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У артыкуле аўтар дзеліцца сваімі ўражаннямі аб выкладчыцкай і даледчыцкай дзейнасці ў 

галіне знешнепалітычнай гісторыі Беларусі (ЗГБ) і разважае аб канцэптуальна-

метадалагічных падыходах да асэнвавання гэтага новага кірунку ў беларускай 

гістарыяграфіі. Аналізуюцца асноўныя канцэпцыі і прынцыпы, на якіх будуецца выкладанне 

і даследаванне ЗГБ: нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі, канцэпцыя гісторыі 

беларускай дзяржаўнасці, перыядызацыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і 

знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў.  
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У артыкуле аўтар хацеў бы падзяліцца, па-першае, сваімі ўражаннямі аб выкладчыцкай 

(з 1993 г.) і даледчыцкай (з канца 1980-х гадоў) дзейнасці ў галіне знешнепалітычнай 

гісторыі Беларусі (ЗГБ), па-другое, паразважаць аб канцэптуальна-метадалагічных 

падыходах да асэнвавання гэтага новага кірунку ў беларускай гістарыяграфіі. Тэрмін ЗГБ 

выкарыстоўваецца намі як аналаг тэрміну “Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі”, г. зн. 

адпаведнік назве прадмету, які выкладаецца на факультэце міжнародных адносін БДУ і 

некаторых іншых вну Беларусі. З паняццем “знешнепалітычная гісторыя Беларусі” цесна 

звязана роднаснае яму паняцце “Дыпламатычная гісторыя Беларусі”, аднак апошняе мае 

вузейшае значэнне, паколькі дыпламатыя, як вядома, з’яўляецца часткай знешняй палітыкі 

дзяржавы.  
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Увогуле, калі я пачынаў распрацоўваць гэты курс, на нашай толькі что створанай 

кафедры міжнародных адносін сярод чатырох прафесароў (бацькоў-заставальнікаў кафедры: 

А.В.Шарапы, А.А.Чалядзінскага. А.А.Разанава і аўтара гэтых радкоў) з удзелам дацэнта 

Л.В.Лойкі былі дыскусіі наконт яго назвы. Гучалі розныя прапановы: ад “Гісторыі 

геапалітыкі і дыпламатыі Беларусі” да “Гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці і міжнародных 

сувязей Беларусі”. Урэшце пагадзіліся ўзяць самую шырокую, класічную назву прадмета 

“Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі” [13, с. 6], разумеючы аднак пры гэтым, што не ва ўсе 

перыяды беларускай дзяржаўнасці была знешняя палітыка, асабліва ў часы знаходжання 

беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Менавіта гэты перыяд выклікае ў мяне, як і ў 

многіх іншых гісторыкаў, пытанні наконт існавання беларускай дзяржаўнасці, нават у 

нерэалізаванай, патэнцыяльнай форме. Дэ гэтага пытання вернемся пазней.  

Аб асноўных канцэпцыях і прынцыпах, на якіх будуецца выкладанне і даследаванне 

ЗГБ. 

1. Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі. Гэта заканамерная з’ява, калі вывучэнне 

знешнепалітычнай гісторыі пэўнай дзяржавы будуецца на яе нацыянальнай гістарычнай 

канцэпцыі, паколькі гэта вонкавая, знешняя гісторыя з’яўляецца часткай агульнай гісторыі 

народа і дзяржавы. Нацыянальная ці нацыянальна-дзяржаўная канцэпцыя гісторыі Беларусі – 

гэта адносна маладая і новая сістэма  навуковых поглядаў на гістарычнае мінулае 

беларускага народа. Яе падставы былі сфармуляваны ў 1910-20-х гадах класікамі 

нацыянальнай гістарыяграфіі -В.Ластоўскім, У.Ігнатоўскім, М.Доўнар-Запольскім, 

У.Пічэтай. А як цэласнае паняцце ці сістэма навукова ўпарадкаваных поглядаў нацыянальная 

канцэпцыя гісторыі Беларусі была распрацавана ў пачатку 1990-х гадоў у Інстытуце гісторыі 

НАН Беларусі. Сваё практычнае ўвасабленне канцэпцыя знайшла ў “Нарысах гісторыі 

Беларусі” – першым акадэмічным падручніку для вну па гісторыі Беларусі (у 2 частках, 1994-

1995 гг.), двух першых тамах “Энцыклапедыі гісторыі Беларусі” (1993-1994 гг.), 6-томнай 

гісторыі Беларусі (2000-2011 гг.) – першай шматтомнай нацыянальнай гісторыі беларускага 

народа.  

