
БЕЛАРУСКАЯ ССР НА МIЖНАРОДНАЙ АРЭНЕ (1944-1990 гг.) 

Уладз1м1р Снапкоуск 

Шлях Eenapyci у ААН. Новы этап знешнепалпыч- шысцкай Германи, якiя не пакарылкся ворагу i у н е ^ 
най дзейнасщ Беларускай ССР пачауся у 1944—1945 гг. значны уклад у агульную справу антыптлераускай каа-
У лютым 1944 г. Вярхоуны Савет СССР прыняу закон литый. Рузвельт i Чэрчыль таксама разумел^ што два 
"Аб прадастауленн саюзным pэcпyблiкaм паунамоцт- дадатковыя галасы не будуць мець для СССР прынцы-
вау у гaлiнe знeшнiх зносш i аб пераутварэнн у cyвязi повага значэння на форуме Генеральнай Аcaмблei, якая 
з гэтым народнага камксарыята замежных спрау з агуль- у 1945 г. складалася з 51 дзяржавы-члена. Таму невы-
насаюзнага у caюзнa-pэcпyблiкaнcкi народны кaмica- падкова Рузвельт хутка aдмовiycя ад сваей просьбы даць 
рыят". У сакавпку 1944 г. Вярхоуны Савет БССР унёс ЗША таксама два дадатковыя месцы у Генеральнай 
змены у Канстытуцыю pэcпyблiкi 1937 г., паводле яюх Аcaмблei. 
БССР атрымала права уступаць у непасрэдныя зноciны Канчаткова пытанне аб членстве Укpaiны i Бе¬ 
з зaмeжнымi дзяpжaвaмi, заключаць з iмi пaгaднeннi i л а р у с у apгaнiзaцыi было вырашана на канферэнцыи 
абменьвацца дыплaмaтычнымi i конcyльcкiмi прадстау- Аб'яднаных Нацый у Сан-Францыска (кpacaвiк—чэр-
нiкaмi. Тады ж быу прыняты закон аб стварэнш Народна- вень 1945), якая аднагалосна прыняла paшэннi аб ук-
га камксарыята замежных спрау (з 1946 г. — Мшклэрства лючэнн гэтых дзвюх caвeцкiх pэcпyблiк у першапачат-
замежных спрау БССР). Краунпком знeшнeпaлiтычнaгa ковыя члены i аб запрашэнн дэлегацый УССР i БССР 
ведамства быу прызначаны К. В. Кксялёу якi дагэтуль на устаноучы форум Аб'яднаных Нацый. 6 мая 1945 г. 
з аймау пасаду наркома аховы здароуя . Урач па урадавыя дэлeгaцыi УССР i БССР прыбыип у Сан-
cпeцыяльнacцi, кандыдат медыцынсгах навук, ён стау Францыска i актыуна yключылicя у працу канферэн-
дыпламатам па прызначэнню, займау пасаду мшктра цыi. 26 чэрвеня яны пaдпicaлi Статут ААН, якi быу 
замежных спрау на працягу больш за дваццаць гадоу paтыфiкaвaны у жнiyнi 1945 г. 
(1944—1966) i з'яуляуся адначасова да 1958 г. намесш- Так, дaволi нечакана для сябе, Беларусь апынула-
кам cтapшынi урада БССР. ся у лiкy 51 кpaiны—заснавальнщы ААН. Вярхоуныя 

Галоунай прычынай прадастаулення, а дакладней, органы рэспублЫ нiколi не cтaвiлi i не мапп пacтaвiць 
вяртання саюзным рэспублпкам знeшнeпaлiтычных пра- перад Стaлiным пытання аб выхадзе на мiжнapоднyю 
воу быу paзлiк Стaлiнa i яго акружэння атрымаць у асо- арэну щ yключэннi у склад мiжнapоднaй apгaнiзaцыi. 
бе 16 pэcпyблiк СССР дадатковыя галасы у ствараемай Такая "смеласць" магла дорага каштаваць ва умовах 
Аpгaнiзaцыi Аб'яднаных Нацый i на пасляваенных мiж- cтaлiнcкaгa таталггарнага рэжыму. Толькi дзякуючы волi 
народных канферэнцыях. "бaцькi народау" i дыпламатычнаму майстэрству 

