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Праблема знешнепал1т^1чнай дзейнасщ саюзных 
рэспублж, або, кал1 назваць яе больш сцшла, 

праблема ix удзелу у рэал1зацьп знешняй палгтыю 
СССР, не была н прыярытэтнай, нi нават кольм-
н е б у д з ь з н а ч н а й у д ы п л а м а т ы ч н а й рабоце 
А. А. Грамыкi, калi меркаваць аб гэтым на падста-
ве яго мемуарау i публiчныx прамоу. Гэтая тэма 
амаль не згадваецца у яго двухтомных мемуарах, 
за выключэннем аднаго сказа аб тым, што у Дум-
бартан-Оксе было станоуча вырашана пытанне аб 
уключэннi Украiнскай ССР i Беларускай ССР у 
лж першапачатковых членау ствараемай тады ААН. 
Яшчэ раз А. А. Грамыка закранае гэтае пытанне у 
сувязi с сюжэтам аб каардынацыi дыпламатычнай 
дзейнасцi трох савецкix дэлегацый (СССР, УССР, 
БССР) , пачатак якой быу пакладзены на канфе-
рэнцыi Аб'яднаных Нацый у Сан-Францыска. 
1ншых упамшанняу аб знешнепалiтычнай актыу-
насцi саюзных рэспублис ва успамшах палiтыка i 
дыпламата, якiя аxоплiваюць больш за соракагадо-
вы перыяд яго дзяржаунай i дыпламатычнай служ
бы, знайсщ не удалося. 

Нягледзячы на тое, што, здавалася, ён не удзя-
ляу увагi рэспублiканскай дыпламатш, знаходзя-
чыся на пасадзе намеснiка, а затым мiнiстра за-
межных спрау СССР, тым не менш менавга з яго 
iмянем звязана вылучэнне у 1944 г. на мiжнарод-
най арэне савецкага патрабавання аб уключэнн Усix 
16 савецкix рэспублис у лiк краiн — заснавальнщ 
новай мiжнароднай арганiзацыi, будучай ААН. 

У лютым 1944 г. у СССР быпп прыняты кан-
стытуцыйныя змены, згодна з якiмi саюзныя рэс-
публiкi атрымалi права уступаць у непасрэдныя 
зносiны з замежнымi дзяржавамi, заключаць з iмi 
пагадненн i абменьвацца дыпламатычнымi i кон-
сульскiмi прадстаУнiцтвамi. Мэта гэтай канстыту-
цыйнай рэформы — стварэнне юрыдычнай базы 
для уключэння саюзных рэспублiк у праектуемую 
мiжнародную арганiзацыю на правах першапачат
ковых членау. 3 дапамогаю «множнага членства» 
савецкае мраунщтва спадзявалася узмацнщь мiжна-
родныя пазiцыi СССР. Нягледзячы на тое, што 
тагачасны пасол 3ША у СССР Э. Гарыман разга-
дау сапраудны сэнс намерау I. В. Сталiна i яго ак-
ружэння [11, p. 821—822; 15, p. 303], для саюзшкау 
нечаканай аказалася савецкая прапанова у Дум-
бартан-Оксе аб уключэнн саюзных рэспублик у 
першапачатковыя члены мiжнароднай арганiзацыi. 

На пасяджэннi старшыняу дэлегацый трох 
дзяржау (СССР, США i Вялiкабрытанii), якое ад-
былося 28 жшуня 1944 г., кiраУнiк савецкай дэле-
гацыi, пасол СССР у 3ША А. А. Грамыка заявiу, 
як ён шсау потым у сваiм данясеннi у Маскву, што 

у «лжу першапачатковых удзельнiкаУ Аргашзацып 
павiнны быць усе саюзныя савецмя сацыялютыч-
ныя рэспублiкi. Э. Стэщшус i А. Кадоган заявiлi, 
што яны не гатовы выказаць свой погляд на дадзе-
нае пытанне на гэтым пасяджэнш. А. Кадоган тольм 
зауважыу, што у сувязi з закранутым мною пытан-
нем можа Узнiкнуць праблема ' ^жнароднай лега-
лiзацыi гэтых рэспублiк"» [6, с. 136]. 

Сакратар-перакладчык савецкай дэлегацып 
В. М. Беражкоу у сваix успамiнаx аб пасяджэннi 
28 ж н у н я пiсаУ, што А. А. Грамыка пры абмерка-
ваннi пытання аб членах — шщыятарах Арганiза-
цып зауважыу: «Цалкам зразумела, што усе 16 са-
вецюх рэспублiк павiнны быць уключаны у склад 
членау — шщыятарау Арганiзацыi» [1, с. 401]. 3а-
xоднiя дэлегацыi аказалiся не гатовымi да абмер-
кавання гэтага пытання i Э. Стэцiнiус (кiраУнiк 
дэлегацыi 3ША), прапанаваушы правесцi у xуткiм 
часе пленарнае пасяджэнне канферэнцып, закрыу 
пасяджэнне Кiруючага камiтэта [1, с. 401]. 

