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Да па чат ку кан фе рэн цыі ў Сан-Фран цыс ка 
Бе ла русь ужо бы ла вы зва ле на ад фа шысц кіх 
за хоп ні каў. «Звяз да», якая не пе ра ста ва ла 
вы хо дзіць і ў ча сы аку па цыі, кан чат ко ва ад на-
ві ла сваю пра цу і вы хо дзі ла ўжо што дзён на — 
акра мя па ня дзел ка. Боль шасць ма тэ ры я лаў 
бы ла пры све ча на ад наў лен ню кра і ны і пе ра-
мо гам Чыр во най Ар міі. Ад нак не аб мі на ла ўва-
гай на ша га зе та і пра цэс утва рэн ня ААН — на 
сён ня ці не са май па ва жа най і ўплы во вай у 
све це між на род най ар га ні за цыі. Пра па ну ем 
вам не вя лі кую пад бор ку вы тры мак са «Звяз-
ды» за 1945 год на гэ ту тэ му. Ар фа гра фія та го 
ча су за ха ва на.

* * *
«Дзяр жаў ны сак ра тар ЗША Стэ ты ні ус [Дзяр-

жаў ны сак ра тар ЗША ў 1944-1945 гг., пер шы 
Па ста ян ны прад стаў нік ЗША пры ААН у 1945-
1946 гг. — Аўт.] за явіў на прэс-кан фе рэн цыі ў 
Ва шынг то не, што прэ зі дэнт Руз вельт ра шыў не 
па тра ба ваць для Злу ча ных Шта таў трох га ла-
соў у Асамб леі пра ек ту е май Між на род най ар га-
ні за цыі. Ад нак, ска заў Стэ ты ні ус, гэ тае ра шэн-
не ні я кім чы нам не змя няе абя цан ня Руз вель та, 
да на га ім у Кры му, пад тры маць па тра ба ван не 
Со вец ка га Са ю за аб пра да стаў лен ні месц у 
Асамб леі Укра і не і Бе ла ру сі. <...> У за яве Стэ-
ты ні у са га во рыц ца, што «Со вец кія прад стаў ні кі 
ў Ял це пра па на ва лі, каб Бе ла рус кая і Укра ін-
скія рэс пуб лі кі бы лі пер ша па чат ко вы мі чле на мі 
пра па ну е май Між на род най ар га ні за цыі. Гэ тае 
пы тан не па він ны вы ра шыць Аб' ед на ныя На цыі, 
якія збя руц ца ў Сан-Фран цыс ка. Уліч ва ю чы 
важ насць, якую Со вец кі Урад на да ваў гэ тай 
пра па но ве, аме ры кан скія прад стаў ні кі ў Ял це, 
поў ныя най глы бей шай па ва гі да ге ра іч най ро лі, 
ады гра най на сель ніц твам гэ тых рэс пуб лік у яго 
не па хіс ным су пра ціў лен ні агуль на му во ра гу, і 
да стой кас ці, з якой яно вы нес ла вя лі кія па ку ты 
ў ча се вай ны, зга дзі лі ся, каб урад Злу ча ных 
Шта таў пад тры маў та ко га ро ду со вец кую пра-
па но ву ў Сан-Фран цыс ка, у вы пад ку, ка лі яна 

бу дзе зроб ле на». (№62 (7388) ад 6 кра са ві ка 
1945 го да)

* * *
«Сан-Фран цыс ка, 24 кра са ві ка. (Спец. 

кар. ТАСС) Сён ня ўдзень у Сан-Фран цыс ка 
на са ма лё це пры бы лі В.М. Мо ла таў [мі ністр 
за меж ных спраў СССР у 1939-1949 гг. — Аўт.] 
і со вец кія дэ ле га ты на кан фе рэн цыю ў Сан-
Фран цыс ка. Ра зам з тав. Мо ла та вым пры бы лі 
тт. Гра мы ка, Со ба леў, Ца рап кін, Сла він, Га-
лун скі, Кры лоў, Куз не цоў і ге не рал Ва сіль еў». 
(№76 (7403) ад 26.04.1945)

* * *
«Сан-Фран цыс ка, 25 кра са ві ка. (Спец. кар. 

ТАСС) Сён ня ў 16 га дзін 30 мі нут па ці ха акі-
ян ска му ча су, г. зн. 26 кра са ві ка ў 2 га дзі ны 
30 мі нут па мас коў ска му ча су, ад кры ла ся Кан-
фе рэн цыя Аб' ед на ных На цый для пад рых тоў кі 
ста ту та Усе агуль най Між на род най Ар га ні за-
цыі па пад тры ман ню мі ру і бяс пе кі. Пры сут-
ні чае звыш 850 дэ ле га таў». (№76 (7403) ад 
26.04.1945)

* * *
«На пы тан ні прад стаў ні коў дру ку, як ада-

б'ец ца на пры мя нен ні атам най бом бы ства-
рэн не ар га ні за цыі Аб' ед на ных на цый, Бірнс 
[Дзяр жаў ны сак ра тар ЗША ў 1945-1947 гг. — 
Аўт.] за явіў, што атам ная бом ба зна хо дзіц ца 
ў та кім жа ста но ві шчы, як і ўся кі ін шы сро дак 
вай ны. Ад каз ва ю чы на пы тан не, у якім бы ло 
вы ка за на мер ка ван не, што со вет бяс пе кі мо-
жа па тра ба ваць уста наў лен ня кант ро лю над 
атам най бом бай, Бірнс за явіў, што ён не жа-
дае аб мяр коў ваць пы тан не аб со ве це бяс пе кі, 
ад нак ука заў, што пра ва ве то пры мя ні ма да 
ўззбра ен няў». (№ 171 (7497) ад 7.09.1945)

* * *
«Пе рад Аб' ед на ны мі на цы я мі ста іць за раз 

за да ча за ха ваць мір і па спя хо ва пе ра адо лець 
цяж кас ці, уз нік шыя ў вы ні ку вай ны. Прад ста-
я чая ў блі жэй шы час су стрэ ча ў Лон да не мі-
ніст раў за меж ных спраў пя ці вя лі кіх дзяр жаў, 

без умоў на, з'я віц ца важ най ве хай на гэ тым 
шля ху. Яна, як указ вае за меж ны друк, па він-
на ўма ца ваць у на ро даў над зею на тры ва лы і 
пра цяг лы мір». (№ 173 (7499) ад 9.09.1945)

