
САВЕЦКАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ I РЭПАТРЫЯНТЫ ( 1 9 4 6 - 1 9 5 5 гг.) 

Уладз1м1р Снапкоуск 

ПраблеМЭ бежанцау i ПерамеШЧаНЫХ патрыяцыi з Заходняй Германи былых савецкiх гра-
асоб у ПерШЫЯ ПаСЛЯВаеННЫЯ ГаДЫ мадзян, яга быу абвешчаны у вераснi 1955 г., гаварыла-

ся, што грамадзяне СССР, што засталiся за мяжой, ма-
На пачатку дзейнасцi Беларускай ССР у ААН ад- юць дастаткова звестак аб лесе тых, хто у 1945—1946 гг. 

ным з прыярытэтных напрамкау яе актыунасцi стала рэпатрыiравалiся щ былi рэпатрыiраваны у Савецкi 
праблема бежанцау i перамешчаных асоб. У першыя Саюз. "Нiхто з iх, — адзначалася у мемарандуме, — ня 
пасляваенныя гады яна набыла для Савецкага Саюза толькi не пабачыу свае сем'i, але не пабачыу нават баць-
значнае сацыяльна-эканамiчнае, палiтыка-iдэалагiчнае каушчыны, бо беспасрэдна у самых жудасных абставь 
i прапагандысцкае значэнне. Гаворка iшла аб вяртанн нах быу зьнiшчыны, або вывязены на Калыму, Варку-
на радзiму каля 7 млн савецкiх грамадзян 1 , прымусова ту, щ падобныя iм куткi сiбiрскае тайп" 3 . 
вывезеных гiтлерауцамi з СССР щ добраахвотна пакi- У вышку прымусовай i добраахвотнай рэпатрыя-
нуушых тэрыторыю краiны пад страхам пакарання з цып да канца 1946 г. на радзiму вярнулкся 4 млн 980тыс. 
боку савецкай улады за вольнае цi нявольнае супрацоу- савецкiх грамадзян 4 . Да 1 студзеня 1953 г. у СССР вяр-
нiцтва з нямецка-фашысцгам акупацыйным рэжымам, нулiся з улшам папярэдняй лiчбы 5,5 млн савецгах гра-
а таксама па шшых палiтычных, iдэялагiчных, рэлiгiй- мадзян 5 . Тым не менш значная iх колькасць не пажада-
ных i асабiстых матывах. У канцы Другой сусветнай ла рэпатрыiравацца. Таму Савецкi урад прыкладау вяль 
вайны большая частка гэтых людзей знаходзшася на кiя намаганнi, каб пры дапамозе ААН i яе спецывинзава-
тэрыторыi Германii i Аустрыi. ных устаноу забяспечыць па магчымасцi маклмальнае 

Савецкi урад быу вельмi защкаулены у тым, каб вяртанне сваiх грамадзян. 
рэпатрыiраваць мiльёны сваiх грамадзян i уключыць 
гэтую масу працаздольнага насельнщтва у працэс пас- Пытанне аб бежанцах i перамешчаных 
ляваеннага аднаулення. Акрамя гэтых эканамiчных i асобах на I сесii ГА ААН 
нават меркантыльных прычын сталшсга рэжым меу на 
увазе таксама мiжнародныя палiтыка-iдэалагiчныя мер- Дыскусii па праблемах бежанцау i перамешчаных 
каванш на карысць як мага хутчэйшай i больш поунай асоб набыип напружаны характар пачынаючы з 1-й 
рэпатрыяцып сваiх "падданых". Пад прыкрыццём "доб- часткi I сесii Генеральнай Асамблеi ААН (студзень— 
раахвотнага" вяртання савецкiх людзей у "камунксгыч- люты 1946 г.). Прадстаунiк БССР у Трэщм камiтэце 
ны рай" сталшскае кiраунiцтва хацела набыць сабе у Генеральнай Асамблеi Е. I. Уралава, указаушы, што з 
свеце вобраз дэмакратычнага i гуманнага урада, пад 380 тыс. грамадзян БССР, ягая вывезены у Гер-
апеку якога быццам бы жадаюць з у и х сiл вярнуцца машю, больш за 200 тыс. вярнулкя на радзiму, выка-
добрасумленныя грамадзяне, ягая па волi лесу апынуль зала падзяку саюзнiкам i асаблiва польскаму ураду за 
ся за межамi Бацькаушчыны. Вось такiм чынам, цынi- дапамогу пры iх рэпатрыяцып. Яна падтрымала пра-
чна i крывадушна, таталiтарная сiстэма выкарыстоува- панову Югаслави аб бежанцах i звярнула увагу на тое, 
ла любоу кожнага чалавека да сваей Бацькаушчыны, што ваенныя злачынцы не павшны атрымлiваць дапа-
яго свяшчэннае права жыць на роднай зямлi. м о г i прыстанiшча ад Аб'яднаных Нацый, а iх справы 

Пры дапамозе розных сродкау — абяцанак i пагроз, павiнны разглядацца судамi краш, дзе яны здзейснiлi 
хлуснi i прымусу — сталiнскi рэжым даволi паспяхова злачынствы 6 . 
ажыццяуляу рэпатрыяцыю. У савецкай зоне акупацып у Дэлегацыя СССР унесла праект рэзалюцып па пы-
Германii органы Смершу хутка арыштавалi бежанцау, т а н н аб бежанцах, у якiм Эканамiчнаму i Сацыяльна-
ликвгдаваушы некаторых з iх. Пасля пэунай фiльтрацыi, му савету (ЭКАСАС) рэкамендавалася пры распрацоу-
якая павiнна была выявщь здраднисау, што супрацоУнi- цы мерапрыемствау па гэтым пытаннi кiравацца наступ-
чалi з гiтлерауцамi, большасць людзей накiравалi у канц- нымi прынцыпамi: 1) дапамагаць хутчэйшаму вяртан-
лагеры у СССР. Складаней вырашалiся справы з лаге- ню бежанцау на радзiму; 2) на новым месцы жыхар-
рамi для бежанцау i перамешчаных асоб у зонах акупа- ства аказваць дапамогу тольга пры згодзе урада той краь 
цыi заходшх саюзнiкау, якiя былi арганiзаваны ЮНРРА ны, грамадзянамi якой яны з'яуляюцца; 3) у лагерах для 
(Адмшктрацыяй дапамогi i аднаулення Аб'яднаных бежанцау не дазваляць прапаганды супраць вяртання 
Нацый), дзе люоти забяспечвалiся прытулкам, харчаван- на радзiму; 4) стварыць асобны мiжнародны орган па 
нем, вопраткай, медыцынсюм абслугоуваннем. Савец- справах бежанцау 7 . 
гая рэпатрыяцыйныя мiсii, перапоуненыя супрацоУнi- Вiдавочна, што гэтыя прынцыпы зыходзiлi з пэу-
камi органау дзяржбяспекi, наведвалi гэтыя лагеры ра- нага падыходу савецкага гараунщтва да праблемы бе-
зам з супрацоУнiкамi ЮНРРА i агiтавалi усiх савецкiх жанцау: не дазваляць у лагерах "антырэпатрыяцыйнай" 
грамадзян вярнуцца у СССР. Беларускi эмiгранцкi псто- прапаганды. Менавiта так Савецкi Саюз разглядау дзе-
рык I. Касяк адзначае, што было шмат прыкладау, калi яннi адмiнiстрацыi лагерау, бежанцгах арганiзацый i 
бежанцы насуперак iх волi накiроУвалiся у савецкiя ла- заходшх сродкау масавай iнфармацыi, я к к папярэдж-
геры з заходняй зоны акупацып 2 . валi жадаючых вярнуцца у СССР аб тым, што на радзь 