Прапанова А. Грамым аб уключэннi савецкix 
саюзных рэспублж у лiк першапачатковых членау 
ААН атрымала у дакументах дзяржаунага дэпар-
тамента 3ША, а затым i у заходняй лiтаратуры 
назву «пытанне X» («справа икс», «праблема iкс»), 
або праблема «множнага членства» СССР у ААН 
[2, с. 271—273]. 3вестм i каментарып аб вылучэннi 
гэтага пытання савецкай дэлегацыяй 28 жшуня 
1944 г. змяшчаюцца ва успамшах i дзённiкаx 
Э. Стэцiнiуса i А. Кадогана, але аб гэтым не упамь 
наецца у мемуарах А. А. Грамым [19, p. 658—659; 
20, p. 111—114]. Так, Э. Стэщщус у дапауненне да 
сваix пратакольных запiсаУ аб пасяджэнш 28 жнiуня 
адзначыу у сувязi з пастауленым А. Грамыкам 
пытаннем, што «сваiмi паводзiнамi сэр А. Кадоган 
i я выказалi свае здзiуленне i здагадку Узнiкнення 
вялиах цяжкасцей ад гэтай прапановы». Ён такса-
ма запiсаУ у дзёншку, што заявай А. Грамыкi «нашы 
савецкiя сябры Узарвалi бомбу у форме вылучэння 
знакамiтага пытання X» [12, p. 743, 975]. 

Пасля закрыцця пасяджэння ад 28 жшуня 
Э. Стэщшус адразу ж прашфармавау прэзiдэнта 
Ф. Рузвельта i дзяржсакратара К. Хэла аб савец
кай прапанове. Абодва энэрпчна выступил супраць 
яе прыняцця. Рузвельт аддау загад Э. Стэципусу 
перадаць А. Грамыку, што 3 Ш А нiколi не пры-
муць гэтай прапановы. Прэзiдэнт папрайу яго ра-
стлумачыць савецкаму паслу, што гэта надзвычай 
складыныя пытаннi, якiя могуць прывесцi да са¬ 
мых нечаканых цяжкасцей i тым самым «разбу-
рыць шансы на стварэнне мiжнароднай аргашза-
цыi, адобранай сенатам 3ША i грамадкасцю яго 
краiны». Ф. Рузвельт таксама сказау, што у выпад-
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ку прыняцця у ААН 16 саюзных рэспублж для 
3ША было б цалкам лапчна папрасщь аб прыёме 
у яе 48 амерыканскix штатау» [12, p. 744, 752]. 

Рэакцыя К. Хэла была такой жа непрыязнай, 
як i рэакцыя прэзвдэнта. Э. Стэцiнiус у кнiзе «Руз
вельт i рускiя» пiсаУ, што калi ён сказау К. Хэлу 
аб «немагчымай просьбе рускix», той адказау: «Цi 
не збiраюцца гэтыя рускiя разбурыць нашу надзею 
на сусветную арганiзацыю» [18, p. 17]. Сам К. Хэл 
у сваix мемуарах так пракаменщравау гэты эшзод: 
«Калi Стэцiнiус паведамiу мне гэта, я сказау, што 
уражаны тым, што такая прапанова зроблена. Я да-
дау, што падобнае пытанне нiколi не з'яулялася нi 
у аднаго з нас у амерыканскай группе, — тых, хто 
працавау над пасляваенным планаваннем. Я зраб1у 
вывад, што буду супраць Усiмi сiламi» [12, p. 752; 
16, p. 1679]. 

29 жшуня падчас асобнай размовы памiж 
А. А. Грамыкам i Э. Стэцiнiусам апошнi сам закра-
нуу праблему членства саюзных савецгах рэспублiк 
i паведамiу, што размауляу па гэтым пытаннi з 
прэзвдэнтам. Амерыканскi дыпламат перадау, што, 
на думку Рузвельта, гэтае пытанне можна было б 
паставщь пасля таго, як Аргашзацыя будзе ство-
рана i кангрэсс 3ША зацвердзщь прапанову урада 
аб удзеле у Арганiзацыi. А. Грамыка сказау, што 
савецкая дэлегацыя лiчыць само сабой зразумелым, 
каб у лжу iнiцыятараУ стварэння Арганiзацыi быпп 
усе савецкiя рэспублiкi, але на гэтай стадып ён аб-
мяжоуваецца толькi дадзенай заявай [6, с. 141]. 

Чарговае пасяджэнне старшыняу дэлегацый 
29 жшуня пачалося з выступлення Э. Стэцiнiуса, 
якi прапанавау зняць пытанне аб членстве савецгах 
рэспублйк з парадку дня. Логiка яго разважанняу 
была такой: гэта вельмi цяжкае пытанне, здольнае 
выклiкаць вялйкае разнагалоссе, калi стане вядо-
мым сусветнай грамадскай думцы, што можа пры-
весщ да непажаданых палiтычна-прапагандысцкix 
страт, у прыватнасщ, да падрыву усталяванага по-
гляду аб адзiнстве вялiкix дзяржау i атрымання 
фашысцкiмi дзяржавамi падставы для працягу 
далейшай барацьбы [12, p. 402]. 