Падчас працы ў Інстытуце гісторыі ў 90-я гады, у тым ліку загадчыкам аддзела 

нацыянальныхі міжнародных адносін аўтар меў непасрэднае дачыненне да фармулявання 

знешнепалітычных аспектаў канцэпцыі, а потым да яе ўкаранення ў сістэму навуковых 

даследаванняў і адукацыйна-выхаваўчы працэс БДУ і вышэйшай школы Беларусі ў цэлым. 

Гэта знайшло адлюстраванне ў навучальных дапаможніках “Гісторыя знешняй палітыкі 

Беларусі” (у 2 частках, 2003-2004 гг. і 2013 г.), “Гісторыя міжнародных адносін” (ч. 2 і 3, у 

главах “Беларусь у міжнародных адносінах” (1918-1945 і 1945-1990 гг.), манаграфіях па 

беларуска-расійскіх і беларуска-польскіх адносінах [8; 9; 11].  
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2. Канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці. З канца 90-х гадоў у гістарычнай 

палітыцы і гістарыяграфіі Рэспублікі Беларусь набіраюць моц і пачынаюць дамінаваць 

неасавецкія, часам расійскацэнтрычныя трактоўкі гісторыі Беларусі, асабліва гэта датычыла 

перыяду ХХ ст. Нацыянальная канцэпцыя гісторыі Беларусі адыходзіць на задні план, пра яе 

проста не згадваюць ці наўмысна забываюць [10, s. 162-163, 172-174]. Такі стан працягваўся 

нейдзя 10-15 гадоў, пасля чаго наступіла рэактывацыя гэтай канцыпцыі, але ў спрошчаным, 

мадыфікаваным, кампрамісным і абноўленым варыянце. Гэта знайшло адлюстраванне ў 5-

томнай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі “Гісторыя беларускай дзяржаўнасці” (на 

рускай мове). Два першыя тамы апублікаваны ў канцы 2018-пачатку 2019 г. і ахопліваюць 

часы ад узнікнення беларускай дзяржаўнасці ў ІХ ст. да канца існавання Расійскай імперыі 

(1917 г.). Ва Уводзінах да ўсяго выдання кіраўнікамі аўтарскага калектыву (А.Каваленям, 

В.Даніловічам і М.Смяховічам) сфармулявана канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і 

дадзена вызначэнне паняццю дзяржаўнасці: это “внутренняя потенциальная способность 

этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающая право и возможность 

длительного самостоятельного существования и развития”. Дзяржава ж з’яўляецца 

канкрэтна-гістарычным увасабленнем патэнцыі дзяржаўнасці і яе дзяржваўтваральных 

фактараў [3, c. 6.].  

Зыходзячы з распрацаванай канцэпцыі, аўтары разглядаюць беларускую дзяржаўнасць у 

выглядзе гістарычных і нацыянальных форм. Да гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці 

належаць: Кіеўская Русь, Полацкая зямля і Тураўскае княства, Вялікае Княства Літоўскае, 

Рэч Паспалітая, Расійская імперыя. Спецыфікай гістарычных форм было тое, што яны 

з’яўляліся поліэтнічнымі ўтварэннямі і належалі не толькі беларускаму этнасу, але і іншым 

этнасам і ў іх межах нягледзячы на розныя цяжкасці складвалася дзяржаўнасць беларускага 

народа. Вышэйшай кропкай развіцця кожнага этнаса з’яўляецца нацыянальная дзяржаўнасць, 

паколькі толькі ва ўмовах дзяржаўнай незалежнасці магчыма найбольш поўная рэалізацыя 

ўсіх магчымасцей і патэнцый нацыі. Нацыянальныя формы беларускай дзяржаўнасці ўзніклі, 

існавалі і працягваюць сваё развіццё ў ХХ-пачатку ХХІ ст. у форме Беларускай Народнай 

Рэспублікі, Беларускай ССР (у розных відах) і Рэспублікі Беларусь [3, c. 6.].  

3. Перыядызацыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці і знешнепалітычнай дзейнасці 

беларускіх дзяржаў і дзяржаўных утварэнняў. Канцэпцыя гісторыі беларускай дзяржаўнасці 

мае непасрэднае дачыненне да перыядызацыі знешнепалітычнай гісторыі Беларусі, 

сфармуляванай у нашых вучэбных дапаможніках, навуковых артыкулах і іншых працах. У 

сваёй перыядызацыі ЗГБ аўтар абапіраўся на падзел гісторыі Беларусі па прынцыпу 

дзяржаўных форм існавання беларускага народа, які ўпершыню быў уведзены ў 

гістарыяграфію У.Ігнатоўскім у працы “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі”. Ігнатоўскі паклаў 
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у аснову сваёй перыядызацыі прынцып дзяржаўнасці (дзяржаўнай прыналежнасці беларускіх 

зямель), г. зн. па сутнасці знешнепалітычны прынцып, які адлюстроўваў гістарычную 

зменлівасць дзяржаўнай прыналежнасці Беларусі, яе міжнароднага становішча сярод іншых 

дзяржаў і народаў Усходняй Еўропы [2, c. 28-30].  

У нашай перыядызацыі ЗГБ выдзелена пяць перыядаў: знешнепалітычная дзейнасць 

старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў (ІХ-ХІІІ ст.); знешняя палітыка і дыпламатыя ВКЛ 

(ХІІІ-канец ХУІІІ ст.); Беларусь у складзе Расійскай імперыі ці бездзяржаўны перыяд у 

гісторыі Беларусі (канец ХУІІІ-пачатак ХХ ст.); адраджэнне і развіццё беларускай 

дзяржаўнасці і яе знешнепалітычнай актыўнасці ў форме БНР і БССР (1918-1991 гг.); 

станаўленне знешняй палітыкі незалежнай Рэспублікі Беларусь (з 1991 г. па сённяшні дзень) 

[8, с. 8-9; 11, с. 8-10; 12]. Паводле нашай перыядызацыі, усе формы беларускай дзяржаўнасці 

названы гістарычнымі формамі, уключаючы сучасныя (БНР, БССР і Рэспубліку Беларусь), 

паколькі ўсіх іх звязвае прынцып гістарызму і зменлівасці сутнасных характарыстык.  

Плюсы і мінусы канцэпцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Увядзенне аўтарскім 

калектывам Інстытута гісторыі НАНБ паняцця “нацыянальнай формы беларускай 

дзяржаўнасці”, якая адносіцца да ХХ-ХХІ ст., узбагачае сучасную гістарыяграфію і дае ў 

рукі гісторыкаў прыдатны метадалагічны інструментарый для разумення і тлумачэння 

складаных, пакручастых шляхоў узнікнення і развіцця беларускай дзяржаўнасці ва ўсім 

багацці і разнастайнасці яе форм і зместу. Разам з тым некаторыя сцвярджэнні, трактоўкі і 

падыходы аўтараў “Истории белорусской государственности” выклікаюць пытанні ці 

з’яўляюцца супярэчлівымі.  

