экспарту. Пункт 3г абавязваў 
урад перыядычна інфармаваць Адміні
страцыю аб колькасці атрыманага і раз
меркаванага па асобных адміністрацый 
ных раёнах, групах спажыўцоў і відах да
памогі, а таксама аб выручцы ад рэаліза 
цыі ЮНРРАўскіх тавараў. 

Артыкул 4 змяшчаў фінансавыя ўмо
вы пагаднення, у прыватнасці права 
ўрада на продаж прадметаў з атрыма
най рэчавай дапамогі. Выручка ад іх 
рэалізацыі павінна была размяшчацца 
на спецыяльным рахунку ў Дзяржаўным 
банку СССР, а ўрад павінен быў перыя
дычна інфармаваць Адміністрацыю аб 
выручанай суме (пункт 4б). Таксама 
выстаўляліся абавязкі па выкарыстанні 
атрыманых сродкаў на аднаўленне 
школ, бальніц, дзіцячых дамоў і ясляў, 
дамоў інвалідаў, утрыманне сірот, як 
і на бясплатную дапамогу найбольш 
абяздоленым катэгорыям насельніцтва. 
Прадугледжвалася, што расходы місіі ў 
мясцовай валюце будзе аплачваць урад 
БССР (пункт 4в). 

Артыкул 5 рэгуляваў дзейнасць мі сіі 
ЮНРРА і яе асабовы склад. Урад аба
вязваўся інфармаваць місію аб размер
каванні паставак на тэрыторыі рэспублікі 
і прадставіць «магчымасць назіраць та
кое размеркаванне на ўсіх неабходных 
стадыях» (пункт 5а). Па патрабаванні 
беларускага боку ў тэкст быў уключаны 
пункт, паводле якога начальнік місіі і 
іншыя афіцыйныя асобы павінны пры
значацца па дамоўленасці з урадам БССР 
і Адміністрацыя ручаецца «за добрыя 
паводзіны, прыстойнасць і маральныя 
якасці» яе супрацоўнікаў (пункты 5б 
і 5в). Прадугледжвалася, што членаў 
місіі з ліку савецкіх грамадзян можна 
наняць на працу толькі са згоды ўрада 
БССР (пункт 5г). Вядома, падборам пер
саналу займалася Упраўленне кадраў  
ЦК Кампартыі Беларусі [1, арк. 7]. Дарэ
чы, такіх удакладненняў не было ў тэксце 
пагадненняў ЮНРРА з іншымі краінамі
атрымальніцамі. 

Пагадненне з ЮНРРА стала чацвёр
тым па ліку міжнародным актам, пад
пісаным БССР пасля аднаўлення яе 
знешнепалітычных паўнамоцтваў у 
лютым 1944 года. Трыма папярэднімі 
былі пагадненне аб рэпатрыяцыі на
сель ніцтва з Польскім камітэтам нацыя
нальнага вызвалення, дадатковы пра
такол да яго і Статут ААН. Несумненна, 
што найважнейшы з іх – Статут ААН, 
дзякуючы якому рэспубліка ўвайшла 
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ў склад дзяржаў – заснавальніц су
светнай міжнароднай арганізацыі. 
Аднак гістарычнае значэнне гэтай па
дзеі праявілася пазней, праз гады і дзе
сяцігоддзі. Падпісанне ж пагаднення з 
ЮНРРА адразу прынесла адчувальную 
палёгку для беларускага народа, паколькі 
дало магчымасць зменшыць цяжар пер
шых пасляваенных гадоў і паскорыць 
аднаўленне гаспадаркі. 

Вашынгтонскае пагадненне адроз
нівалася ад іншых міжнародных актаў 
(дагавораў, пагадненняў, канвенцый), 
заключаных БССР, тым, што яно было 
падпісана з боку БССР на беларускай, 
а не на рускай мове, як гэта звычайна 
рабілася на працягу 46 гадоў да распаду 
СССР. І хоць гісторыкі яшчэ не ўстанавілі, 
па якой прычыне канчатковы тэкст пагад
нення на беларускай мове быў напісаны 
ад рукі, сам факт яго заключэння на ты
тульнай мове дзяржавы значыў многае. 