Пасля гэтага Э. Стэщшус спытау А. А. Гра-
мыку, цi не пагадзiцца ён з тым, каб не уключаць у 
пратакол заяву наконт савецгах рэспублйк па пры-
чыне таго, што гэтае пытанне не будзе разглядац-
ца на гэтай нарадзе у дэталях. А. А. Грамыка выка-
зау адмауленне i падкрэслiу, што копii пратаколау 
шырока не распаусюджваюцца. Амерыканскiя прад-
стаУнiкi тады далi зразумець, што яны непакояцца 
наконт магчымага прашкнення у прэсу шфарма-
цыi аб гэтай заяве. А. А. Грамыка адказау, што усе 
матэрыялы канферэнцып носяць канфвдэнцыяльны 
характар, таму ён не бачыць падставы для выклю-
чэння яго заявы з пратаколу [1, с. 402; 6, с. 141]. 
Паясняючы сэнс сваей заявы, А. Грамыка сказау, 
што хацеу тольга прыцягнуць увагу iншыx дэлега-
цый да гэтага пытання, але не настойвае на тым, 
каб гэтая праблема была пастаулена на далейшае 
абмеркаванне на перамовах у Думбартан-Оксе [1, 
с. 402]. 

3анепакоены савецкай заявай, дзяржсакратар 
3ША К. Хэл запрайу 31 жшуня А. Грамыку для 
размовы, значнае месца у якой заняло пытанне аб 
савецгах саюзных рэспублiкаx. Як паведамляу са-
вецкi дыпламат у данясеннi у Н К 3 С СССР, К. Хэл 
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заявiу, што у выпадку узшкнення гэтага пытання 
перш за усе Узнялi б крык рэспубл iканцы. 
А. А. Грамыка заявiу К. Хэлу, што савецкая дэле
гацыя лiчыць зуйм зразумелым уключэнне саюз
ных савецгах рэспублiк у лiк шщыятарау стварэн
ня Арганiзацыi, але на дадзенай стадып перамоу не 
настойвае на прыняцщ якога-небудзь рашэння. Як 
старшыня савецкай дэлегацыi ён абмяжоувае сваю 
задачу толькi давядзеннем да ведама амерыкан-
скай i англшскай дэлегацый пункту гледжання 
СССР [6, с. 149—150]. 

КiраУнiк савецкай дэлегацый у сваiм данясеннi 
Н К 3 С СССР наступным чынам вызначыу пазщыю 
дэлегацыi 3ША па гэтым пытанш: «Гэтая размова 
з К. Хэлам, а таксама размова са Э. Стэцйпусам па 
гэтым пытанш, якая адбылася раней, ясна дэман-
струюць, што амерыканцы адмоуна адносяцца да 
перспектывы уключэння у склад удзельнiкаУ мiжна-
роднай арганiзацыi саюзных савецкix рэспублйк» 
[6, с. 149—150]. 

Сур'ёзную занепакоенасць вылучэннем пытан
ня аб членстве 16 рэспублйк выказау прэзвдэнт 3ША 
Ф. Рузвельт у пасланш старшынi СНК СССР 
I. В. Сталшу ад 1 верасня 1944 г. У iм адзначалася, 
што савецкае патрабаванне можа паставщь пад 
пагрозу увесь праект стварэння новай аргашзацып, 
i выказвалася гатоунасць абмяркаваць яго пасля 
яе заснавання [5, с. 166]. У адказе I. В. Сталша ад 
7 верасня 1944 г. падкрэ^валася выключна важ-
нае значэнне, якое надавала савецкае мраунщтва 
гэтаму пытанню. Указвалася, што такй1 савецкiя 
рэспублiкi, як Украша i Беларусь «па колькасцi 
насельнщтва i па ix палiтычным значэнш пераузы-
ходзяць некаторыя дзяржавы», якй1 аднесены да 
лiку iнiцыятараУ новай аргашзацып [5, с. 166]. Тагам 
чынам, I. В. Сталш назвау гэт^гя дзве рэспублiкi у 
лжу першых рэспублiк-кандыдатаУ на першапачат-
ковае членства. 

Юраушк савецкай дэлегацыi яшчэ раз узняу 
пытанне аб членстве савецкix рэспублйк 27 верас-
ня 1944 г., за дзень да завяршэння першага этапа 
канферэнцып. Падчас абмеркавання пытання аб 
устаноучай канферэнцыi Аб'яднаных Нацый ён 
настойвау на тым, што адной з умоу згоды савец-
кага урада на правядзенне гэтай канферэнцып павш-
на быць адабрэнне 3ША i Вялйкабрытанйш савец-
кай прапановы аб першапачатковым членстве са-
вецкix рэспублiк у новай аргашзацып. Але прад-
стаУнiкi 3ША i Вялiкабрытанii не каменцiравалi 
гэтае выказванне А. А. Грамыкi [17, p. 327—328]. 