1. Напрыклад, Кіеўская Русь, Полацкае і Тураўскае княствы аднесены да першых 

гістарычных форм беларускай дзяржаўнасці [3, с. 6, 158, 211-229], у выніку чаго адбылося 

спалучэнне двух канцэпцый: расійскай дарэвалюцыйнай і савецкай, якія лічылі, што ў 

перыяд ранняга феадалізму існавала толькі адзіная Стражытнаруская дзяржава (Кіеўская 

Русь), і сучаснай беларускай канцэпцыі, паводле якой на тэрыторыі Беларусі існавала 

раннедзяржаўнае ўтварэнне Полацкая зямля, раўназначнае ў палітычных адносінах 

Наўгародскай і Кіеўскай землям [3, с. 35-36]. Да таго ж спалучэнне Кіеўскай Русі з 

беларускімі княствамі азначае аб’яднанне цэлага і часткі, што не зусім лагічна. 

2. На першы погляд, не выклікае пытанняў дзяржаўны статус ВКЛ. У сучаснай 

беларускай і замежнай літаратуры яно разглядаецца як мацнейшая ўсходнееўрапейская 

дзяржава, якая існавала пяць з паловай стагоддзяў і праводзіла актыўную знешнюю 

палітыку. Пытанні пачынаюцца ў спадкаемцаў ВКЛ і датычацца яны гістарычнай спадчыны 

гэтай поліэтнічнай і поліканфісіянальнай дзяржавы. Так гістарычна атрымалася, што 

беларусы як нашчадкі літвінаў (этнасу, які дамінаваў у княстве) у выніку змены сваёй назвы 
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(з літвінаў на беларусаў) як бы пазбавіліся сваіх гістарычных правоў на ВКЛ. Акрамя 

гістарычнай назвы сучасныя беларусы  згубілі (пазбавіліся) першай сталіцы ВКЛ горада 

Навагрудка, старажытнабеларускай мовы – афіцыйнай мовы справаводства, сваёй эліты, што 

пацягнулася ў польскую шляхту, праваслаўнага варыянту хрысціянства як дамінуючай 

рэлігіі, этнічнай і міжнароднай ідэнтычнасці ў выніку векавой канфрантацыі паміж ВКЛ і 

Рускай дзяржавай, а пазней паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй. 

Расійская (дарэвалюцыйная, савецкая і сучасная), польская, пазней літоўская і 

заходнееўрапейская гістарыяграфіі разглядаюць ВКЛ як польска-літоўскую, літоўска-рускую 

ці ўласна літоўскую дзяржавы. Для беларусаў месца ў ёй не было. Бацькі-заснавальнікі 

беларускай гістарычнай школы (В.Ластоўскі, У.Ігнатоўскі, У.Пічэта, М.Доўнар-Запольскі) 

вярнулі ВКЛ яго гістарычна правільную, сутнастную этнічную характарыстыку –“беларуска-

літоўская дзяржава”, якая праўда не прынялася ў пазнейшай савецкай гістарыяграфіі. Да 

гэтай характарыстыкі беларускія гісторыкі вярнуліся ў 90-я гады і яе спачатку прынялі 

літоўскія гісторыкі, пагадзіўшыся з кампраміснай для іх формулай “літоўска-беларуская 

дзяржава”. Аднак нейдзя з канца 90-х гадоў у Вільнюсе (Вільні) усё вярнулася на кругі свая і 

гісторыкі Літоўскай Рэспублікі адмовіліся ад гэтага кампраміснага пагаднення.  

3. Ключавой падзеяй у гісторыі Беларусі, Літвы і Польшчы была Люблінская ўнія 1569 

г., 450-годдзе якой адзначаецца ў гэтым годдзе. Аб’яднанне ВКЛ і Польшчы ў федэратыўную 

дзяржаву Рэч Паспалітую застаецца прадметам гістарыяграфічных спрэчак і дыскусій. У 

беларускай гістарыяграфіі, як пачатку ХХ ст., так і савецкіх часоў, Люблінская ўнія 

трактавалася пераважна як адмоўная падзея, якая прывяла да заняпаду ВКЛ, паланізацыі і 

акаталічвання  шляхты. У сучаснай гістарыяграфіі стварэнне Рэчы Паспалітай ацэньваецца 

больш збалансавана з улікам яе значных гістарычных дасягненняў. Яны асабліва добра 

бачны з пазіцый знешняй палітыкі і міжнароднага становішча ВКЛ, паколькі заключэнне 

Люблінскай уніі дазволіла аб’яднаныя сілам Княства і Кароны выграць Лівонскую вайну [3, 

с. 364-369]. Пазнейшай платай за перамогу стала дээтнізацыя літвінскай шляхты і 

грамадства. Аднак альтэрнатыва была яшчэ горшай – ужо ў ХУІ ст. ВКЛ магло быць 

далучана да Рускай дзяржавы Івана Жахлівага.  