Тое, што тэкст пагаднення не быў 
падпісаны на рускай мове (хоць, несум
ненна, рускамоўны варыянт разам з 
англамоўным быў прадметам пе ра
гавораў), можна разглядаць як пэў ны 
закід кіруючых англасаксонскіх ко лаў 
ЮНРРА ў адрас агульнасаюзнай дэ
ле гацыі, накіраваны на ўмацаванне 
самас тойнасці толькі што створаных 
наркаматаў замежных спраў БССР і 
УССР. З другога боку, саюзная дыпла
матыя прадэманстравала гатоўнасць 
да ўступак у далікатным нацыяналь
ным пытанні, дазволіўшы падпісанне 
пагадненняў аб дапамозе на родных для 
беларусаў і ўкраінцаў мовах. Тагачасная 
між народная і ўнутрысаюзная атмасфе ра 
пераможнага заканчэння вайны і пры
знання важнага ўкладу народаў савецкіх 
рэспублік у барацьбу з ворагам разам 
са стварэннем наркаматаў замежных 
спраў саюзных рэспублік і ўваходжаннем 
«дзвюх асноўных савецкіх рэспублік» 
(вызначэнне І. Сталіна) у склад ААН 
падштурхоўвалі кіраўнікоў Беларусі і 
Украіны да большай самастойнасці ў 
знешнепалітычных справах. 

Як вядома, наркамы замежных спраў 
УССР і БССР Д. Мануільскі і К. Кісялёў 
на прэсканферэнцыях у СанФранцыска 

ў маі 1945 года з аптымізмам казалі 
пра хуткае ўстанаўленне дыпламатыч
ных адносін сваіх рэспублік з ЗША, 
Вялікабрытаніяй і іншымі вядучымі 
дзяржавамі Захаду [5, с. 18–21; 23], а 
старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Са
вета БССР Н. Наталевіч за год да гэтага 
ўжыў у сваім дакладзе неіснаваўшы ра
ней у лексіконе беларускай партыйнай 
наменклатуры тэрмін «знешняя палітыка 
БССР» [24, с. 217–218]. Больш таго, ды
пламат К. Кісялёў у СанФранцыска 
адзначаў, што Беларуская Рэспубліка 
з’яўляецца «абсалютна самастойнай у 
знешніх зносінах» [25, с. 276]. 

Смеласць беларускіх і ўкраінскіх 
дыпламатаў у пытанні знешнепалітыч
ных паўнамоцтваў рэспублік потым 
прая вілася і ў моўным пытанні, што 
азна чала для іх, на якой мове высту
паць на міжнароднай арэне. Першае 
выс тупленне беларускай дэлегацыі на 

 Міністр замежных 
спраў Беларусі 
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мемарыяльнай дошкі 
ў гонар місіі ЮнРРа 
ў Беларусі. Музей 
«Лошыцкая сядзіба». 
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канферэнцыі ў СанФранцыска, якое 
зрабіў акадэмікгісторык У. Перцаў, папя
рэдне меркавалася агучыць пабеларуску, 
але зза адсутнасці перакладчыка, здоль
нага перакласці прамову з беларускай на 
англійскую і французскую мовы, яму, як 
было сказана, «даводзіцца выступаць на 
рускай мове» [1, арк. 17]. Дарэчы, пер
шую частку сваёй прэсканферэнцыі ў 
СанФранцыска К. Кісялёў правёў па
беларуску, а потым выступіў з заявай і 
адказаў на пытанні паруску [1, арк. 17; 
26, с. 278]. Шэраг членаў украінскай 
дэлегацыі, як сведчаць архіўныя даку
менты, выступалі на канферэнцыі па
ўкраінску [27, арк. 133]. 

Такім чынам, можна меркаваць, што 
дыпламаты, асабліва ўкраінскія, былі 

пэўным чынам падрыхтаваны да таго, 
каб у снежні 1945 года ў Вашынгтоне рас
працаваць тэксты пагадненняў з ЮНРРА 
на сваіх нацыянальных мовах. Украінцы 
гэта зрабілі на пішучай машынцы, а бе
ларусы – у рукапіснай форме. 

Упершыню прэзентуючы тэкст пагад
нення ўрада Беларускай ССР з ЮНРРА 
на беларускай мове, мы аддаём даніну 
памяці і глыбокай павагі членам беларус
кай дэлегацыі, якія вялі перагаворы, перш 
за ўсё прадстаўнікам БССР Л. Камінскаму, 
што падпісаў гэты дакумент, і І. Цімчуку, 
а таксама ўсім тым вядомым і невядомым 
асобам, якія мелі непасрэднае дачынен
не да перагавораў, напісання тэксту па
гаднення і яго перакладу на беларускую 
мову. 

Г і с то р ы я

Артыкул паступіў  
у рэдакцыю 21.08.2018 г.