* * *
«Ве ча рам 28 ве рас ня ў Лон да не бы ло апуб-

лі ка ва на ка мю ні ке, у якім га во рыц ца, што пас-
ля тыд нё ва га пе ра пын ку вы ка наў чы ка мі тэт 
пад рых тоў чай ка мі сіі ар га ні за цыі Аб' ед на ных 
На цый зноў пра вёў 28 ве рас ня па се джан не 
ў Лон да не. Стар шын ства ваў Гра мы ка. На 
па се джан ні бы ло аб ве шча на па ве дам лен не 
з Ва шынг то на аб тым, што да гэ та га ча су 
26 дзяр жаў шля хам за ко на даў чай пра цэ ду-
ры ра ты фі ка ва лі ста тут Аб' ед на ных на цый, 
пры чым 7 ра ты фі ка цый ных гра мат пе рад аны 
ўжо ў Ва шынг тон. Ар га ні за цыя пач не сваё 
іс на ван не, ка лі ўра дам ЗША бу дуць атры ма-
ны 29 ра ты фі ка цый ных гра мат». («Звяз да», 
№189 (7515) ад 1.10.1945)

Анд рэй Гра мы ка. Да вед ка
Наш зям ляк Анд рэй Анд рэ е віч Гра мы ка 

(на ра дзіў ся ў вёс цы Ста рыя Гра мы кі Го мель-
ска га па ве та ў 1909 го дзе, па мёр у Маск ве ў 
1989-м) — са вец кі дып ла мат і дзяр жаў ны дзе-
яч, у 1957—1985 га дах — мі ністр за меж ных 
спраў СССР, у 1985—1988 га дах — стар шы ня 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР.

У 1944 го дзе Гра мы ка ўз на чаль ваў са вец-
кую дэ ле га цыю на між на род най кан фе рэн цыі 
ў Ва шынг то не па праб ле ме ства рэн ня Ар га ні-
за цыі Аб' яд на ных На цый. У 1945 го дзе ўдзель-
ні чаў у пад рых тоў цы і пра вя дзен ні Ял цін скай 
кан фе рэн цыі ў Кры ме, а так са ма ў кан фе-
рэн цыі ў Патс да ме. У тым жа го дзе кі ра ваў 
дэ ле га цы яй, якая пад пі са ла Ста тут ААН ад імя 
СССР на кан фе рэн цыі ў Сан-Фран цыс ка.

* * *
«Ва шынг тон, 24 каст рыч ні ка (ТАСС). Сён ня 

ў 1 г. 45 м. па Грын ві чу дзяр жаў ны сак ра тар 
ЗША Бірнс пад пі саў пра та кол, у якім га во рыц-
ца, што Ста тут Аб' ед на ных на цый ус ту піў у 
сі лу. На цэ ра мо ніі ў Дзяр жаў ным дэ парт амен-
це, якую зды ма лі шмат лі кія фо та рэ пар цё ры, 
Бірнс за чы таў за яву, у якой га во рыц ца:

«<...> Гэ та — па мят ны дзень для мі ра лю бі-
вых на ро даў усіх кра ін. Як я не раз га ва рыў, 
пад тры ман не мі ру за ле жыць не ад яко га-не-
будзь да ку мен та, а ад мыс ляў і па чуц цяў лю-
дзей. На ро ды зям но га ша ра, жа да ю чыя мі ру, 
па він ны ар га ні за вац ца для та го, каб пад трым-
лі ваць гэ ты мір. Гэ ты ста тут пра ду гледж вае 
ар га ні за цыю. У ця пе раш нія дні мы зро бім усё 
маг чы мае ў су пра цоў ніц тве з дру гі мі аб' ед-
на ны мі на цы я мі для та го, каб за ха ваць мір і 
са дзей ні чаць даб ра бы ту ўсіх на ро даў» (№206 
(7533) ад 26.10. 1945).

Да сяг нен ні мі ра твор чай 
па лі ты кі ААН. Да вед ка

Дзя ку ю чы ме на ві та ААН мно гія кан флік ты 
не пе ра рас лі ў поў на маш таб ныя вой ны. Пры 
да па мо зе пе ра моў гэ тая ар га ні за цыя шмат 
ра зоў змаг ла да біц ца мір на га ўрэ гу ля ван ня 
роз ных кан флік таў. ААН не ад на ра зо ва за бяс-
печ ва ла ме ха нізм для нейт ра лі за цыі па тэн-
цый ных кан флік таў, у пры ват нас ці, ку бін ска-
га ра кет на га кры зі су (1962) і бліз ка ўсход ня га 
кры зі су (1973). У гэ тых вы пад ках умя шан не 
ААН да па маг ло пра ду хі ліць вой ны па між 
звыш дзяр жа ва мі.

Акра мя та го, ААН на ле жыць важ ная ро ля 
ў спы нен ні вай ны ў Кон га (1964), вай ны па між 
Іра нам і Іра кам (1988), вой наў у Саль ва до ры 
(1992) і Гва тэ ма ле (1996). Дзя ку ю чы на ма ган-
ням ААН быў да сяг ну ты мір, які за бяс пе чыў 
устой лі вы эка на міч ны рост у Ма зам бі ку (1994) і 
не за леж насць Ты мо ра-Леш ці (2002), а ў снеж ні 
2005 го да Ар га ні за цыя па спя хо ва за вяр шы ла 
сваю мі ра твор чую мі сію ў Сье ра-Ле о нэ.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

«Яны на столь кі ўсё жыц цё ка ха лі ад но 
ад на го, што я заў сё ды ду ма ла: што ўсе 
лю дзі та кія, што ўсе так жы вуць», — 
па чы нае гу тар ку Жан на Ка цян ко ва, да 
якой я прый шла, каб да ве дац ца пра 
дзіў ны лёс гэ тай сям'і. Гіс то рыя жыц-
ця яе баць коў — прык лад та го, як трэ ба 
ка хаць. І гэ та ня гле дзя чы на тое, што 
яно, ка хан не, бы ло вы пра ба ва на са мым 
страш ным — вай ной...

Яны па зна ё мі лі ся ў тыя да лё кія са ра ка-
выя-ра ка выя. На фрон це. Уба чыў шы ся ўся го 
толь кі раз, не маг лі жыць ад но без ад на го. 
Ад нак увесь час быць ра зам прос та не маг лі. 
Не ме лі пра ва. Вай на-лі ха дзей ка іх то раз лу-
ча ла, то зноў зво дзі ла ра зам. Але ме на ві та ёй 
яны бы лі ўдзяч ныя, бо каб не вай на, не бы ло 
б і гэ тай сям'і, і гэ тай гіс то рыі.