4. Сур’ёзныя пытанні ўзнікаюць да аўтараў 2 тома “Истории белорусской 

государственности” ў сувязі з іх тэндэнцыяй разглядаць існаванне беларускай дзяржаўнасці ў 

перыяд Расійскай імперыі. Гэта новае слова ў беларускай гістарыяграфіі, якога нават не было 

ў савецкія часы, калі пачатак беларускай дзяржаўнасці выводзілі з узнікнення БССР. Паводле 

логікі аўтараў прадмовы, беларусаў і ўкраінцаў у Расіі залічалі да адзінага рускага 

“суперэтнаса”, дзяржаваўтваральнага народа ўсёй імперыі [3, с. 3]. З гэтага вынікала, што 

расійская дзяржава была іх уласнай дзяржавай і што беларусы і ўкраінцы павінны былі 
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адмовіцца ад усялякіх надзей, мараў і планаў аб іх уласнай нацыянальнай дзяржаўнасці. Як 

вядома, гэтага не адбылося. У ХІХ-пачатку ХХ ст. у складзе Расійскай імперыі сфармаваліся 

беларуская і ўкраінская нацыі, пачаўся беларускі і ўкраінскі нацыянальны рух за аўтаномію. 

Гэтыя працэсы адносна беларусаў адлюстраваны ў томе неяк невыразна і непераканаўча.  

Наша разуменне расійскага перыяду ў гісторыі Беларусі ці “расійскага панавання ў 

Беларусі” паводле Доўнар-Запольскага заключаецца ў тым, што гэты быў час бездзяржаўнага 

існавання беларускага народа, перапынку яго дзяржаўнай гістарычнай традыцыі, які супаў з 

працэсамі мадэрнізацыі, развіцця капіталізму, фармавання нацыі і пачаткам барацьбы 

супраць самадзяржаўя, за аўтаномію і незалежнасць [9, с. 7-8; 11, с. 223-225]. З такіх і нават 

больш радыкальных пазіцый трактуецца знаходжанне ў складзе Расійскай імперыі сваіх 

продкаў сучаснымі гістарычнымі канцэпцыямі Польшчы, балтыйскіх дзяржаў, Украіны. З 

пункту погляду геапалітыкі і міжнародных адносін беларускія тэрыторыі выконвалі ролю 

заходняга фарпоста еўраазіацкай імперыі падчас напалеонаўскіх войн і Першай сусветнай 

вайны. Беларускага пытання як еўрапейскай міжнароднай  праблемы барацьбы беларусаў за 

свае нацыянальныя правы ў ХІХ-пачатку ХХ ст. не існавала, у адрозненні ад польскага ці 

ўкраінскага пытанняў.  

5. У апошнія гады беларускай гістарыяграфія і гістарычная палітыка зрабілі значны крок 

наперад у разуменні і тлумачэнні дзяржаўна-ўтваральных працэсаў у Беларусі ў першыя 

дзесяцігоддзі ХХ ст. Гэта выразілася, як адзначалася, у творчым вынаходніцтве тэрміну 

“нацыянальная дзяржаўнасць” і ўключэнні ў яго БНР, якая такім чынам вярнулася на сваё 

законнае і пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ХХ ст. як першая спроба адраджэння 

дзяржаўнасці ці першы крок да незалежнасці. Шырокае святкаванне ў Беларусі і за яе межамі 

ў асяродках дыяспары 100-гадовага юбілею БНР у 2018 г. адлюстравала папулярнасць і 

прыцягальнасць незалежніцкіх ідэалаў 25 Сакавіка ў грамадстве. 