У Думбартан-Оксе засталкся невырашанымi 
два сур'ёзных пытаннi: аб першапачатковых чле
нах будучай аргашзацып i аб парадку галасавання 
у Савеце Бяспега. Прауда, А. А. Грамыка у сваix 
успамiнаx памылкова сцвярджае: «Дамовiлiся i аб 
тым, што у новай аргашзацып разам з Савецгам 
Саюзам яе членамi будуць УССР i БССР» [3, 
с. 235], хоць агульнавядома, што дамоуленасць аб 
уключэнш гэт^гх дзвюх рэспублiк была дасягнута 
не у Думбартан-Оксе, а у Ялце. Са свайго боку 
СССР выступу супраць уключэння у лiк iнiцыя-
тарау Аргашзацып «нацый, якiя далучылiся», на 
чым настойвалi 3ША. 

У рамках падрыхтоуга Крымскай канферэн-
цыi i з мэтаю высвятлення пазiцый СССР i 3ША 
па «белым плямам», ягая засталiся ад Думбартан-
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Оксе, у студзен 1945 г. у Вашынгтоне адбылюя 
дзве сустрэчы савецкага пасла А. А. Грамыю са 
спецыяльным памочшкам дзяржсакратара ЗША па 
пытаннях пасляваеннага планавання Л. Пас-
вольсмм. У сва1х успамшах А. А. Грамыка высока 
ацашу гэтага амерыканскага дыпламата, л1чачы яго 
«мазгавым цэнтрам дзяржаунага дэпартамента 
ЗША па праблемах, звязаных з ААН» [3, с. 235]. 

Першая размова, якая адбылася 11 снежня, 
вялася на рускай мове у атмасферы надзвычайнай 
дружалюбнасщ i тычылася праблем будучай м1жна-
роднай арганiзацыi. А. А. Грамыка зноу узняу пы-
танне аб членстве у ёй савецмх рэспублiк. Л. Пас-
вольскi у сакрэтным мемарандуме у дзярждэпар-
тамент паведамляу, што, па словах А. А. Грамым, 
многiя савецкiя рэспублиа з'яуляюцца больш знач-
нымi, чым, напрыклад, Лiберыйская Pэспублiка або 
Гватэмала ( я н ы у в а х о д з Ш ужо тады у лiк 
Аб'яднаных Нацый. — У. С.). Да таго ж яны маюць 
асабштыя канстытуцьп i самастойна займаюцца 
сваiмi замежнымi справамi. На пытанне Л. Пасволь-
скага, щ лiчыць ён iх незалежнымi краiнамi у агуль-
напрынятым значэннi гэтага выразу, А. А. Грамыка 
адказау, што «безумоуна, гэта так, хоць яны такса-
ма з'яуляюцца вельмi цесна звязаныя як члены фе-
дэрацш». Л. Пасвольсм сказау, што гэтае пытанне 
павшна быць абмеркавана на канферэнцыi «вяль 
кай троша», якая мае адбыцца. А. А. Грамыка па-
дзяляу гэтую думку, падкрэслiушы вялiкае значэн-
не, якое ён надавау гэтаму пытанню [14, p. 72—73]. 

Падчас другой сустрэчы, якая адбылася 
13 студзеня, А. А. Грамыка зноу упамянуу пытан-
не аб прадстаунщтве савецкiх рэспублiк. Амеры-
канскi прадстаУнiк сказау, што савецм урад, жада-
ючы уключэння савецмх рэспублiк у першапачат-
ковыя члены Аргашзацып, выступае у той жа час 
за выключэнне з гэтага складу «асацыправаных 
нацый» i нейтральных краш. Ён канстатавау, што 
урад ЗША «не мае новых думак i поглядау нi ад-
носна савецмх рэспублiк, нi асацыiраваных нацый» 
[14, p. 75]. Т а и м чынам, абмен поглядамi памiж 
A. А. Грамыкам i Л. Пасвольскiм не прывеу да ямх-
небудзь зрухау у пазiцыях абедзвюх краiн па пы-
таннi аб першапачатковым членстве. 

Намроуваючыся у Крым, Ф. Рузвельт быу 
настроены рашуча супрацьдзейнiчаць савецкай 
просьбе аб членстве саюзных рэспублж у новай 
арганiзацыi [9, с. 574]. У размове з группай уплы-
вовых амерыканскiх сенатарау ён гаварыу, што 
дастаткова толькi разгарнуць сцяп Усiх 48 штатау, 
каб I. В. Сталш хутка i неарганiзавана адстушу [10, 
p. 107]. Афщыйная пазiцыя адмiнiстрацыi З Ш А 
працягвала базiраваца на пасылцы, якая не заслу-
гоувала даверу, аб тым, што савецкая прапанова 
з'яуляецца «капрызным жэстам або няудалым жар¬ 
там». Аднак на гэты раз амерыканцы былi настро
ены весщ рэзкую палемiку з савецкiмi прадстауш-
камi па гэтым пытанш. 