Бег лі са ста лі цы...
Ілья Лей бман на ра дзіў ся ў 1921 го дзе ў 

Мін ску. Ка лі па ча ла ся вай на, ён за кан чваў 
трэ ці курс Бе ла рус ка га ме ды цын ска га ін сты-
ту та (ця пер Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме ды цын скі 
ўні вер сі тэт). Як раз зда ваў апош ні эк за мен, 
пас ля яко га, за ха піў шы ўсе да ку мен ты, ра зам 
са сва ёй сям' ёй, су се дзя мі і ты ся ча мі мін ча н 
вы му ша ны быў бег чы са ста лі цы.

— Толь кі на па ха ван ні баць кі я да ве да ла ся, 
што ўвесь гэ ты ня прос ты і доў гі шлях ён нёс на 
сва іх пля чах су сед ска га хлоп чы ка, — рас каз-
вае дач ка. — Сам ён ні ко лі пра гэ та не ка заў. 
Маг чы ма, не лі чыў па трэб ным.

Так, ля са мі і ба ло та мі, дай шлі да Ма гі лё ва. 
Ад туль тра пі лі ў эва ку а цыю ў Фрун зэ. Там экс-
тэр нам — год лі чыў ся за два — Ілья скон чыў 
Кір гіз скі ме ды цын скі ін сты тут. І ад ра зу пас ля 
атры ман ня дып ло ма яго за бра лі на фронт. 
Ішоў 1942 год...

На фронт. 
Доб ра ах вот ні ка мі

Ён ні вод на га дня не быў у ты ле, не зна хо-
дзіў ся і ў пры фран та вым шпі та лі. Ілья Лей бман 
ад ра зу тра піў на пе ра да вую. Быў шы ўра чом 
са ні тар най ля туч кі, ён ішоў ра зам з вой ска мі, 
аказ ва ю чы пад час і пас ля ба ёў пер шую ме-
ды цын скую да па мо гу па ра не ным сал да там 
і афі цэ рам.

На коль кі гэ та бы ло скла да на і фі зіч на, і 
ма раль на, доб ра ве да ла яго ка ха ная. Але-
на Ка цян ко ва ва я ва ла стар шым сяр жан там 
медс луж бы ў скла дзе 996-й ва ен на-са ні тар-
най ля туч кі 6-й ар міі 3-га Укра ін ска га фрон ту. 
Ма ла дая мед сяст ра бы ла ро дам з Ка за ні. Да 
вай ны скон чы ла тры кур сы Ка зан ска га мед-
ін сты ту та. Толь кі та ды да ву чыц ца ёй так і не 
да вя ло ся, хоць і бы ла та кая маг чы масць.

Жыць спа кой ным жыц цём, ка лі там, зу сім 
не да лё ка, гі нуць і па ку ту юць ад бо лю лю дзі, 
яна не маг ла. І ра зам з сяст рой Але на Ка цян-
ко ва пай шла на фронт. Доб ра ах вот ні ка м.

Ма ла дая дзяў чы на прай шла ўсю вай ну. У 
яе ва ен ным бі ле це, які бе раж лі ва за хоў вае 
дач ка, па зна ча ны на ступ ныя да ты: 25 лі пе ня 
1941 го да і ліс та пад 1945-га. 9 мая Але на Ка-
цян ко ва су стрэ ла ў Ве не. Той дзень стаў для 
яе дру гім днём на ро дзі наў. І не толь кі та му, 
што гэ та Дзень Пе ра мо гі.

— Ка лі яна вез ла па ра не ных, на іх на па лі 
ўла саў цы, якія, па рас ка зах ма мы, бы лі яшчэ 
больш жорст кі мі, — рас па вя дае Жан на Ка цян-
ко ва. — І лі та раль на ў до лю се кун ды па ды шлі 
на шы вой скі і іх вы ра та ва лі. Спаз ні лі ся б яны 
ўся го на пяць хві лін — усе б за гі ну лі... Та му 9 
мая быў для яе асаб лі вым днём. У гэ ты дзень 
яна апра на ла сваю чор ную су кен ку, ве ша ла 

на яе ўсе свае ўзна га ро ды і свят ка ва ла.
— Коль кі па мя таю сваю ма му, яна ўвесь 

час ку ры ла, — пра цяг вае дач ка. — І па коль-
кі са ма ме дык, я з ёй увесь час на гэ ты конт 
сва ры ла ся. Пе ра ста ла, ка лі ад ной чы яна мне 
ска за ла на ступ нае: «Я ку ры ла пад Ста лін гра-
дам. Вол га бы ла чыр во ная ад кры ві...»

Пі са лі, 
быц цам у апош ні раз...

Усю вай ну Ілья Лей бман і Але на Ка цян ко ва 
прай шлі на пе ра да вой. Бы лі то ў ад ной ва ен-
на-са ні тар най ля туч цы, то ў роз ных. Увесь час 
зна хо дзі лі ся па між жыц цём і смер цю: ку ля ж 
не вы бі рае — сал дат ты ці ўрач. Шмат ме ды-
цын скіх ра бот ні каў за гі ну ла...

Ім бы ло ця жэй за ўсё. На іх ва чах па мі ра лі 
лю дзі, па ку та ва лі ад страш ных бо ляў па ра-
не ныя. Яны моц на пе ра жы ва лі, што ча сам як 
ме ды кі бы лі бяс сіль ныя... І ў той жа час пе ра-
жы ва лі аса біс тую тра ге дыю.

У тыя цяж кія дні рас стан ня яны пі са лі ад-
но ад на му ліс ты. Пі са лі вель мі шчы ра — так, 
як быц цам у апош ні раз. Гэ тыя фран та выя 
трох ву голь ні кі як са мую каш тоў ную ся мей-
ную рэ лік вію за хоў вае дач ка. Раз гар нуў шы 
не каль кі з іх, зда ец ца, што іх толь кі да сла лі 
з фрон ту...