Адно са складаных пытанняў з гісторыі БНР і яе знешнепалітычнай дзейнасці  тычылася 

праблемы яе міжнароднага прызнання. Польская даследчыца Д.Михалюк упершыню ў 

літаратуры даследавала гэта пытанне і прыйшла да высновы, што адзінай дзяржавай, якая 

прызнала БНР дэ-факта, была Фінляндыя. Як нам ўдалося нядаўна высветліць у выніку 

працы з архівам брытанскага Форын офіса ў Лондане, фінскі ўрад пад ціскам Вялікабрытаніі 

ў студзені 1920 г. фактычна дэзавуяваў сваю згоду на такое прызнанне і адмовіўся прымаць 

прадстаўніцтва БНР. Маўклівае ці ўскоснае прызнанне БНР ажыццявілі Украінская Народная 

Рэспубліка, Германія, Чэхаславакія, Латвія, Эстонія. Аднак БНР не прызналі дзяржавы 

пераможнай кааліцыі - Антанты, якія вызначалі новы расклад міл у Еўропе: Вялікабрытанія. 

Францыі і ЗША [7, С. 441-443]. 
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Беларускі гісторык А. Чарнякевіч у кнізе “БНР. Триумф побежденных” адзначае, што 

БНР, хаця і праіграла барацьбу за ўладу і існаванне, аднак заклала асновы беларускай 

дзяржаўнасці ў ХХ ст. і стала такім чынам першым дзяржаўным утварэннем у навейшай 

гісторыі, дзякуючы якому беларусы заявілі аб сваім праве на незалежнасць і самавызначэнне. 

Гэты аўтар, як і большасць іншых даследчыкаў,  лічыць, што БНР не сфармавалася да канца 

як рэальная дзяржава з усімі класічнымі атрыбутамі дзяржаўнасці. А.Чарнякевіч прызнае 

пэўныя вынікі беларускіх дзеячаў у галіне дыпламатыі, аднак да прызнання Беларусі (БНР) 

як суб’екта міжнароднага права гэта не прывяло [14, С. 293-294]. 

Другой формай нацыянальнай дзяржаўнасці была Беларуская ССР. Ёй у параўнанні са 

сваім сацыяльна-класавым антаганістам (БНР) выпаў больш шчаслівы лёс і беларуская 

савецкая рэспубліка праіснавала 72 гады, даўшы пачатак новай незалежнай дзяржаве – 

Рэспубліцы Беларусь. Гісторыя БССР і яе знешнепалітычнай дзейнасці яшчэ як след не 

напісана, аднак у афацыйнай гістарыяграфіі і гістарычнай палітыцы прэзідэнцкага перыяду 

БССР-кія часы падаюцца ў светла-ружовых колерах. 100-годдзе БССР, у тым ліку Наркамата 

замежных спраў, якое ўрачыста было адзначана ў студзені 2019 г., даюць добрую падставу, 

каб ацаніць дзяржаўна-прававы і міжнародна-палітычны статус рэспублікі, ступень яе 

самастойнасці ў складзе СССР і на міжнароднай арэне.   

Калі казаць пра сутнасць Беларускай ССР як дзяржавы/дзяржаўнага ўтварэння, то ў 

савецкія часы яе абазначалі як «суверэную сацыялістычную дзяржаву» (Канстытуцыя БССР 

1978 г.), раўнапраўны суб“ект міжнароднага права (працы савецкіх юрыстаў-міжнароднікаў), 

дзяржаву “асобнага роду ці абмежаваны суб“ект міжнароднага права” (працы заходніх 

юрыстаў-міжнароднікаў) [5, С. 165-170], залежную ад РСФСР савецкую рэспубліку ці 

залежную ад саюзнага Цэнтра (Крамля) саюзную рэспубліку СССР (ацэнкі замежных, 

заходніх урадаў) [11, С. 287], «марыянетачную дзяржаву, створаную і навязаную Масквой» 

(ацэнкі ўрада БНР і беларускай палітычнай эміграцыі) [1, дак. № 69, с. 167]. У гэтых вельмі 

розных, часам дыяметральна супрацльлеглых навуковых і палітычных дефініцыях і ацэнках 

адной з савецкіх саюзных рэспублік палягала сутнасць палітычнага і ідэалагічнага падзелу 

свету, які наступіў пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ў Расіі.  