У мемарандуме Генеральнай дэлегатуры Беларус- ме iх чакаюць не распасцёртыя абдымкi савецкай ула-
кай Цэнтральнай Рады у Германii да прэзiдэнта ФРГ ды, а надзейная iзаляцыя i старанная праверка у спец-
Т. Гауса, канцлера К. Адэнауэра i бундэстага ФРГ у су- кантынгентах НКУС. Савецга праект рэзалюцыi iмкнуу-
вязi з пастауленым Савецкiм урадам пытаннем аб рэ- ся таксама пазбавщь "невяртальнiкау" усялякiх закон-
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ных падстау для жыхарства у заходшх KpaiHax i заха-
ваць над ikti юрысдыкцыю Савецкага урада. 

Прадстаунш ЗША у Tpэцiм кaмiтэце Э. Рузвельт 
(удава пpэзiдэнтa Ф. Рузвельта) прадставша амеры-
кaнскi праект рэзалюцьи, якi будавауся на наступных 
прынцыпах: 1) не прымушаць да вяртання на paдзiму 
пры умове кансультацыи з зaцiкaуленымi урадамц 2) не 
прощдзейшчаць выданы i пакаранню ваенных злачын
цау 8 . Гэтыя прапановы пaдтpымaлi прадстаунЫ Вяль 
кабрытани, Фpaнцыi i iншыx кpaiн. Савецгая дэлегaцыi, 
не жадаючы адмауляцца ад свaix пaзiцый, выступiлi за 
уключэнне у праект ЗША прынцыпау, сфармуляваных 
у праекце pэзaлюцыi СССР 9 . 

Камггэт прыняу рэзалюцыю, асновай якой стaлi 
прапановы ЗША, аднак быип улiчaны i пaзiцыi СССР. 
Яе абмеркаванне адбылося на пленарным пасяджэнш 
Генеральнай Асaмблеi 12 лютага 1946 г. Прадстаунш 
СССР А. Я. Вышынсга, падтрымаушы праект рэзалю-
цыi Трэцяга кaмiтэтa, прапанавау уключыць у яго пап-
paукi, яюя нaдaвaлi дакументу зусiм iншы характар: у 
лагерах для бежанцау не дазваляць прапаганды супраць 
вяртання на paдзiму; у склад персаналу лагерау пры-
цягваць прадстауншоу зaцiкaуленыx дзяржау (мелiся на 
увазе СССР i яго сaюзнiкaу) 1 0 . 

Супраць савецюх паправак выступiлi дэлегаты 
ЗША i Bялiкaбpытaнii. У пpывaтнaсцi, Э. Рузвельт 
падкрэслша, што значная колькасць бежанцау не жа-
дае вяртацца да дому таму, што "разыходзщца у по-
глядах з урадамГ', якiя кipуюць у пэуных крашах. Яна 
таксама адзначыла, што савецюя пaпpaукi абмяжоува-
юць чалавечыя правы i свабоды 1 1 . А.Вышынсга не 
пaгaдзiуся з пpaдстaунiкaмi ЗША i Bялiкaбpытaнii i 
зaявiу, што свабода слова у лагерах для бежанцау з'яу-
ляецца падбухторваннем да здрады paдзiме 1 2 . Дэле-
гацыя СССР aдмовiлaся aдклiкaць свае папраую, i яны 
былi адхшены большасцю галасоу. Генеральная 
Асамблея зацвердзша рэзалюцыю, прапанаваную 
Tpэцiм кaмiтэтaм. 

Рознагалосс па праблеме бежанцау былi выюпка-
ны супрацьлеглым падыходам Савецкага Саюза i Заха-
ду да фундаментальных пытанняу аб правах i свабодах 
чалавека. Тым не менш, пры узаемным жaдaннi камп-
paмiс пaмiж "сaвецкiм блокам" (СССР, УССР, БССР, 
Польшча, Чэxaслaвaкiя i Югaслaвiя) i заходняй боль-
шасцю быу магчымы. Аднак нежаданне савецкай дыпла-
мaтыi пaступiццa пpынцыпaмi (што, канешне, наурад цi 
было магчыма) не дaзволiлa дасягнуць узаемапрымаль-
нага рашэння. Miнiстp замежных спрау БССР К. В. Юся-
лёу у свaix успaмiнax пра пaдзеi I сесii Генеральнай 
Асaмблеi тсау, што ЗША i Англiя xaцелi выкарыстаць 
праблему бежанцау у свaix iнтapэсax, у мэтах барацьбы 
супраць СССР i яго саюзнпсау, спpaбaвaлi перашкаджаць 
вяртанню сaвецкix людзей на paдзiму 1 3 . Такая трак-
тоука абмеркавання гэтай праблемы у ААН выглядае 
аднабокай i спрошчанай. 

У лютым 1946 г. БССР i УССР быип абраны у склад 
Кaмiтэтa ЭКАСАС па справах бежанцау i перамешча-
ных асоб i пpынялi удзел у яго пасяджэннях у Лондане 
у кpaсaвiку 1946 г. Прадстаунш Белapусi В. П. Смоляр 
выступу услед за дэлегатам СССР за стварэнне часо-
вай спецыялiзaвaнaй установы па справах бежанцау. 
Аднак адным з галоуных метадау вырашэння гэтай 
праблемы ён лiчыу заключэнне двухбаковых пагаднен-
няу пaмiж зaцiкaуленымi дзяpжaвaмi 1 4 . 

Трэба адзначыць, што СССР адмауляуся выкарыс-
тоуваць механзм ЮНРРА для вяртання свaix грамадзян, 

хаця на першым этапе дзейнасщ ЮНРРА (да канца 
Другой сусветнай вайны) Сaвецкi урад лiчыу важнай 
задачай гэтай аргашзацып аказанне дапамог у рэпат-
pыяцыi грамадзян Аб'яднаных Нацый, у тым лiку i 
СССР 1 5 . У пагадненнях пaмiж уpaдaмi Белapусi i Ук-
paiны з ЮНРРА, заключаных у канцы 1945 г., не пра-
дугледжвалася правядзенне аперацый з бежaнцaмi i 
пеpaмешчaнымi aсобaмi, таму ш урады pэспублiк, нi 
мiсii ЮНРРА у гэтых pэспублiкax не займалкя дадзе-
нымi пытaннямi. 