«Мі лы, род ны мой Лю сік (Ілья. — Аўт.)! 
Пры ві тан не! Цяж ка на ду шы пас ля на ша га 
ад' ез ду. Дак лад ней, пас ля та го, як мы з та бой 
рас ста лі ся. Я прос та не зна хо джу са бе мес ца. 
Цяг не неш та не вя до мае. Вый ду на пад нож ку 
або па гля джу ў акно — ці не ідзеш ты. Але 
ця бе ня ма... Я ся бе су па кой ваю толь кі тым, 
што хут ка па він на ўба чыць ця бе.

Мі лы Лю сік! Я, на пэў на, па ты ся чы ра зоў 
на дзень пе ра чыт ваю твае ліс ты... Жыц цё без 
ця бе мне ня мі ла. Я за раз са мот ная, як кроп ля 
даж джу на ліс це бя ро зы, якая ча кае чар го ва га 
па ры ву: па ня се яе і хто ве дае ку ды?.. Мне так 
ста но віц ца сум на, ка лі пра міль гне дум ка аб тым, 
што я не так хут ка ўба чу ця бе... Лю сік, род ны, 
ча му ця бе ня ма са мной, ча му ўсё так? Вя до ма, 
у гэ тым ві на ва та вай на. Праў да, яна ж ві на ва-
тая ў на шай су стрэ чы. Каб не яна, я б ця бе не 
ве да ла. Я яе ў ад ным вель мі ві на ва чу, што яна 
раз лу чы ла нас... Да па ба чэн ня! Моц на ця бе ца-
лую. Ле на» (1 каст рыч ні ка 1944 го да).

А вось што пі саў Ілья Лей бман ка ха най 
Але не 25 сту дзе ня 1945 го да:

«Пры ві тан не, мой да ра гі Ля ну сік! Пі шу 
та бе на вы па дак, ка лі я з та бой раз мі ну ся. 
Па-пер шае, па ве дам ляю, што я сён ня ў ад-
дзе ле атры маў твае два ліс ты і та бе сар дэч на 
ўдзяч ны. Мне вель мі крыўд на бы ло чы таць 
твой ліст. Ты мя не ў ім па пра ка еш. А хі ба я за-
слу жыў гэ та? Ты ве да еш мае па чуц ці да ця бе. 
Ты ве да еш, што я ця бе ка хаю да смер ці.

Як хо чац ца мне з та бой су стрэц ца і пад ра-
бяз на пра ўсё па га ва рыць! Бо ты ў мя не ад на, 
ад на на ўсім све це, за вы клю чэн нем баць коў. 
Я без за па вет на ка хаю, як звар' я це лы. Спа-
дзя ю ся, што не ўза ба ве мы зноў су стрэ нем ся, 
а га лоў нае, што хут ка кон чыц ца вай на. І та ды 
мы бу дзем на заў сё ды ра зам. Моц на ца лую. 
Твой Ілья».

Бы лі шчас лі вы мі, 
што вы жы лі

— Са мае дзіў нае, што баць кі ні ко лі ні чо-
га ад моў на га пра вай ну не ка за лі, — уз гад-
вае Жан на Ка цян ко ва. — Ва ўсіх іх апо ве дах 
заў сё ды бы ло неш та ста ноў чае. Ві даць, яны 
на столь кі бы лі шчас лі вы мі, што абое вы жы лі, 
што не ха це ла ся ўспа мі наць увесь той жах. Я 
вель мі доб ра па мя таю, як та та рас каз ваў, што, 
ка лі яны ўвай шлі ў Адэ су, адэ сі ты па ста ві лі на 
ўсю Дэ рэ ба саў скую ста лы і шчод ра час та ва лі 
на шых сал дат. Ма ма рас каз ва ла, што са мым 
страш ным на вай не бы лі аб га рэ лыя тан кіс ты. 
Гэ та жу дас ныя бо лі і жах...

Тры маю ў ру ках паш тоў ку, ад на год ку Пе-
ра мо гі. Да та ад праў кі — 10 мая 1945 го да. 
У ёй Ілья Лей бман він шуе Але ну з Вя лі кай 
Пе ра мо гай: «Мі лая, Ля ну сік! Він шую, мая да-
ра гая, з Пе ра мо гай! Мі лы Ля ну сік, на рэш це 
вай на скон ча на і мы з та бой за жы вём вы дат-
на! Яшчэ раз він шую ця бе з Пе ра мо гай і зы чу 
та бе шчас ця, га лоў нае — зда роўя».

Ілья Лей бман і Але на Ка цян ко ва слу жы лі 
ра зам, ка лі на шы вой скі вы зва ля лі За хад. Па 
Еў ро пе за імі шлі і яны. Ужо — удва іх. У ліс-
та па дзе 1945 го да вяр ну лі ся ў Мінск. У снеж ні 
на ра дзі ла ся іх адзі ная да чуш ка.

— Для ма мы вай на маг ла скон чыц ца знач-
на ра ней, — упэў не на Жан на Іль і ніч на. — Але 
яна ні ко му не ка за ла, што ця жар ная, бо яе ад-
пра ві лі б у тыл. А яна ха це ла быць з баць кам, 
са сва ім ка ха ным.

Жыц цё пас ля вай ны
Дзіў на, але баць коў ская ха та, ку ды яны 

вяр ну лі ся пас ля вай ны, за ха ва ла ся. Мінск 
быў амаль цал кам зруй на ва ны. А дом пад 
ну ма рам 21 на ву лі цы Уль я наў скай — драў-
ля ны! — ста яў ца лют кі, быц цам ча каў сва іх 
гас па да роў.

Ілья Лей бман улад ка ваў ся на пра цу па то-
ла га а на та мам. Як рас каз вае дач ка, у пас ля-
ва ен ным Мін ску не бы ло ні вод най ва кант най 
ля чэб най па са ды. На ват ха цеў з'е хаць. Пе ра-
ка наў ма ла до га ўра ча баць ка, які ска заў, што 
ў лю бой пра фе сіі мож на знай сці ці ка васць. 
Ілья Лей бман па чаў зай мац ца на ву кай і ў 1952 
го дзе аба ра ніў кан ды дат скую ды сер та цыю. 
Пас ля быў га лоў ным па то ла га а на та мам Бе-
ла рус кай чы гун кі, зай маў ся на ву кай у Скур-
на-ве не ра ла гіч ным ін сты ту це.