Гэты падзел знік пасля заканчэння халоднай вайны, што дазволіла гісторыкам, 

прававедам і палітыкам наблізіцца да сутнасных, сістэмных характарыстык савецкага 

камунізму і Савецкага Саюза як унікальнай «унітарнай федэрацыі», якую складалі залежныя 

ад Цэнтра саюзныя рэспублікі [5, С. 167]. У першыя гады незалежнасці беларускія вучоныя 

былі схільны да таго, каб даволі крытычна ацэньваць гістарычную спадчыну БССР. Гэта 

выразна бачна ў артыкуле Л.Лойкі ў 1-м томе «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» (1993 г.), 

дзе час існавання БССР разглядаецца як «важны, своеасаблівы і супярэчлівы перыяд у 
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шматвяковай гісторыі беларускага народа». Прызнаючы яе гістарычныя дасягненні ў 

эканамічным, сацыяльным і культурным развіцці беларускай нацыі і яе кансалідацыі, аўтар 

палічыў неабходным зазначыць, што «савецкі перыяд у гісторыі Беларусі -- гэта час 

упушчаных магчымасцей для паскоранага цывілізацыйнага прагрэсу і нацыянальнага 

адраджэння» [6, С. 407]. Гэтыя ацэнкі значна змяніліся ў бок гларыфікацыі БССР у 

афіцыйных і энцыклапедычных выданнях, пачынаючы з другой паловы 1990-х гадоў. Усё 

гэта дае падставы сцвярджаць, што сёння «фенамен БССР» застаецца пераважна прадметам і 

ўласнасцю гістарычнай палітыкі, а не навуковай гістарыяграфіі. 

МЗС ажыццявіла шэраг важных мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне 

дзяржаўнай легітымнасці беларускай дыпламатычнай традыцыі (увядзенне Дня 

дыпламатычнага работніка, зацвярджэнне геральдычных сімвалаў МЗС, урачыстае 

пасяджэнне з нагоды 100-гадовага юбілею НКЗС/МЗС БССР/Рэспублікі Беларусь). Пад звон 

фанфар аднак нельга забываць пра тое, што было ў гісторыі. А гэта абмежаваны суверэнітэт 

БССР у складзе савецкай “унітарнай” федэратыўнай дзяржавы, адсутнасць сапраўднай 

знешняй палітыкі і яе сурагат у форме “знешнепалітычнай дзейнасці” рэспублікі. “Беларускі 

атрад савецкай дыпламатыі” – вось рэальнае месца МЗС БССР у сістэме дыпламатычнай 

службы СССР.  

БНР паклала пачатак аднаўленню беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў ХХ ст. і яе 

справа была працягнута наступным дзяржаўным утварэннем - Беларускай ССР, якая ў сваю 

чаргу паклала пачатак новай незалежнай дзяржаве – Рэспубліцы Беларусь. Гэтая трэцяя 

форма беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці працягвае сваё далейшае існаванне ў ХХІ ст., 

рэалізуючы гістарычныя традыцыі і ідэалы сваіх папярэднікаў – БНР і БССР. Узятыя разам, 

тры формы беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ХХ-ХХІ ст. уяўляюць сабой 

гістарычную парадыгму, якую можна выразіць гегелеўскай трыядай: тэзіс (БНР) –антітэзіс 

(БССР) – сінтэз (Рэспубліка Беларусь). 

“Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі” - гэта новы і вельмі важны прадмет у 

навучальным плане факультэта міжнародных адносін БДУ і вышэйшай школы Беларусі. Ён 

нарадзіўся дзякуючы незалежнасці Беларусі і служыць яе захаванню і ўмацаванню праз 

навучанне і выхаванне прафесіяналаў, грамадзян і патрыётаў нашай краіны. 
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