У афщыйных матэрыялах ЮНРРА аб перамешча-
ных асобах беларусы не згадваюцца, хаця там ёсць 
звестю аб лiтоУцax, латышах, эстонцах, паляках, укpai-
нцах, грамадзянах СССР увогуле 1 6 . Разам з тым, па-
водле распараджэння ЮНРРА па Еуропе аб рэпатрыя-
цыi ад 9 лшеня 1946 г. сярод нацыянальнасцей Аб'яд
наных Нацый згадвалкя нaцыянaльнaсцi БССР, СССР, 
УССР 1 7 . Хутчэй за усё грамадзян БССР, щ беларусау, 
статыстыка ЮНРРА адносша да палякау, укpaiнцaу, 
грамадзян СССР увогуле. 

У час работы 2-й частю I сеси Генеральнай Асам-
блеi (верасень—снежань 1946 г.) дэлегацыя БССР выс
тупила з рэзкай крытыкай праекта Статута Miжнapод-
най аргашзацып па справах бежанцау (МАБ), якi, на яе 
думку, не адпавядау iнтapэсaм хуткага i разумнага вы-
рашэння праблемы бежанцау. Зыходзячы з вядомага 
падыходу Савецкага урада да праблемы бежанцау, дэле-
гaцыi СССР, УССР i БССР выкaзaлiся супраць палажэн-
няу праекта Статута, згодна з якiмi МАБ пaвiннa была 
сaдзейнiчaць перасяленню бежанцау у крашы, якiя не 
з'яулялкся кpaiнaмi ix паходжання 1 8 . Беларусга дэлегат 
В. Смоляр зaявiу, што бpытaнскiя i амерыкансгая аку-
пацыйныя улады i ix урады парушаюць суверэнныя 
правы урадау, гpaмaдзянaмi якix з'яуляюцца бежанцы i 
перамешчаныя асобы 1 9 . Беларуская дэлегацыя абара-
няла прапановы СССР да праекта Статута МАБ, у яюх 
рэкамендавалася аказваць дапамогу па каналах МАБ 
толыа тым асобам, што уваходзип ва узброеныя фармь 
paвaннi непр^гяцеля, якiя пажадаюць вярнуцца на paдзi-
му 2 0 . На справе гэта азначала тое, што уласауцы мaглi 
атрымаць дапамогу ад МАБ толью у тым выпадку, кaлi 
яны пажадаюць вярнуцца у СССР, дзе ix paзглядaлi як 
здpaднiкaу i ваенных злачынцау. 

Беларуская дэлегацыя, лiчaчы асноунай задачай 
МАБ садзейшчанне хутчэйшаму вяртанню бежанцау 
i перамешчаных асоб на paдзiму, унесла пaпpaукi да 
праекта яе Статута, а таксама прапанову аб далучэнш 
краш, з якix паходзяць гэтыя асобы, да выяулення ва
енных злачынцау, яюя хавалкя пад маскай бежанцау. 
Адначасова яна выступила супраць прапановы Бельги 
аб стварэнш МАБ без удзелу СССР i краш Усходняй 
Еуропы 2 1 . Аднак папраую СССР, БССР, Польшчы i 
Югaслaвii былi aдxiлены, i Tpэцi кaмiтэт зaцвеpдзiу 
Статут МАБ у яго першапачатковым выгдядзе, яю ад-
люстроувау канцэпцыю зaxоднix дзяржау 2 2 . Таму дэ-
легацл^ СССР, УССР, БССР, Польшчы i Югaслaвii га-
лaсaвaлi супраць яго прыняцця. 

Taкiм чынам, пaзiцыя "савецкага блоку" у aдносi-
нах да стварэння спецыялiзaвaнaй apгaнiзaцыi па спра
вах бежанцау змянилася на працягу 1946 г.: кaлi на 1-й 
частцы I сесii Генеральнай Асaмблеi ён выступау за яе 
стварэнне, то на 2-й частцы — ужо супраць. Праблема 
бежанцау стала адной з першых праблем, я к к выклi-
кaлi на форуме ААН абвастрэнне aдносiн пaмiж былым 
сaюзнiкaмi па aнтыгiтлеpaускaй кaaлiцыi. 
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П р ы м у с о в а я р э п а т р ы я ц ы я i 
разгляд пытання на II сеси ГА ААН 

Супрацьлеглыя падыходы усходняга i заходняга 
блокау да гэтага пытання выявiлiся на II сеси Генераль
най Асамблеi (1947). Да гэтага часу, як шсау дзеяч бе
ларускай эм^рацыи А. Калубовiч, увесь свет убачыу 
жахлiвы лес невядомай дагэтуль у псторып прымусо-
вай рэпатрыяцыi, калi большая частка савецкiх гра
мадзян была выдадзена Урадамi ЗША, Вялшабрытанп 
i Францыi у рукi ГСталша 2 3 . Тым не менш савецкая 
дыпламатыя працягвала сцвярджаць, што заходшя дзяр-
жавы перашкаджаюць рэпатрыяцып. Так, прадстауник 
БССР I. I. Камшсга у выступленнi у Трэщм камiтэце 
6 лiстапада 1947 г. адзначыу што правадзiмая ЗША i 
Вялiкабрытанiяй палiтыка перашкоджвання рэпатрыя
цып выклiкае трэннi памiж саюзнымi дзяржавамь Ён 
ацанiу як бездоказныя выказванш Э. Рузвельт аб тым, 
што амаль усе перамешчаныя асобы, ягах на той час 
налiчвалася каля 1 млн чалавек, не жадаюць вяртацца 
на радзiму 2 4 . Беларусга дэлегат назвау паклёпам тэзк 
аб тым, што гэтыя асобы не жадаюць вяртацца па паль 
тычных, рэлiгiйных i iншых перакананнях i што усе рэ-
патрыянты на радзiме праследуюцца. "Адзiны шлях вы-
ратаваць жыццё i здароу'е гэтых людзей, абаранiць iх 
правы — гэта вярнуць iх на радзiму", — патэтычна 
сцвярджау Камшсга 2 5 . 

Беларуская дэлегацыя падтрымала праект рэзалю-
цып СССР, яга прадугледжвау спыненне вярбоУкi пера
мешчаных асоб для выкарыстання на работах у шшых 
краiнах, "аздарауленне абстаноуга" у лагерах бежанцау 
у акупацыйных зонах ЗША i Вялiкабрытанii, заахвоч-
ванне рэпатрыяцыi 2 6 . Аднак ён быу заблагараваны за
ходняй большасцю. Заходнiя саюзнiкi, iх урады i гра-
мадскасць пераканалiся, што з боку Савецкага Саюза 
праводзщца прымусовая рэпатрыяцыя. У пачатку 1947 г. 
спынила сваю дзейнасць ЮНРРА. Яе замянша МАБ, 
якую заснавалi заходшя дзяржавы i у якой не было са
вецгах прадстаушкоу Савецгая мiсii перасталi навед-
ваць лагеры бежанцау i прымусовая рэпатрыяцыя з боку 
СССР скончылася 2 7 . 