Яго жон ка, Але на Ка цян ко ва, пас ля на ра-
джэн ня дзі ця ці пай шла ву чыц ца да лей. Скон-
чыў шы Мін скі ме ды цын скі ін сты тут у 1948 го-
дзе, па ча ла пра ца ваць у Дом ма лют кі № 1, які 
ад на віў сваю пра цу ад ра зу пас ля вы зва лен ня 
бе ла рус кай ста лі цы. Адзі но кіх не маў лят, якіх 
пас ля вай ны за ста ло ся вель мі шмат, пры но-

сі лі сю ды з баль ніц, з ля соў, дзе іх зна хо дзі лі. 
Пад кід ва лі дзя цей і са мі баць кі: не бы ло чым 
кар міць — пас ля ва ен ны го лад і раз ру ха.

Праз два га ды Але на Ка цян ко ва ста ла га-
лоў ным ура чом уста но вы і на гэ тай па са дзе 
ад пра ца ва ла 36 га доў. У 1966 го дзе за сваю 
са ма ад да ную пра цу яна бы ла ўзна га ро джа на 
ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, паз-
ней на яе свя точ най воп рат цы з'я віў ся зна чок 
«Вы дат нік ахо вы зда роўя».

Род ная для чу жых
— Ма ма на столь кі лю бі ла гэ тых дзя цей, 

што са ма ста ран на пад бі ра ла пер са нал, — 
ус па мі нае дач ка. — Яна час та ім ка за ла, што 
ка лі прый шлі пра ца ваць з дзець мі-сі ро та мі, 
то па він ны ім ад да ваць цяп ло, ма ця рын скую 
лю боў. У ма мы бы ла над звы чай ная па мяць: 
яна ве да ла лёс кож на га дзі ця ці — іх бы ло 160! 
Ад ной чы прый шлі муж і жон ка, каб усы на віць 
ка го-не будзь. Ма ма гля дзіць на гэ тую жан чы-
ну і ўспа мі нае, што тая ка лісь ці ад мо ві ла ся ад 
род на га дзі ця ці. Па цвер дзіў шы свае зда гад-
кі да ку мен таль на, яна ім ска за ла, што ка лі 
яны маг лі ад мо віц ца ад свай го, то чу жо га не 
атры ма юць.

Ка лі дзе ці пад рас та лі, іх ад да ва лі ў ін тэр-
нат. Ужо да рос лы мі мно гія з іх пры хо дзі лі ў 
Дом ма лют кі і ха це лі да ве дац ца пра сва іх 
баць коў. Ад ной чы звяр нуў ся сю ды і адзін ма-
ла ды ча ла век. Але на Ка цян ко ва ўспом ні ла, 
што яго ма ці не ка лі ад мо ві ла ся ад сы на ў 2-й 
дзі ця чай баль ні цы. Жан чы ну ад шу каць усё ж 
та кі ўда ло ся. Ма ла ды ча ла век су стрэў ся са 
сва ёй ма ці, якая яго так і не пры зна ла.

— Ён вяр нуў ся да ма ёй ма мы і па дзя ліў ся 
сва і мі пе ра жы ван ня мі, — да дае Жан на Ка цян-
ко ва. — Яна яго су па ко і ла. І, ужо сы хо дзя чы, 
ён рас пла каў ся і ска заў, што так, як мая ма-
ма па ста ві ла ся да яго, не пры ма ла яго на ват 
род ная ма ці...

Яе ўсе лю бі лі і ў той жа час ба я лі ся. Але на 
Ка цян ко ва за 36 га доў свай го кі раў ніц тва ста-
ла жан чы най-ле ген дай, вы дат ным ура чом, са-
май лас ка вай і доб рай ма ці для сот ні дзя цей. 
Прай шоў шы вай ну, яна так і не на ву чы ла ся 
быць абы яка вай да чу жых праб лем. Чу жыя 
па ку ты бы лі яе аса біс тым бо лем.

Уво гу ле лёс гэ тай сям'і над звы чай ці ка вы. 
Ілья Лей бман і Але на Ка цян ко ва пра жы лі ра-
зам 49 га доў! Вы ха ва лі дач ку Жан ну, унуч ку 
Але ну, якія так са ма ста лі ўра ча мі. Ся мей ную 
ды нас тыю пра цяг ва юць ця пер і іх праў ну кі: 
Ілья пра цуе ўра чом у швед скай клі ні цы, Ма лін 
за кан чвае дру гі курс за меж на га ме ды цын ска-
га ўні вер сі тэ та.

Але на Ка цян ко ва не на доў га пе ра жы ла 
свай го му жа: жыць без яго, як і та ды, у вай-
ну, прос та не маг ла. І не ха це ла...

* * *
Не ўза ба ве ў До ме дзі ця ці № 1 для дзя-

цей з ар га ніч ным па шко джан нем цэнт раль-
най нер во вай сіс тэ мы і псі хі кі (яго су час ная 
наз ва) ад кры ец ца стэнд, пры све ча ны па мя ці 
Але ны Ка цян ко вай. Лю дзі, якія пра ца ва лі з ёй 
не адзін год за пар, вы сту па юць і за тое, каб 
у год 70-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі на ўста но-
ве, якую ў са мы цяж кі га лод ны пас ля ва ен ны 
час на пра ця гу 36 га доў уз на чаль ва ла Але-
на Ка цян ко ва, у го нар вы дат на га кі раў ні ка і 
та ле на ві та га ўра ча з'я ві ла ся ме ма ры яль ная 
дош ка. Ча ла век, які ўсю вай ну прай шоў на 
пе ра да вой і ня ма ла зра біў у мір ны час, гэ та га 
за слу гоў вае.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Жан ны КА ЦЯН КО ВАЙ

�

Вя лі кая Ай чын ная вай на... Яна ў па мя ці 
кож най бе ла рус кай сям'і. Ве тэ ра на, які 
ад важ на зма гаў ся на фрон це або ў пар-
ты зан скім атра дзе. Пра цаў ні ка ты лу, які 
ад да ваў усё дзе ля Пе ра мо гі. Жан чы ны, 
якая што дзень ма лі ла ся за свай го му жа 
або сы на, што бы лі на пе ра да вой. Пад-
лет ка, які на роў ні з да рос лы мі зма гаў ся 
з во ра гам. І на ват дзі ця ці, між во лі ўцяг-
ну та га ў гэ ты вя лі кі жах.