У Ялце наркам з а м е ж н ы х спрау С С С Р 
B. М. Молатау прапанавау кампрамiсную форму
лу. Савецкi урад адмовiУся ад свайго максiмалi-
сцкага патрабавання членства для уйх 16 рэспублис 
i вылучыу просьбу аб уключэнш у лiк заснавальнi-
кау Арганiзацыi трох або па меньшай меры дзвюх 
рэспублiк: Украiны, Беларуй i Лiтвы. У вынiку 
цяжмх перамоу была дасягнута дамоуленасць, за-

мацаваная у сакрэтным пратаколе Крымской кан-
ферэнцып, падпiсаным мiнiстрамi замежных спрау 
СССР, ЗША i Вялiкабрытанii. У раздзеле I «Сус-
ветная аргашзацыя» пад пунктам «2в» гаварылася 
наступнае: «Калi будзе праходзiць канферэнцыя па 
сусветнай аргашзацып, дэлегат^г Злучанага Кара-
леуства i Злучаных Штатау Амерым падтрыма-
юць прапанову аб допуску да першапачатковага 
членства дзвюх Савецкiх Сацыялкстычных Рэс-
публiк, а менавiта Украшы i Беларусi» [7, с. 255— 
256]. Пратакол быу упершыню апублжаваны на 
Захадзе (у ЗША) 24 сакавiка 1947 г., а у СССР — 
у 1955 г. 

Аднак дыпламатычная барацьба за уключэн-
не БССР i УССР у склад першапачатковых чле-
нау яшчэ не была завершана. Заставалася адкры-
т^гм пытанне аб удзеле абедзвюх рэспублис ва уста-
ноучай канферэнцыi у Сан-Францыска, пакольм у 
Крыму ЗША i Вялцкабрыташя далi абавязацель-
ствы толькi падтрымаць прапанову СССР аб iх 
допуску да першапачатковага членства. Свет не 
ведау пра сакрэтную дамоуленасць у Ялце, таму 
Рузвельт i Чэрчыль яшчэ павiнны быпп зведаць 
непрыхiльную рэакцыю парламентарыяу, грамад-
скай думкi, сваiх саюзнiкаУ на апублжаванне да-
моУленасцi аб Украше i Беларусi. Гэтую праблему 
належыла вырашыць у перыяд падрыхтоУкi i пра-
вядзення канферэнцыi у Сан-Францыска. 

У сакавпку 1945 г., яшчэ да таго, як Ф. Руз¬ 
вельт раскрыу перад амерыканскай дэлегацыяй сак-
рэтную ялцшскую дамоуленасць, савецкая дыпла-
матыя зрабiла нечаканы для ЗША i Вялiкабры-
танii ход, я м яшчэ больш абвастрыу становiшча 
вакол падрыхтоум канферэнцыi у Сан-Францыс-
ка. Урады БССР i УССР, не атрымаушы запра-
шэння на канферэнцыю, па Указаннi з Масквы 
вырашылi накiраваць на канферэнцыю свае дэле-
гацыi [4, с. 127]. 

12 сакавпка А. А. Грамыка у размове з памоч-
нiкам дзяржсакратара ЗША Д. Данам заявiу, што 
прадстаУнiкi Беларусi i Украiны павiнны прыняць 
удзел у канферэнцып. Д. Дан адказау, што ён шчо-
га не чуу пра магчымае запрашэнне прадстаУнiкоУ 
гэтых рэспублiк у Сан-Францыска i што рашэнне 
Крымскай канферэнцыi не прадугледжвае удзелу 
у канферэнцыi у Сан-Францыска прадстауникоу ад 
Украiны i Беларуси Ён сказау, што, на яго думку, 
дапушчэнне гэтых рэспублж у першапачатковыя 
члены мiжнароднай арганiзацыi можа быць зроб-
лена не у форме iх запрашэння Удзельнiчаць у кан
ферэнцып у Сан-Францыска, а у форме iх далей-
шага далучэння да Статуту Арганiзацыi пасля кан
ферэнцып. А. А. Грамыка выказау здзiуленне наконт 
падобнай штэрпэтацып Д. Данам гэтага пытання i 
заявiу, што «адзiны шлях уступлення Украiны i 
Беларусi у аргашзацыю, як i для iншых краш-
удзельнiц, — гэта удзел у канферэнцып, на якой 
будзе прымацца Статут Аргашзацып» [8, с. 76—77]. 