Пытанне аб в ы д а ч ы i пакараннi 
ваенных злачынцау 

З праблемай бежанцау было шчыльна звязана пы-
танне аб выдачы i пакаранш ваенных злачынцау. Адпа-
ведная рэзалюцыя была прынята 13 лютага 1946 г. Ге-
неральнай Асамблеяй ААН па шщыятыве БССР. На 
II сеси Генеральнай Асамблеi дэлегацыя БССР патра-
бавала ад урадау ЗША i Вялiкабрытанii выканання гэ-
тай рэзалюцыi. У выступленнi беларускага прадстауш-
ка М. Ф. Дзечга было шмат эмоцый i гнеуных патраба-
ванняу адплаты ваенным злачынцам, але не хапала стро¬ 
гай юрыдычнай аргументацыi. Таму прадстаунiк Вяль 
кабрытанii X. Шоукрос абвiнавацiу дэлегацыю БССР у 
парушэнн iснуючага парадку вядзення пасяджэнняу 
"партызанскiмi метадамi" 2 8 . 

М. Дзечка на пленарным пасяджэнн Асамблеi 
31 кастрычшка 1947 г. заявiу, што урад БССР мае с т с 
вялшай колькасцi нямецка-фашысцкiх злачынцау i iх па-
магатых, якiя учынялi злачынствы на акупiраванай тэ-
рыторыi Беларусь Адзначалася, што пераважная iх 
большасць да цяперашняга часу не адшукана i застаец-
ца не пакаранай. Частка з iх укрываецца у лагерах для 
перамешчаных асоб, частка — бесперашкодна жыве у 

67 

заходшх зонах Германii i Аустрып, дзе ствараюцца ва-
рожыя БССР аргашзацып. У iх лiку были названы Бела-
рускi нацыянальны камгтэт у Мюнхене i Беларускi ка-
мiтэт у Рэгенсбургу. М. Дзечка паведамiу, што з дзей-
насцю гэтых "кампэтау" звязаны прээiдэнт Беларускай 
Цэнтральнай Рады, "палач беларускага народа" Р. Аст-
роУскi, а таксама члены БЦР Ф. Кушаль, А. Калубовiч, 
С. Станкевiч, I. Дашкевiч, якiя пры заступнiцтве акупа-
цыйных улад вядуць работу сярод перамешчаных асоб 
беларускай нацыянальнасщ за невяртанне на радз iму 2 9 . 

Калi прадстаунiкi ЗША i Вялiкабрытанii патраба-
валi прадставщь iм юрыдычныя доказы здейсненых 
гэтым i iншымi асобамi злачынствау на тэрыторып Бе-
ларусi, беларуская дэлегацыя не змагла прадставщь 
неабходныя дакументы. Акрамя спiса ваенных злачын
цау, аб ягам казау мiнiстр замежных спрау БССР К.Ккя-
лёу у лютым 1947 г. на нарадзе намесшкау у Савеце 
мшстрау замежных спрау (СМЗС) СССР, ЗША, Вяль 
кабрытани i Францыi i яга ва устаноуленым парадку не 
быу перададзены заходнiм дзяржавам, урад БССР не 
валодау дакументаванымi i аформленымi адпаведна 
мiжнароднаму праву доказамi учынення злачынствау 
пэунымi асобамi на тэрыторып Беларусi 3 0 . Не выпад-
кова у якасцi матыву адказу у выдачы ваенных злачын
цау улады ЗША i Вялiкабрытанii спасылалкся на неда-
хоп доказау вшы той цi iншай асобы 3 1 . 

Што датычылася Беларускага кампэта у Рэгенс
бургу, якi у заяве урада БССР на нарадзе намесшкау у 
СМЗС ад 8 лютага 1947 г. быу названы "фашысцгам" i 
дзейнасць якога ён патрабавау спынщь, то гэты камь 
тэт уяуляу сабой размешчаны у амерыканскай зоне 
беларускi лагер для перамешчаных асоб. На згаданай 
вышэй нарадзе прадстаунш ЗША Р. Мэрфi у сувязi з 
упамiнаннем Беларускага камiтэта заявiy што ён патра-
буе спецыяльнага расследавання з мэтай пацвярджэн-
ня правильнасщ думкi урада БССР аб тым, што там ёсць 
фашысцгая злачынцы 3 2 . Р. Мэрфi папраиу К. Кiсялёва 
адказаць на пытанне: цi грунтуецца яго iнфармацыя на 
спецыяльным расследаваннi з боку БССР i якiя крынi-
цы гэтай шфармацып? К.Кiсялёу мог толькi адказаць, 
што урад БССР мае даныя аб гэтым камiтэце i пастара-
ецца прыслаць дадатковыя звесткi аб iм галоунакаман-
дуючаму амерыканскай зоны акупацып у Германii. Ён 
сказау далей, што улады ЗША павшны распусцiць гэ-
тую арганiзацыю, складзеную з асоб, якiя дапамагалi 
птлерауцам на тэрыторыi Беларусi, а часам i прымалi 
удзел у вышшчэнш беларускага народа. "Мы патрабу-
ем выдаць нам гэтых асоб i мы iх будзем судзiць па за
конах нашай крашы", — заявiу прадстаунiк БССР 3 3 . 
Прадстауник ЗША у сувязi з гэтым падау рэплiку, што 
пакуль такая шфармацыя не была перададзена бела-
рускiмi уладамi амерыканскаму боку 3 4 . Накольга нам 
вядома, такая шфармацыя не была перададзена ЗША i 
у далейшым. 

II сеия Генеральнай Асамблеi прыняла праект рэ-
залюцыи Вялiкабрытанii, згодна з якiм устанаулiвалася 
новая працэдура выдачы ваенных злачынцау. Урады 
краiн, дзе б^Iлi учынены злачынствы, павшны быип зноу 
падаваць заявы аб выдачы ваенных злачынцау i прад-
стауляць вычарпальныя юрыдычныя доказы учынення 
злачынствау. 

Шэсць славянсгах краiн i Эфiопiя галасавалi суп-
раць 3 5 . На сеси не атрымала падтрымкi пазiцыя дэлега-
цыi БССР аб тым, што пад шыльдай "палiтычных зла-
чынцау" хаваюцца ваенныя злачынцы. Большасць чле-
нау Шостага (юрыдычнага) камiтэта указала на неабход-
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насць адрозшваць паняцщ "ваенны злачынец" i "пaлiтыч- тaкiя факты мaглi мець месца, але усё ж асноунай пры-
ны злачынец" 3 6 . Гэта азначала, што савецкай дыплама- чынай невяртання быу страх былых грамадзян СССР 
тыi не удалося стварыць мiжнapоднa-пpaвaвую базу для вяртацца у кpaiну, дзе ix мaглi чакаць рэпрэси, уцiск i 
выдачы ваенных злачынцау адпаведна свaiм намерам. ГУЛАГ. 