У кож на га бы ла свая вай на. Па мяць аб ёй 
пе рад аец ца з па ка лен ня ў па ка лен не. Амаль 
за кож най та кой гіс то ры яй — тра ге дыя цэ лай 
вёс кі, усёй сям'і, асоб на га ча ла ве ка... У не ка-
то рых бы ла і ін шая вай на, поў ная аса біс тых 
пе ра мог і вы со кіх зван няў, сла вы і го на ру. 
Пра гэ та — у пад бор цы ліс тоў, якія што дзень 
па паў ня юць рэ дак цый ную скры ню.

ТРЫ ВАЙ НЫ — НА АДЗІН ЛЁС
Свят ла на Ко шур, стар шы на ву ко вы су-

пра цоў нік Ка рэ ліц ка га ра ён на га края знаў ча-
га му зея, рас каз вае пра сва іх зем ля коў, якія 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най зма га лі ся з во ра-
гам да лё ка ад до му. Адзін з іх — ура джэ нец 
вёс кі Вя лі кая Сла ба да, ге не рал-лей тэ нант 
Аляк сандр Пул ка-Дзміт ры еў.

«Пра фе сій ны ва ен ны на ра дзіў ся ў 1893 
го дзе ў сям'і се ля ні на. У 1909 го дзе скон чыў 
вы шэй шае па чат ко вае ву чы лі шча, за тым — 
на стаў ніц кія кур сы пры На ва груд скім га рад-
скім ву чы лі шчы. Пра цу на стаў ні кам пры пы ні ла 
Пер шая су свет ная вай на, у якой ён браў удзел. 
Удзель ні чаў у гра ма дзян скай вай не. Пас ля 
ву чыў ся ў Ва ен най ака дэ міі імя Фрун зэ, скон-
чыў Ака дэ мію Ге не раль на га шта ба Чыр во най 
Ар міі. На пя рэ дад ні Вя лі кай Ай чын най вай ны 
ўзна чаль ваў ін тэн данц кую ака дэ мію.

З 1942 го да наш зям ляк зна хо дзіў ся на 
Паўд нё ва-За ход нім, Бран скім, Цэнт раль ным, 
Бе ла рус кім і Пры бал тый скіх фран тах. Зай-
маў па са ды на чаль ні ка шта ба ўпраў лен ня 
ты лу фрон ту, на мес ні ка ка ман ду ю ча га ар-
мі яй па ты ле і на чаль ні ка шта ба ар міі. Аляк-
сандр Дзміт ры е віч — удзель нік Ста лін град-
скай біт вы і біт вы на Кур скай ду зе. Вы зва ляў 
Бе ла русь, Пры бал ты ку, Поль шчу, удзель ні-
чаў у Бер лін скай апе ра цыі. Пас ля вай ны, 
у 1952 го дзе, быў на зна ча ны на чаль ні кам 
шта ба і пер шым на мес ні кам ка ман ду ю ча га 
вой ска мі Бе ла рус кай ва ен най акру гі».

Рас каз вае аў та рка і пра яшчэ ад на го зем-
ля ка, удзель ні ка вой наў Анд рэя Кар па. У сям'і 
яго ўну ка, Ула дзі мі ра Ку ша ля, за ха ва ла ся 
не каль кі ўні каль ных фо та здым каў. На ад ным 
з іх — Анд рэй Карп у фор ме сал да та Пер шай 
су свет най вай ны са сва ім та ва ры шам (на фо-
та спра ва). Ужо та ды яму да вя ло ся аказ ваць 

да па мо гу па ра не ным ад на па лча нам. Пра гэ-
та свед чыць атры ма ны ім ме даль Чыр во на га 
Кры жа, які ў 1906 го дзе быў за сна ва ны па 
за га дзе ім пе ра та ра Мі ка лая ІІ. Ім узна га родж-
ва лі ўра чоў, са ні та раў, сяс цёр мі ла сэр нас ці, 
усіх тых, хто ў ва ен ны час браў удзел у дзей-
нас ці Ра сій ска га Чыр во на га Кры жа, а пас ля 
1907 го да — і вай скоў цаў.

«У час гра ма дзян-
скай вай ны ар міі па-
трэб ны бы лі ме ды кі, — 
удак лад няе Свят ла на 
Ко шур. — У 1918 го дзе 
Анд рэй Карп скон чыў 
фель чар скую шко лу ў 
Сма лен ску і атры маў 
па свед чан не. Не ка то ры 
час пра ца ваў у Маск ве 
ў ін фек цый ным шпі та лі, а з мая 1918 го да 
стаў штат ным фель ча рам Туль ска га ва ен-
на га ла за рэ та... Ме ды цын скі во пыт вель мі 
спат рэ біў ся Анд рэю Сіль вест ра ві чу ў час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. У па чат ку вай-
ны ў бу дын ку Вя лі ка сла бод скай шко лы ён 
ар га ні за ваў ла за рэт, дзе аказ ваў да па мо гу 
па ра не ным чыр во на ар мей цам, якім у той 
час да во дзі ла ся ад сту паць. Зда ра ла ся, да 
яго ноч чу пры хо дзі лі пар ты за ны, за бі ра лі ў 
атрад, дзе ён ра біў пе ра вяз ку па ра не ным, 
ля чыў пар ты за наў і іх сем'і. Да па ма гаў ён і 
ін шым лю дзям, ха ця ле каў ка та стра фіч на не 
ха па ла і, каб зра біць ля чэб ную мазь, фель-
ча ру ча сам да во дзі ла ся вы мень ваць па трэб-
ныя для яе ін грэ ды ен ты на пра дук ты».

Я З ВОГ НЕН НАЙ ВЁС КІ, 
З СІ НЯ ЎСКАЙ СЛА БА ДЫ...

У кан тэкс це ўспа мі наў пра вай ну вар та 
ўзга даць і яшчэ ад ну вёс ку Ка рэ ліц ка га ра-
ё на — Сі ня ўскую Сла ба ду. Вя до ма, і ад сюль 
бы лі лю дзі, якія пра сла ві лі сваю ма лую ра-
дзі му на фран тах Вя лі кай Ай чын най. На-
ра дзіў ся тут і Ула дзі мір Ка лес нік, удзель нік 
пар ты зан ска га ру ху, адзін з аў та раў кні гі «Я 
з вог нен най вёс кі...» Яго ра дзі ма так са ма 
бы ла вог нен най вёс кай.