Намер Савецкага урада паслаць дэлегацып 
БССР i УССР на канферэнцыю выюпкау занепа-
коенасць у Вашынгтоне. Устрывожаны дзярждэ-
партамент зрабiу энерпчныя намаганнi, каб не да-
пусщць яго рэалiзацыi. 19 сакавiка дзярждэпар-
тамент падрыхтавау праект паслання Ф. Рузвельта 
I. В. Сталiну, у яюм прэзiдэнт прасiу савецкага кiрау-
шка «зрабiць крокi да праяснення непаразумення, 

22 



да якога прывяло паведамленне пасла Грамыга у 
суботу» [14, p. 990—991]. Гэтае пасланне, аднак, не 
было адпраулена щ па рэкамендацыi дзярждэпар-
тамента, цi па рашэннi самаго Ф. Рузвельта, я м вы-
рашыу больш важным пазбегнуць абвастрэння раз-
нагалоссяу з Масквой. 3амест гэтага Белы Дом пры-
няу рашэнне аб тым, каб Э. Стэцйпус абмеркавау 
гэтае пытанне з А. А. Грамыкам з мэтаю «устара-
нення любога непаразумення» [14, p. 990—991]. 

Размова памiж iмi адбылася 20 сакавiка. 
Э. Стэцйпус пачау з тага, што дзярждэпартамент 
звярнууся да яго с просьбай прыпынiць адпачы-
нак, прыбыць у Вашынгтон i асабiста правесщ раз-
мову па гэтым пытанн з савецкiм паслом. Ён ска
зау, што ранщай ён размауляу па гэтым пытанн з 
прэзвдэнтам i што «нi прэзiдэнт, н ён не мелi на 
увазе, што на канферэнцыю у Сан-Францыска бу-
дуць запрошаны дэлегацыi Украiнскай i Беларус-
кай рэспублiк». Адмiнiстрацыя 3ША лiчыць, што 
рашэнне Крымскай канферэнцыi не прадугледж-
вае удзелу дэлегацый Украшы i Беларусi у канфе
рэнцып у Сан-Францыска i што гэтыя рэспублiкi 
могуць быць дапушчаны у якасцi членау Асамблеi 
пасля канферэнцып. Э. Стэщшус падкрэслiу, што 
«удзел дэлегацый Украiны i Беларусi можа ства-
рыць небяспечнае становiшча, здольнае увогуле 
нанесцi непаправiмую шкоду усёй справе стварэн
ня мiжнароднай аргашзацып» [8, с. 77—78]. 

А. А. Грамыка зауважыу, што выкладзеная 
Э. Стэщшусам iнтэрпрэтацыя ялцiнскай дамоуле-
насцi i яго тлумачэнне адносна формы запрашэн-
ня у Арганiзацыю Украiны i Беларусi з'яуляюцца 
для яго нечаканым^ выказаушы думку, што гэта 
супярэчыла б дасягнутаму у Крыме пагадненню 
аб допуску савецгах рэспублйк да першапачаткова-
га членства. Ён таксама зазначыу, што пункт гле-
джання урада 3ША па гэтым пытанш будзе пера-
дадзены савецкаму ураду [8, с. 78]. 

25 сакавша А. А. Грамыка наыравау ноту 
Э. Стэщшусу, у якой па даручэнн савецкага урада 
прасiу давесщ да ведама урада 3ША, што згодна з 
рашэннем Крымскай канферэнцып «пытанне аб 
дапушчэнш Украшы i Беларус да першапачатко-
вага членства павшна быць пастаулена на адным з 
першых пасяджэнняу канферэнцыi у Сан-Фран-
цыска i затым, пасля станоучага вотума канферэн-
цыi, прадстаУнiкам гэтых дзвюх рэспублж павiнен 
быць забяспечаны паунапрауны удзел у працы на-
званай канферэнцыi у якасцi першапачатковых 
членау Сусветнай мiжнароднай арганiзацыi па бяс-
пецы» [8, с. 83]. 

29 сакавжа Э. Стэцiнiус накiраваУ А. А. Гра-
мыку ноту у адказ, у якой канстатавау, што у Ялце 
не было прынята шякага абавязацельства наконт 
прысутнасцi прадстаУнiкоУ гэтых рэспублiк у Сан-
Францыска, i што гэтае спецыфiчнае пытанне не 
было узнята савецкай дэлегацыяй на Крымскай 
канферэнцып. У ноце гаварылася, што за выклю-
чэннем асабiстай заувап У. Чэрчыля гэтае пытан
не не абмяркоувалася нi падчас агульных дыскусiй, 
нi у сувязi з вызначэннем спiса краiн, якiя павшны 
был i быць з а п р о ш а н ы на к а н ф е р э н ц ы ю . 
Э. Стэцiнiус падкрэслiваУ, што пытанне аб пры-
няццi савецкай прапановы аб допуску дзвюх рэс
публйк у першапачатковыя члены застаецца на 
меркаванне канферэнцып, i таму да прыняцця кан-

ферэнцыяй рашэння па гэтым пытанш няма пад-
стау на дадзенай стадыi уздымаць пытанне аб прад-
стаУнiцтве дзвюх рэспублж на самой канферэнцыi 
[8, с. 87—88]. 