Думка палпычных колау беларускай эмГграцын За перыяд з 1 лшеня 1947 г. па 31 жшуня 1949 г. 
адносна лёсу асоб, яюя супpaцоУнiчaлi з нямецкiмi аку- МАБ рэпатрыправала 66 тыс. чалавек, у iншыx кpaiнax 
пaцыйнымi улaдaмi у Белapусi (калабарантау), а потым было расселена каля 600 тыс. бежанцау i перамешча-
aпынулiся на Захадзе (усГх ix Сaвецкi урад лiчыу ваен- ных асоб 4 3 . Па стану на люты 1949 г. у СССР не вярну-
нымГ злачынцамГ), была выказана у згаданым вышэй лася 120 тыс. савецюх грамадзян з Прыбалтыю, 74 тыс. 
мемарандуме Генеральнай дэлегатуры БЦР у Геpмaнii украшцау, каля 4 тыс. беларусау, больш за 4 тыс. русюх. 
да юраунщтва ФРГ. У дакуменце указвалася, што на Гэтыя лiчбы прывёу В. В. Гаурылюк на пaсяджэннi 
Захадзе апынулкся пераважна тыя асобы, яюя пpaцaвaлi Сацыяльнага кaмiтэтa 9-й сеси ЭКАСАС 1 жнiуня 
у самаурадавых белapускix установах i якiя змагалкя 1949 г. 4 4 Ён заявГу, што урад БССР не спынщь свaix 
супраць бaльшaвiкоУ у 1941—1945 гг. "Усе гэтыя людзГ патрабаванняу да МАБ i пpэтэнзiй да урадау зaxоднix 
з'яуляюцца пpынцыповымi пpaцiунiкaмi бaльшaвiцкa- кpaiн да таго часу, пакуль aпошнi бежанец з Беларус не 
га таталпарнага рэжыму i таму ix прымусовая рэпат- вернецца на paдзiму 4 5 . Але гэтае сцвярджэнне аказа-
рыяцыя у СССР была б не гумангтарным актам, а га- лася простай рыторыкай. 
небным бесчалавечным злачынствам", — пaдкpэслiвa- ДругГ прадстаунис БССР В. В. Скарабагаты у выс-
лася у мемарандуме 3 7 . Выказвалася упэуненасць, што тупленш на пленарным пaсяджэннi 9-й сесп ЭКАСАС 
m нямецкiя пaлiтычныя колы, m шырокая грамадскасць 6 жнуня 1949 г. aбвiнaвaцiу МАБ i 1нфармацыйны цэнтр 
не стануць на гэты шлях. ААН у Жэневе у тым, што яны выкарыстоуваюць "не-

добрасумленную фальсГфшацыю пасквшяу на СССР i 
КрЫТЫКЭ СЭВеЦК1м1 ДЭЛеГЭЦЫЯМ1 Польшчу", распаусюджваючы "хлуслГвую верспо" аб 
д з е й н а с ц МАБ ссылцы у СГбГр палякау, яюя апынулкя на тэрыторып 

Заходняй Б е л а р у с пасля яе уз 'яднання з БССР у 
З абвастрэннем "халоднай вайны" пазщыи Савец- 1939 г . 4 6 У дадзеным выпадку, мякка кажучы, беларуск 

кага Саюза i Захаду па праблеме бежанцау сталГ яшчэ дыпламат быу няшчырым, бо у 1939—1941 гг. з Заход-
больш разыходзщца. Сталинск рэжым разглядау гэтую няй Беларус i Заходняй Украшы ва усходшя раёны 
праблему, адзначалася у выдадзенай у 1951 г. савецюш СССР было дэпартыравана 1173 тыс. чалавек — каля 
юрыстамГ-мгжнароднГкамГ кшзе, як Гмкненне "вярнуць 10 % насельнщтва гэтага рэпёна, у тым лшу каля 
хутчэй на радзГму штучна адарваных ад яе людзей, дау- 400 тыс. палякау 4 7 . 
шы Гм магчымасць самастойна вырашаць пытанне аб У сваГм выступленш В. Скарабагаты выказауся у 
вяртанш на радзГму" 3 8 . Аднак на самой справе сталш- падтрымку праекта рэзалюцын СССР: МАБ i урады 
скае кГраунГцтва выключала магчымасць для бежанцау краш — членау ААН, на тэрыторып яюх знаходзяцца 
i перамешчаных асоб самастойна i добраахвотна выра- бежанцы i перамешчаныя асобы, павГнны прадставГць 
шаць пытанне аб сваГм далейшым лёсе, патрабуючы ix Генеральнаму сакратару ААН поуную Гнфармацыю аб 
поунай i неадкладнай рэпатрыяцып. гэтых асобах, уключаючы самыя дакладныя анкетныя 

Дэлегат БССР В. Смоляр у сваГх прамовах на 1-й даныя 4 8 . ПрадстаунГк ЗША выстушу супраць такГх 
частцы III сеси Генеральнай АсамблеГ рэзка крытыка- прапаноу, абгрунтоуваючы гэта тым, што яны могуць 
вау дзейнасць МАБ, якая, па яго словах, за амаль што быць выкарыстаны для прыцягнення да адказнасцГ, ад-
двухгадовы тэрмГн Гснавання "нГчога не зрабша для рэ- паведна заканадауствам СССР i краГн Усходняй Еуро-
патрыяцып савецкГх грамадзян, стаушы зброяй у руках пы, сваякоу бежанцау i перамешчаных асоб, якгя пра-
англа-амерыкансюх акупацыйных улад, якГя усяляк пе- жываюць у гэтых краГнах. В.Скарабагаты расцанГу пя-
рашкаджаюць рэпатрыяцыГ". Па гэтых прычынах дэ- рэчаннГ амерыканскага дэлегата як беспадстауныя, ад-
легацыя БССР выступгла супраць заключэння пагаднен- значыушы, што у СССР няма такога заканадауства 4 9 . 
ня памГж МАБ i ААН 3 9 . У дадзеным выпадку трэба меркаваць, што бела-

Беларусю прадстаушк А. С. Сцепаненка у сваГх выс- рускГ прадстаунГк або не ведау асноу крымГнальнага 
тупленнях на 8-й сесп ЭКАСАС (люты—сакавпк 1949 г.) заканадауства СССР, або свядома хлуиу У сталшсюя 
падкрэслГвау, што МАБ ператварылася у пасрэднГцкую часы да крымГнальнай адказнасщ асобы прыцягвалГся 
кантору па вярбоуцы таннай рабочай сглы на цяжкгя ра- толькГ за сам факт наяунасщ недобранадзейнага свая-
боты у катталклычных краГнах, падмянГушы сваю асноу- ка. Артыкул 63 3 КрымГнальнага кодэкса БССР 1928 г. у 
ную задачу па рэпатр^гяцыГ рассяленнем перамешчаных рэдакцып 29 чэрвеня 1934 г. (адпавядау артыкулу 58 I в 