У Сі ня ўскай Сла ба дзе на ра дзі ла ся і мяс-
цо вая па эт ка Зі на і да Ба ла ба но віч. Яна не раз 
рас каз ва ла пра тра гіч ны лёс сва ёй вёс кі. Яе 
апо вед за ха ва ла зям ляч ка, Та і сія Са ба леў ская, 
якая па дзя лі ла ся з на мі гэ ты мі ўспа мі на мі:

«Да вай ны на ша вёс ка бы ла вель мі пры го-
жай, шмат люд най. Ва кол яе — цём на-зя лё ны 
лес, які ла год на аб ды ма лі хва лі сі ня ва та-бла-
кіт на га Нё ма на. Ён у тыя ча сы быў шы ро кі і 

глы бо кі. Ва кол вёс кі — за ліў ныя лу гі, се на жа-
ці. Лю бі мая ра чул ка Ці хая, шмат лі кія азё ры, у 
якіх ма чы лі ка ноп лі, пу кі лё ну. Доб рыя, пра ца-
ві тыя лю дзі жы лі ў вёс цы. У кож на га быў свой 
пад во рак, ба га ты на ўся ля кую жыў насць, 
свая гас па дар ка: зям ля, лес, се на жаць. Бы-
ла ў вёс цы царк ва, па чат ко вая шко ла, мес ца 
для ад па чын ку. Усё раз бу ры ла вай на. Ка лі 
яна па ча ла ся, мне бы ло 6 га доў».

Бя да зда ры ла ся ў ве рас ні 1942 го да. Гэ ты 
страш ны дзень пры паў на вя лі кае свя та. За 
два ме ся цы пе рад гэ тым нем цы па абя ца лі 
мяс цо вым жы ха рам спа ліць вёс ку за да па-
мо гу пар ты за нам. Сваё сло ва стры ма лі.

Па жар па чаў ся з кан ца вёс кі. Ха ты амаль 
усе бы лі па кры тыя са ло май, ту лі лі ся не па да-
лё ку ад на ад ад ной. Гум но і хля вы поў ні лі ся 
ад гас па дар ча га на быт ку: амаль на но се бы-
ла зі ма. Усё га рэ ла, тра шча ла і па лы ха ла. На 
шчас це, лю дзі за ста лі ся жы выя.

Сям'я Ба ла ба но ві чаў па да ла ся ў мяс тэч ка 
Ту рэц. Тут бы лі род ныя ма ці і баць кі Зі на і ды. 
Там ужо жы лі па га рэль цы, але ж і ім знай-
шло ся мес ца.

«Прый шло ся жаб ра ваць, — ус па мі на ла 
жан чы на. — Лю дзі бы лі доб рыя. Усё да ва лі. 
А ў па чат ку кра са ві ка 1944 го да прый шло 
вы зва лен не. Баць ка з вай ны не вяр нуў ся. 
Па спеў здзейс ніць подз віг на Одэ ры, па блі зу 
вёс кі Бер зін. Уз на га ро ду па смя рот на ўру чы лі 
ма ці ў 1953 го дзе. Цяж кая пра ца ляг ла на яе 
пле чы. Ад куль бра лі ся ў яе сі лы?»

І ў гэ тай сям'і бы ла свая вай на. У ня ста-
чы, го ла дзе, хо ла дзе, без да ху над га ла вой. 
У што дзён ным ча кан ні вес тач кі з фрон ту, у 
той жу дас най на ві не аб стра це кар мі це ля. У 
цяж кім, жаб рац кім дзя цін стве, аб дзе ле ным 
ува гай баць коў, якія ўсе свае сі лы ад да ва лі 
дзе ля бу ду чай Пе ра мо гі.

«ЗА ХОЎ ВАЦЬ І БЕ РАГ ЧЫ ПА МЯЦЬ — 
НАШ ДУ ХОЎ НЫ АБА ВЯ ЗАК»

Так ду ма юць ву ча ні цы Мі ле віц ка га дзі ця-
ча га са да — ся рэд няй шко лы, што ў Жыт-
ка віц кім ра ё не, Тац ця на Да ра фей, На тал ля 
Емяль я на ва, Ма рыя Ка то віч і рас каз ва юць 
пра род ную вёс ку Мі ле ві чы, якая па дзя лі ла 
тра гіч ны лёс Ха ты ні і дзя сят каў ін шых на се-
ле ных пунк таў. Школь ні цы са бра лі ўспа мі ны 
тых, ка му па шчас ці ла ў той дзень ад сут ні чаць 
у вёс цы. Гэ тых пад лет каў гіт ле раў цы пры му-
сі лі гнаць ска ці ну на Мо рач. Паз ней ме на ві та 
яны бу дуць свед чыць пра не чу ва ныя звер-
ствы та го тра гіч на га дня 15 лю та га.

З ус па мі наў Іва на Мар ка ві ча Ефі мо ві ча 
(па мёр у 2004 го дзе):

«Вяр нуў шы ся поз на ўве ча ры, ма ці ска-
за ла, што нем цы па ляць на ва коль ныя вёс-
кі і ху та ры, рас стрэль ва юць лю дзей. За бі лі 
шас ця рых юна коў з вёс кі Ста рыя За лю ці чы, 
якія ад га ня лі жы вё лу. Трэ ба ра та вац ца. Ма-
ці ра і ла іс ці ў лес мне ад на му: мае бра ці кі і 
сяст рыч кі ма лень кія. Ста я ла су ро вая зі ма, 
і тле ла на дзея, што фа шыс ты не кра нуць 
дзя цей. Уна чы ра зам з сяб рам Ні кі фа рам 
Тар ца ном мы па да лі ся за Случ. На на ступ-
ны дзень з бо ку вёс кі па чу лі ся стрэ лы, кры кі 
лю дзей. Я за лез на вы со кае дрэ ва, каб бы ло 
лепш ві даць. Част ку жы ха роў Ста рых Мі ле-
віч са гна лі ў хлеў Агры пі ны Ха мі цэ віч, ас тат-
ніх — у ха ту Са чы ло ві ча, што не па да лёк ад 
ра кі. Тых, хто су пра ціў ляў ся, за бі ва лі і кі да лі 
ў бу дын кі не жы вы мі. На во кал ста я лі сал да-
ты з аў та ма та мі. Тых, хто спра ба ваў уця чы, 
рас стрэль ва лі. Так пра цяг ва ла ся не каль кі 
га дзін. Апоўд ні хлеў і ха та за па ла лі...»