13 красавйка у Вашынгтоне на пасяджэннi 
шфармацыйна-аргашзацыйнай групы па падрых-
тоуцы канферэнцып, на ягам прысутнiчалi прад-
стаунйа чатырох запрашаючых дзяржау (США, 
СССР, Вялйкабрытанп i Кiтая), савецкi прадстаунйк 
А. А. Грамыка адмовiУся адобрыць спiс размерка-
вання складу камМй i камiтэтаУ, паколькi Украiна 
i Беларусь не трапiлi у размеркаванне кандыдатур 
старшыняу гэтых органау. На гэтым пасяджэнн 
Э. Стэцiнiус i А. А. Грамыка зноу выклалi розныя 
падыходы сваix урадау да тлумачэння ялцшскай 
дамоУленасцi аб допуску савецых рэспублiк у 
мiжнародную аргашзацыю [13, p. 286]. 

25 красавйка 1945 г., у дзень адкрыцця Уста-
ноучай канферэнцыi Аб'яднаных Нацый у Сан-
Францыска, на 17-м пасяджэнш дэлегацып 3ША 
сярод шшых было разгледжана пытанне «прадстау-
нщтва дзвюх савецкix рэспублiк». ПрадстаУнiк 
дзярждэпартамента Д. Дан далажыу аб вышках раз-
мовы з А. А. Грамыкам, адзначыушы, што СССР 
адмовiУся адобрыць спiс старшыняу i членау камiсiй 
i камгтэтау, паколькi у iм не прысутнiчалi прад-
стаУнiкi дзвюх савецкix рэспублж. Ён далей ска
зау, што у сувязi с просьбай А. А. Грамыга вы-
дзелiць месцы старшынi i дакладчыка камiтэта для 
прадстаунйкоу Украiны i Беларусi ён растлумачыу 
савецкаму паслу, што гэта нельга зрабщь да таго 
часу, пакуль канферэнцыя не вырашыць пытанне 
аб запрашэнш гэт^гх рэспублiк [13, p. 410—411]. 

У пачатку работы Сан-Францыскай канферэн-
цып 27 красавжа 1945 г. было адзшадушна прыня
та рашэнне аб уключэнш Украiнскай i Беларускай 
савецкix сацыялiст^Iчныx рэспублiк у лж перша
пачатковых членау Аргашзацып. 30 красавiка 1945 г. 
таксама адзшадушна усе 47 дзяржау-удзельнщ пра-
галасавалi за запрашэнне дэлегацый У С С Р i 
БССР на устаноучую канферэнцыю Аб'яднаных 
Нацый. Так, у вышку напружаных намаганняу са
вецкай дыпламатш, шляхам кампрамiсаУ i усту-
пак, пагроз i ульт^гмат^гмау, узаемаувязак i iншыx 
адмысловых умелых хадоу удалося дабiцца уклю
чэння дзвюх саюзных рэспублйк у ААН. У гэтым 
вялйкая заслуга i А. А. Грамыга, яга вылучыу праг-
раму-макамум у Думбартан-Оксе i зат^гм актыуна 
прапрацоувау пытанне аб запрашэннi Украшы i 
Беларусi у Сан-Францыска. 

Сан-Францыская канферэнцыя паклала пача-
так фармiраванню адзiнай знешнепалiтычнай лiнii, 
якую дэлегацып Савецкага Саюза, Беларуй i Ук-
раiны праводзiлi у мiжнародныx арганiзацыяx. 
Старшыня дэлегацыi СССР А. А. Грамыка успамй 
нау, што на канферэнцып склалася «кiруючае ядро 
трох нашых дэлегацый. Гэтая невялжая група ана-
лiзавала становiшча спрау на канферэнцыi, намя-
чала тактычныя i iншыя планы па рэалiзацыi ды-
рэктыу цэнтра» [3, с. 240]. 

На Усix дыпламат^гчных i дзяржауных паса-
дах, якiя займау А. А. Грамыка, яму даводзшася 
сут^гкацца з феноменам «рэспублiканскай дыпла
матш». Як ужо адзначалася, на пасадзе пасла СССР 
у 3ША i адначасова старшыш савецкай дэлегацып 
на канферэнцып у Думбартан-Оксе ён вылучыу 
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сенсацыйную прапанову аб першапачатковым член¬ 
стве уйх савецкiх саюзных рэспублiк у праектуе-
май ААН. З'яуляючыся членам савецкай дэлега-
цыi на Ялцiнскай канферэнцып, А. А. Грамыка так-
сама займауся вырашэннем пытанняу, звязаных з 
вызначэннем складу дзяржау — заснавальнiц ААН, 
у тым лiку уключэння у iх склад Украiны i Бела
руси Напярэдаднi Сан-Францыскай канферэнцыi 
савецга пасол у ЗША энергiчна прасоувау пытан
не аб запрашэннi дэлегацый дзвюх савецкiх рэс-
публiк на устаноучую канферэнцыю Аб'яднаных 
Нацый, пераадольваючы супрацiуленне дыплама-
тыi З Ш А i Вялiкабрытанii. С т а у т ы кiраУнiком 
савецкай дэлегацып у Сан-Францыска (пасля 
ад'езду наркама замежных спрау СССР В. М. Мо-
латава у Маскву), А. А. Грамыка каардынавау i 
накiроУваУ дзейнасць трох савецгах дэлегацый. 