асоб 4 0 . Разам з дэлегацыямГ СССР, УССР, Польшчы i Чэ- КрымГнальнага кодэкса РСФСР 1926 г. у рэдакцып 
хаславакп дэлегацыя БССР заяуляла, што неадкладнай 20 лшеня 1934 г.) прадугледжвау ссылку на 5 гадоу у 
задачай МАБ з'яуляецца поунае завяршэнне рэпатр^гяцыГ аддаленыя раёны СГбГры пауналетшх членау сямТ ва-
бежанцау на працягу 1949 г. Аднак ЭКАСАС прыняу еннаслужачага, яю уцёк за мяжу, нават у тым выпадку, 
рэзалюцыю, згодна з якой галоунай задачай МАБ з'яуля- калГ яны шчога не ведалГ аб плануемых уцёках, але зна-
лася ужо не вяртанне людзей на радзГму, а рассяленне ix у ходзпися на утрыманнГ уцекача цГ проста сумесна пра-
Гншых краГнах. Галоуным аргументам заходняга блоку пры жывалГ з Гм да моманту учынення злачынства. 
галасаваннГ гэтай рэзалюцыГ было нежаданне бежанцау 
вяртацца на радзГму 4 1 . Беларусюя прапановы аб бежанцах 

Дэлегат БССР В. В. Гаурылюк на 9-й сесп ЭКАСАС i беСПаДДаНЫХ на IV—V Сес1ях ГА ААН 
(жнГвень 1949 г.) назвау гэты аргумент "смехатворным", 
адзначыушы, што у лагерах для бежанцау вядзецца Назапашаны беларускай дэлегацыяй вопыт i дып-
прапаганда супраць вяртання на радзГму, што жадаю- ламатычная актыунасць у справе бежанцау, меркаванш 
чых вярнуцца пераследваюць i забГваюць 4 2 . Магчыма, савецкага знешнепалпычнага кГраунГцтва пры падзеле 
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працы памiж дэлегацыямi СССР, УССР i БССР ства- роднай прававой абароны бежанцау i перамешчаных 
рылi падставы для таго, каб 23 лктапада 1949 г. бела- асоб i забеспячэння пастаяннага рэгулявання праблем 
руская дэлегацыя унесла на разгляд IV сеси Генераль- бежанцау. 13 лютага 1952 г. спынила сваё кнаванне 
най Асамблеi ААН праект рэзалюцып аб бежанцах i бес- МАБ. У рэзалюцып ААН аб стварэнн УВКБ i яго ста-
падданых. У iм адзначалася, што рэзалюцыя 8 (I) Гене- туце было асобна агаворана, што дзейнасць Вярхоуна-
ральнай Асамблеi ад 12 лютага 1946 г. цалкам не выка- га камкара не павiнна мець палпычны характар 5 6 . Тым 
нана; рэкамендавалася дзяржавам — членам ААН вы- не менш СССР, УССР i БССР галасавалi супраць ства-
канаць яе, каб поунасцю закончыць рэпатрыяцыю пе- рэння УВКБ ААН i адмовiлiся Удзельнiчаць у яго пра-
рамешчаных асоб i бежанцау на радзiму на працягу цы. Савецкi Саюз крытыкавау ЗША i iншыя дзяржавы 
1950 г.; прапанавалася урадам краiн — членау ААН, на Захаду за тое, што яны у парушэнне Статута УВКБ ААН 
тэрыторып ягах мелкя азначаныя асобы, i МАБ прад- iмкнулiся выкарыстаць яго каналы i сродкi у сваiх паль 
ставщь Генеральнаму сакратару ААН поуныя звестга тычных мэтах, у прыватнасцi, для аказання дапамоп 
аб такiх асобах на iх тэрыторыi, а таксама шфармацыю "рэакцыйным элементам i контррэвалюцыянерам, якiя 
аб умовах iх жыцця; прапанавалася Генеральнаму сак- хавалiся пад выглядам бежанцау, для дыскрэдытацыi 
ратару ААН прадставщь да 10-й сеси ЭКАСАС даклад дэмакратычных пераутварэнняу у некаторых краь 
аб атрыманых ад урадау i МАБ паведамленнях 5 0 . н а х " 5 7 . Па гэтых прычынах СССР не падшсау Канвен-

Як i чакалася, праект рэзалюцып БССР не атры- цыю аб статусе бежанцау, прынятую 25 лшеня 1951 г. у 
мау падтрымкi. У сваю чаргу, беларуская дэлегацыя Жэневе Бельгiяй, Данiяй, ФРГ, Францыяй, Вялшабры-
выступiла супраць прапановы Генеральнага сакратара танiяй i iншымi заходнiмi краiнамi, адпаведна якой да 
аб стварэнн пасады Вярхоунага камкара ААН па спра- катэгорыi бежанцау аднесены i перамешчаныя 
вах бежанцау i узяццi на утрыманне ААН усiх асоб, якiя асобы 5 8 . 
знаходзинся у лагерах для перамешчаных асоб, а так- На VI сеси Генеральнай Асамблеi дэлегацыя БССР 
сама супраць праекта рэзалюцып Францып па пытанш унесла 4 студзеня 1952 г. праект рэзалюцып аб бежан-
аб бежанцах 5 1 . цах i апатрыдах (асобах без грамадзянства) i прабле-

Гэтыя прапановы б л ^ прыняты большасцю га- мах дапамоп бежанцам. Яна зноу прапанавала адзна-
ласоу Гаворачы аб прычынах невыканання рашэнняу чыць невыкананне урадамi ЗША, Вялiкабрытанii, Фран-
ААН, беларусга дэлегат А. Сцепаненка адзначыу, што цып i некаторых шшых краш рэзалюцыi ад 19 лютага 
яны заключаюцца у наумысным нежаданнi урадау 1946 г., асудзщь палiтыку, якая праводзшася МАБ i пра-
ЗША, Англп i Францыi рэпатрыiраваць бежанцау з аку- цягвала праводзщца УВКБ ААН i была накiравана на 
пацыйных зон Германii i Аустрыи у краiны Усходняй падмену рэпатрыяцып "прымусовым перасяленнем пе-
Еуропы. Ён абвшаващу заходнiя дзяржавы у тым, што рамешчаных асоб у шшыя краiны", асудзiць спробы 
яны выкарыстоуваюць сотнi тысяч грамадзян Савецка- ЗША i iншых краiн Захаду усялякiмi спосабамi верба-
га Саюза i краiн народнай дэмакратыi у палпычных ваць перамешчаных асоб для падрыуной i дыверсiйнай 
мэтах, у барацьбе супраць СССР i народна-дэмакратыч- дзейнасщ на тэрыторыi СССР i краш народнай дэмак-
ных дзяржау 5 2 . ратып, рэкамендавала урадам прадставщь Сакратарыя-