На на ступ ны дзень кар ні кі па кі ну лі вёс ку. 
Тыя, хто ўра та ваў ся, па ча лі ха ваць ах вяр 
звер ства. Ста ла вя до ма, што за гі ну ла больш 
за 400 ча ла век. У той жа дзень у су сед няй 
вёс цы Бе раз ня кі зга рэ лі 200 мір ных жы ха-
роў, з іх 71 ча ла век — дзе ці да 15 га доў.

З ус па мі наў Евы Ва сіль еў ны Ефі мо віч, 
1929 го да на ра джэн ня:

«Узім ку 1942 го да мне бы ло 12 га доў. 
Усе зда ры ла ся ў лю тым. На пя рэ дад ні ха дзі лі 
чут кі, што нем цы па ляць лю дзей у су сед ніх 
вёс ках. Баць кі не ве ры лі ў тое, што нем цы 
зро бяць гэ так, а вось мая ба ба — на ад ва рот. 
Са май ра ні цай ба бу ля ска за ла, што пой-
дзем з Еў каю ў лес лу чы ну шу каць. У глы-
бі ні ле су па чу лі не зра зу ме лую га вор ку. Нас 

за ўва жы лі нем цы, якія 
пра чэс ва лі лес пе рад 
аб ла вай, і па гна лі на зад 
да до му. Ужо ў вёс цы не-
мец пад штурх нуў мя не 
да пад лет каў, якім бы ло 
за га да на гнаць ска ці ну 
ў Ста ро бін. Ся род усіх я 
бы ла са май мен шай.

У Ста ро бі не ў ней кай 
ста рой шко ле мы пра бы лі два тыд ні. На ступ-
ныя дні нас «гру зі лі» і зво зі лі ў мін скую тур му 
для ад праў кі ў Гер ма нію. У цяг нік за пі ха лі, 
як тое быд ла. Толь кі там-сям праз шчы лі-
ны пра соч ва ла ся со неч нае свят ло. Еха лі на 
пра ця гу трох су так. Ужо ў Гер ма ніі я тра пі ла 
ў ма ён так нем ца, дзе зна хо дзі лі ся і па ля кі, 
і фран цу зы, і італь ян цы. Усе жы лі ў ба ра ку. 
Пра ца ва лі пе ра важ на на по лі: па ло лі на ват 
пша ні цу, го лы мі ру ка мі вы ры ва лі асот, а ён 
жа та кі за раз лі вы. Рву ды пла чу-пла чу. Праз 
дзень усе паль цы і да ло ні па кры ва лі ся гной-
ны мі пу хі ра мі. Там мя не ўсе зва лі Ма люс ка, 
бо бы ла ся род усіх не толь кі са май ма ла дой, 
але і са май ма лень кай.

Ежы, якую нам да ва лі, ні ко му не ха па ла. 
На ся мё ра ча ла век вы да ва лі 3 літ ры ма ла ка 
(на 2 тыд ні), праз дзень — адзін бо хан хле ба, 
адзін па чак мар га ры ну і са ха рын, ас тат няе 
ва ры лі са мі. На по лі кра лі пша ні цу. З вя лі кіх 
ка мя нёў зра бі лі жор ны: зме лем кра дзе нае 
зер не — ды спя чом ся кі-та кі хлеб. Кож ны з 
па лон ных ба яў ся за хва рэць, бо ўра чоў тут 
не бы ло. За хва рэў — па мёр».

У гэ тых ма за іч ных ус па мі нах бы лых зня-
во ле ных — гіс то рыя част кі ма ла до га па ка-
лен ня ча соў Вя лі кай Ай чын най вай ны. За-
хоў ваць і бе раг чы па мяць пра іх і ўво гу ле 
пра тыя па дзеі, якія ад бы ва лі ся на на шай 
зям лі 70 і больш га доў та му, — са праў ды 
наш ду хоў ны аба вя зак пе рад са мі мі са бой, 
пе рад на шчад ка мі. І яна, гэ тая па мяць, па він-
на пе ра да вац ца з па ка лен ня ў па ка лен не, як 
ня згас ны фа кел вя лі кай лю бо ві да Ра дзі мы, 
да свай го на ро да.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

РАД КІ 
ПА МЯ ЦІ

Кож ны дзень у «Звяз ду» ідуць пісь мы пра вай ну, 
якая ў кож на га свая

І ў гэ тай сям'і бы ла свая вай на. 
У ня ста чы, го ла дзе, хо ла дзе, 
без да ху над га ла вой. 
У што дзён ным ча кан ні вес тач кі 
з фрон ту, у той жу дас най на ві не 
аб стра це кар мі це ля.

Па між жыц цём і смер цюПа між жыц цём і смер цю  ��

УДЗЯЧ НЫЯ ВАЙ НЕ ЗА... КА ХАН НЕ

Ілья ЛЕЙ БМАН і Але на КА ЦЯН КО ВА. 1945 год.

Прай шоў шы вай ну, 
яна так і не на ву чы ла ся быць 
абы яка вай да чу жых праб лем. 
Чу жыя па ку ты бы лі 
яе аса біс тым бо лем.

Гіст о рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіст о рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны  ��

З НА ДЗЕ ЯЙ НА МІР
Сё ле та Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На цый свят куе 70-га до вы юбі лей. Яшчэ 
да па чат ку Дру гой су свет най вай ны ста ла зра зу ме ла, што Лі га На цый, 
між на род ная ар га ні за цыя, утво ра ная ў 1920 го дзе з мэ тай урэ гу ля ван ня 
спрэ чак па між кра і на мі шля хам дып ла ма тыч ных пе ра моў, не вы кон вае 
сва іх за дач. У па чат ку 1940-х па ча лі рас пра цоў ваць струк ту ру і мэ ты но вай 
між на род най ар га ні за цыі. На рэш це, пад час кан фе рэн цыі ў Сан-Фран цыс ка, 
якая пра хо дзі ла з кра са ві ка па чэр вень 1945 го да, быў за цвер джа ны Ста тут 
Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый. Пад пі са ны ён быў 26 чэр ве ня 1945 го да 
прад стаў ні ка мі 50 кра ін, ся род якіх бы ла і Бе ла рус кая ССР. Ста тут ус ту піў 
у сі лу 24 каст рыч ні ка 1945 го да — гэ ты дзень ця пер свят ку ец ца як Дзень 
Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый.

Што пі са ла «Звяз да» 
пра Ар га ні за цыю Аб' яд на ных На цый у 1945-м