На пасадзе пастаяннага прадстаушка СССР у 
Савеце Бяспега ААН у 1946—1948 гг. А. А. Грамы-
ка таксама фактычна ажыццяуляу на месцы агуль-
нае гараунщтва дэлегацыямi СССР, УССР i БССР, 
рашаючы i такiя тактычныя задачы, як забяспя-
чэнне раунапраунага прадстаунщтва Украiны i 
Беларусi у галоуных органах, камiтэтах i камiссiях 
ААН. 

Як намеснцк, а затым мiнiстр замежных спрау 
СССР А. А. Грамыка курыравау мнопя пытаннi, 
звязаныя з удзелам як УССР i БССР у дзейнасщ 
ААН i яе спецыялiзаваных устаноу, так i прадстау-
нiкоУ астатнiх саюзных рэспублiк у агульнасаюз-

ных дэлегацыях на сесйях Генеральнай Асамблеi 
ААН i шшых яе органау i устаноу. Такая практы-
ка стала ажыццяуляццца з 1951 г. На пасадзе Стар-
шынi Прэз iдыума Вярхоунага Савета С С С Р 
А. А. Грамыка таксама займауся пытанням^ звяза-
нымi са знешнепалиычнай дзейнасцю саюзных рэс-
публпк, якiя ужо с пачатку перабудовы сталi на-
бываць усе большае значэнне. 

Падсумоуваючы ролю пасла СССР у З Ш А 
А. А. Грамыга у вылучэннi i рэалiзацыi а м б м а й 
савецкай прапановы аб уключэннi у склад будучай 
мiжнароднай арганiзацыi уйх 16 саюзных рэспублiк, 
хацелася б адзначыць, што яму выпала цяжкая, 
невыканальная i таму няудзячная задача выступ-
лення з тагам патрабаваннем. Яго вылучэнне было 
цалкам у стыни сталiнскай дыпламатып: патраба-
ваць адразу максiмум, а потым iсцi на гандаль i 
атрымаць хаця б мiнiмум. Так i адбылося з «дзвю-
ма асноУнымi савецкiмi рэспублiкамi» (Украiнай i 
Беларуссю, як iх называу I. В. Сталш у перапiсцы 
з Ф. Рузвельтам i У. Чэрчылем). 

На пасадзе мппстра замежных спрау СССР 
А. А. Грамыка дзейнчау як дыпламат звышдзяр-
жавы, унiфiкаванай i звышцэнтралiзаванай, якой 
была не патрэбна дыпламатыя саюзных рэспублiк, 
хаця СССР фармальна лiчыУся федэратыунай дзяр-
жавай з шырокiмi паУнамоцтвамi саюзных рэс
публис Пытанне аб актытзацып iх знешнепалгтыч-
най дзейнасцi паустала пасля яго адыходу з паса-
ды мiнiстра замежных спрау СССР у 1985 г. 
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«А. А. Громыко и вопрос о включении союзных республик в состав первоначальных госу
дарств — членов Организации Объединенных Наций» (Владимир Снапковский) 

В статье рассматривается деятельность посла СССР в США А. А. Громыко, направленная на 
реализацию в 1944 г. советской инициативы о включении всех 16 советских союзных республик в состав 
первоначальных государств — членов будущей Организации Объединенных Наций. Анализируются конк
ретные исторические обстоятельства, связанные с выдвижением им на конференции трех союзных госу
дарств в Думбартон-Оксе в августе 1944 г. этого амбициозного советского плана, направленного на 
укрепление международных позиций СССР в проектируемой международной организации. Характеризу¬ 
ются реакция США на советское требование, а также действия А. А. Громыко в период подготовки 
конференций в Ялте и Сан-Франциско, направленные на продвижение советского плана, в частности на 
приглашение делегаций БССР и УССР на учредительную конференцию Объединенных Наций в Сан-Фран¬ 
циско. 

«Andrey A. Gromyko and the Issue of Inclusion of the USSR Republics into the United Nations 
Founder-States» (Vladimir Snapkovsky) 

The article considers the activities of the USSR ambassador in the USA Andrey A. Gromyko which were 
aimed at implementation of the Soviet initiative on including all 16 Soviet republics into the Founder-states of the 
United Nations Organisation. The author analyzed the specific historical conditions at the Allied Powers' conference 
in Dumbarton Oaks in August 1944 when A. A. Gromyko put forward this ambitious Soviet plan, aimed at 
fostering the international position of the USSR in the international organization planned. The article characterizes 
the reaction of the USA towards Soviet demand as well as A. A. Gromyko's activities during the preparation of 
conferences in Yalta and San Francisco to promote the Soviet plan of actions, in particular, the invitation of BSSR 
and UkSSR delegations to the founding conference. 

25 

X 

о 

о 
X 
о 

X 

о 
а 
(В 
X 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 — 2 0 0 9 