У сувязi з выказваннямi беларускага прадстаунiка ту ААН поуныя звестга аб бежанцах i перамешчаных 
аб цяжгам матэрыяльным i прававым становiшчы пе- асобах на тэрыторып iх краiн 5 9 . 
рамешчаных асоб у Англи яе прадстаушк Д. Корлi-Смiт Дадзены праект рэзалюцып БССР спасщг лёс двух 
заявiу у Трэцiм камiтэце 10 лктапада 1949 г., што усе папярэдшх. Нават нейтральна настроеныя краiны не 
жадаючыя могуць свабодна паехаць i паглядзець, як маглi пагадзiцца з прапановай асудзщь палпыку спецы-
жывуць i працуюць гэтыя асобы на новым месцы жы- яльных органау ААН — МАБ i УВКБ. Усе тры беларус-
харства. Ён таксама дадау, маючы на увазе выступленнi кiя праекты абыходзiлi маучаннем карэннае пытанне: 
А. Сцепаненкi, што яго "пачынаюць надзвычайна стам- чаму грамадзяне СССР не жадаюць вяртацца на радзь 
ляць гэтыя бясконцыя i злосныя нападкi" 5 3 . му? Яны не были i не маглi быць накiраваны на лшввда-

На V сесii Генеральнай Асамблеi дэлегацыя БССР цыю прычын, якiя перашкаджалi рэпатрыяцыi, паколькi 
двойчы — 22 лiстапада i 12 снежня 1950 г. — уносила гэтыя прычыны каранинся у прыродзе сталiнскага та-
праект рэзалюцыi аб бежанцах i беспадданых. Ён у ас- талгтарнага рэжыму. Беларускiя прапановы быни нагара-
ноуным паутарау яе прапанову на IV сесп, але быу па- ваны на устараненне вынiкау невырашанасцi прабле-
дадзены у больш катэгарычным тоне. У прыватнасщ, мы бежанцау, якiя бачылiся БССР выключна у палпъл-
прапанавалася адзначыць невыкананне Урадамi ЗША, цы заходшх дзяржау i адпаведных органау ААН. Бела-
Вялiкабрытанii, Францыi i шшых краш рэзалюцып ад рускай дыпламатып не хапала пачуцця рэалiзму, калi 
12 лютага 1946 г. аб садзейшчанш рэпатрыяцыi 5 4 . На- запар на трох сеиях Генеральнай Асамблеi уносiлiся 
туральна, што у такiм выглядзе беларускi праект не мог усё больш "асуджаючыя", усё больш бескампрамкныя, 
быць прыняты заходняй большасцю. БССР выступила усё больш канфрантацыйныя праекты рэзалюцый. 
таксама супраць стварэння апарата Вярхоунага камка- Пры абмеркаванш праблем бежанцау у Трэщм 
ра ААН па справах бежанцау, супраць рэзалюцыi аб камгтэце VI сеси Генеральнай Асамблеi прадстаунiк 
бежанцах i перамешчаных асобах, ухваленай Трэщм БССР М. Е. Кусау зрабiу 8 выступленняу Выкананыя 
камiтэтам, а потым i Генеральнай Асамблеяй 5 5 . у прапагандысцка-абвiнаваучым стылi, яны "выкры-

валi", па яго словах, "паклёпнщгая заявы i двухсэнса-
С т в а р э н н е УВКБ ААН i нОВыя выя намёга" па адрасу савецкiх рэспублпк, зробленыя 
прапановы БССР дэлегатамi Новай Зеланды^ Францыi, Аустралii, ЗША 

i Англii 6 0 . 
1 студзеня 1951 г. адпаведна рэзалюцлд Генераль- Щкава, як заходнiя прадстаунiкi ставился да пра-

най Асамблеi 319(IV) ад 3 снежня 1949 г. было створа- моу беларускага дэлегата? Напрыклад, прадстаунiк 
на Упрауленне Вярхоунага камкара ААН па справах Аустралп п а д к р э ^ у , што беларускi дэлегат "не меу 
бежанцау (УВКБ ААН) з мэтай ажыццяулення мiжна- аргументау, а таму тольга лаяуся" 6 1 . Прадстаушк Ка-
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нады Р. Маршал, адзначыушы нелапчнасць выказван- нах да сваёй радзГмы" 6 6 ; 3) прапанаваць Вярхоунаму 
няу М. Кусава, заявила: "... дэлегат Беларускай Рэс- камкару працягваць вышукваць шшыя рашэнш, акра-
публЫ абвшавачвае нас у прымусовым вывазе пера- мя вяртання на радзГму, для тых бежанцау, яюя адмау-
мешчаных асоб i вярбоуцы гэтых прымусова вывезе- ляюцца добраахвотна вяртацца у крашы ix паходжан-
ных грамадзян у свае арми. Але як можна вербаваць у ня 6 7 (характэрна, што дадзенага пункта не было у пер-
армпо дзяржау тых, хто сшай прывезены у крашу?" шым праекце рэзалюцый). У перагледжаным праз 
М.Кусау не згубГуся i адказау, што ён размяжоувае асоб, 5 дзён праекце была знята фармулёука аб недапуш-
яюя знаходзяцца у лагерах МАБ, на сумленных i здрад- ченш вядзення прапаганды супраць ААН щ асобных 
ншау Першых вывозяць пад прымусам, а другГя з зада- яе членау, а таксама прапаганды варожасщ да краш па-
вальненнем самГ едуць у крашы Захаду 6 2 . Як бачым, ходжання перамешчаных асоб i бежанцау (мелкя на 
абгрунтаванага адказу на заувагу канадскага прадстау- увазе СССР i крашы Усходняй Еуропы) 6 8 . 
нша Кусау не дау Прапановы СССР сведчыпи аб некаторых яго но-

Прадстаунш Бразши назвау памылковымГ заявы вых падыходах да вырашэння праблемы бежанцау. На¬ 
М. Кусава аб тым, што савецюя грамадзяне, ЯКГЯ пра- давалася належнае значэнне працауладкаванню бежан-
цуюць у Бразши, атрымлГваюць вельмГ шзкую заработ- цау i перамешчаных асоб у новых крашах ix жыхар-
ную плату i падвяргаюцца грубаму абыходжанню i моц- ства, прызнавалкя прынцып добраахвотнасщ рэпатры-
наму ущску з мэтай перашкодзщь ix вяртанню на радзь яцыи, а таксама неабходнасць пошуку шшых, акрамя 
му 6 3 . Резка негатыуна ацашу праект рэзалюцый БССР рэпатрыяцып, рашэнняу праблемы бежанцау. Дэлегацып 
прадстаунпк Новай Зеландыи, я к назвау яго "зводкай СССР, УССР i БССР у сваёй прапагандысцкай рабоце 
фактычных скажэнняу" i падкрэслГу, што яму вядома, сярод бежанцау магси абашрацца на Указ Прэзвдыума 
чаму бежанцы i перамешчаныя асобы не жадаюць вяр- Вярхоунага Савета СССР ад 17 верасня 1955 г. "Аб ам-
тацца на радзГму i што ix можа чакаць дома 6 4 . У адказ нктын савецюх грамадзян, яюя супрацоушчалГ з аку-
М.Кусау прывёу факты аб шчаслГвым жыцщ белару- пантамГ у перыяд Вялшай Айчыннай вайны 1941— 
сау, якГя вярнулкя на радзГму 6 5 . 1945 гг." 6 9 . Савецкая шщыятыва мела пэуны прапаган-

На VII—IX сесГях Генеральнай АсамблеГ дэлега- дысцкГ поспех, аб чым сведчыла вяртанне у СССР у 
цыя БССР ужо не вылучала уласных прапаноу, але пра- гады " а д л т " невялГкай колькасцГ былых савецюх гра-
цягвала у складзе "савецкага блока" галасаваць супраць мадзян, а таксама грамадзян щ патомкау грамадзян 
рэзалюцый, ЯКГЯ ухвалялГ дзейнасць Вярхоунага камь былой РасГйскай Гмперып. Аднак асноуная маса бежан-
сара па справах бежанцау, i супраць прапаноу аб пра- цау i перамешчаных асоб знайшла другую радзГму у 
даужэннГ дзейнасцГ УВКБ ААН. заходшх краГнах. 

Гэты аб'ектыуны момант знайшоу адлюстраван-
Паварот савецкай дыпламатьм да не у праекце рэзалюцый 9 заходшх дзяржау, у тым лшу 
рэалiзму у справе бежанцау ЗША i АнглГГ. Нягледзячы на тое, што дэлегацып 

арабсюх i азГяцкГх краГн унеслГ некаторыя папраую да 
У сярэдзГне 50-х гг. у сувязГ з прыходам да улады праекта рэзалюцыГ СССР, яюя былГ прыняты савецкай 

новага савецкага юраунщтва i пацяпленнем мГжнарод- дэлегацыяй, за яго на пасяджэннГ КамГтэта па сацыяль-
нага клГмата пазщыя Савецкага Саюза па праблеме бе- ных, гуманГтарных i культурных пытаннях б^лло пададзе-
жанцау стала больш рэалГстычнай. На X сесГГ Генераль- на толькГ 14 галасоу. 42 галасамГ быу прыняты праект 
най АсамблеГ дэлегацыя СССР двойчы уносила праек- рэзалюцып 9 краГн. 14 дэлегацый, у тым лГку дэлегацып 
ты рэзалюцый па дакладу Вярхоунага камкара — 5 i СССР, УССР i БССР, пры яго галасаванш устрымалГ-
10 кастрычнГка 1955 г. У апошшм, перагледжаным пра- ся 7 0 . Гэта таксама сведчыла аб больш рэалктычным 
екце адзначалася невырашанасць праз 10 год пасля за- падыходзе Савецкага Саюза да праблемы бежанцау у 
канчэння вайны праблемы бежанцау i перамешчаных параунанш з мшулымГ гадамГ, калГ "савецкГ блок" зау-
асоб, вялпкая колькасць якГх усё яшчэ адарвана ад радзь сёды галасавау супраць прапаноу Захаду. 
мы, пазбаулена мнопх правоу i не забяспечана працай, Чарговая няудача савецкай дыпламатыГ у справе 
а многГя дагэтуль утрымлГваюцца у лагерах. ПадкрэслГ- бежанцау вымусша кГраунГцтва СССР зняць гэта пы-
валася важнае значэнне працауладкавання тых з ix, яюя танне з павестю дня прыярытэтау сваёй знешняй паль 
усё яшчэ з'яулялГся беспрацоунымь тыкГ. Далейшая яго гальванГзацыя не абяцала Савецка-

Дэлегацыя СССР прапанавала ажыццяуляць на- му ураду дыпламатычных i прапагандысцкГх поспехау. 
ступныя мерапрыемствы для хутчэйшага вырашэння Ён павшен быу задаволГцца тым, што усё ж таю знач-
праблемы бежанцау: 1) даручыць Вярхоунаму камГса- ная колькасць савецюх грамадзян вярнулася на радзь 
ру заахвочваць i садзейшчаць хутчэйшаму вяртанню му. Што датычыла тых, хто не пажадау вярнуцца, то у 
перамешчаных асоб i бежанцау у краГны ix паходжан- савецкага кГраунщтва, камунГстычнай прапаганды быу 
ня, кГруючыся пры гэтым прынцыпамГ добраахвотнасцГ; ужо вычарпаны лГмГт прывабных i спакуслГвых заклГ-
2) заклпкаць урады краГн, на тэрыторыГ яюх знаходзяцца кау да суайчыннГкау, што апынулкя за мяжой, каб неяк 
бежанцы i перамешчаныя асобы, правесщ сярод ix неаб- заманГць ix назад. Бежанцы i перамешчаныя асобы з 
ходную растлумачальную працу у мэтах хутчэйшага доб- Савецкага Саюза, у тым лшу з Беларуси рассялГлГся у 
раахвотнага вяртання на радзГму, а таксама садзейнГчаць крашах Заходняй Еуропы, Пауночнай i Пауднёвай Аме-
ГнфармГраванню гэтых асоб пра законы аб амнктып цГ рыю, АустралГГ i сталГ ix грамадзянамь ПамГж Бацькау-
вызваленнГ ад адказнасщ, а таксама абароне тых бежан- шчынай i беларускай эмГграцыяй перыяду 40-х гг. утва-
цау, яюя "у пэуных умовах нядобра паступпи у адносГ- рыуся глыбокГ роу. 
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SUMMARY 
"Soviet Diplomacy and Repatriants (1946—1955)" (Vladimir Snapkovsky) 

The article reviews diplomatic struggle in 1946—1955 on refugee and displaced persons issue between Soviet 
delegations in the UN (the USSR, the Ukrainian SSR, the Byelorussian SSR) and their East European allies delegations 
on the one hand and Western states on the other. It shows the importance of this issue in post-war international relations, 
thoroughly reveals the position and argumentation of the BSSR delegation at the UN General Assembly and Economic 
and Social Council sessions. It analyses Byelorussian proposals on the issue of the Soviet citizens repatriation and the 
reasons for their non-acceptance by most of the UN member-states. It explores the attitude of Soviet diplomacy to the 
International Organization on Refugees and the UNHCR and also the UN fundamental instruments on this issue. It reflects 
the turn towards realism of the Soviet delegations at the UN at the X session of the UN General Assembly on the issue of 
the Soviet citizens repatriation. The article is written on the basis of the instruments of the international political activities 
of the USSR and BSSR including the archive, the UN materials and periodicals. 
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