З yлiкaм таго, што Вялпкабрытанк магла paзлiчвaць мiнicтpa замежных спрау СССР В. М. Молатава Бела-
у мiжнapодных apгaнiзaцыях i на канферэнцыях на пад- русь i Украша змaглi выйcцi на арэну мiжнapоднaй па-
трымку дзяржау—членау Брытанскай Сaдpyжнacцi на- лпыю. Але там iх чакау незайздросны лёс "двух дадат-
цый, а ЗША — aбaпipaццa на галасы залежных ад iх ковых галасоу" для агульнасаюзнай дэлeгaцыi. Гава-
кpaiн Лaцiнcкaй Амepыкi, Сaвeцкi Саюз вырашыу так- рыць аб самастойнай дыпламатый Укpaiны i Бeлapyci у 
сама стварыць сабе шматгалосую падтрымку у асобе ААН i шшых мiжнapодных apгaнiзaцыях у caвeцкi пе-
саюзных pэcпyблiк. Аднак, у адрозненне ад Канады щ рыяд (да пачатку 90-х гг.) не прыходзщца. Яны былi 
Аycтpaлii, Аpгeнцiны щ Бpaзiлii, Укpaiнcкaя ССР цi Бе- вымушаны icцi як цень за дэлегацыяй СССР. 
ларуская ССР, як i шшыя саюзныя pэcпyблiкi, не з'яу- Разам з тым уваходжанне Беларус у ААН мела 
лялкя cyвepэннымi i нeзaлeжнымi дзяpжaвaмi, а цал- вялiкae гicтapычнae значэнне, цалкам адпавядала нацы-
кам пaдпapaдкоУвaлicя Маскве, саюзнаму партыйна- янальным iнтapэcaм беларускага народа. Подшс БССР 
дзяржаунаму юраунщтву. пад Статутам ААН азначау, што сусветнае супольнщт-

Зaходнiя дзяржавы добра paзyмeлi гэта. На канфе- ва фармальна прызнавала яе суверэннай i незалежнай 
pэнцыi у Думбартон-Оксе (жшвень—кacтpычнiк 1944) дзяржавай, якой яна фактычна не з'яулялася у складзе 
ЗША i Вялiкaбpытaнiя выступил супраць прапановы Савецкага Саюза. Рэспублша aтpымлiвaлa усе пpывi-
кipayнiкa савецкай дэлегацып А. А. Гpaмыкi аб уклю- лei i iмyнiтэты ААН, права вы^рацца у яе галоуныя 
чэннi yciх 16 саюзных рэспублж у склад першапачат- органы, у тым лшу у Савет Бяспега. Урад pэcпyблiкi ат-
ковых членау новай мiжнapоднaй apгaнiзaцыi. Пpэзi- рымау магчымасць yдзeльнiчaць у aбмepкaвaннi сусвет-
дэнт ЗША Ф. Рузвельт разглядау савецкае патрабаван- ных праблем, даводзщь сваю пaзiцыю да ААН, уносщь 
не як пагрозу усяму плану стварэння ААН i пpaciy Ста- на яе разгляд свае прапановы i заувап. На працягу больш 
лша пacтaвiць гэта пытанне пасля стварэння аргашза- за 40 гадоу ААН, па сутнасщ, была для Беларуи aдзi-
цыi. Апошнi быу вымушаны пайсщ на кaмпpaмic i на ным акном у знешш свет. 
Ялцiнcкaй кaнфepэнцыi у лютым 1945 г. дамогся ад Першы этап (1944—1953 гг.). 45-гадовы перыяд 
Ф. Рузвельта i прэм'ер-мшклра Вялiкaбpытaнii У. Чэр- знешнепалпычнай дзeйнacцi БССР (1944—1990) мож-
чыля абавязацельства падтрымаць дзве савецкк саюз- на пaдзялiць на тры этапы. Першы (1944—1953) — гэта 
ныя рэспублЫ — Укpaiнy i Беларусь — для уключэння cтaлiнcкi этап. Гэта час аднаулення знeшнeпaлiтычнaй 
iх у склад заснавальншау Аб'яднаных Нацый. дзейнасщ рэспублиа, другога (пасля 1918—1922 гг.) вы-

Рузвельт i Чэрчыль пaдтpымaлi просьбу Стaлiнa з хаду Бeлapyci на мiжнapоднyю арэну, фapмipaвaння ас-
yлiкaм шырокага разумення мiжнapоднaй пaлiтыкi. Яны ноуных наюрункау дыпламатычнай aктыyнacцi, станау-
лiчылi cвaiм маральным абавязкам дaпycцiць у аргаш- лення дыпламатычнай школы Савецкай Беларусь Гэты 
зацыю кpaiны, якiя пepшымi пpынялi на сябе удар фа- амаль дзecяцiгaдовы адрэзак часу ахошпвае канец Дру-

Снaпкоycкi Улaдзiмip Eyдaкiмaвiч — доктар гicтapычных навук, прафесар кафедры мiжнapодных aдноciн факультэта мiжнapодных 
aдноciн Беларускага дзяржаунага yнiвepciтэтa 
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гой сусветнай вайны, пераход ад вайны да MipHara бу-
даунщтва, пачатак "халоднай вайны". 3 пункту погляду 
унутранай, савецкай гiстоpыi гэтае дзесящгоддзе харак-
тарызуецца апагеям дыктатуры Сталша i наступным яго 
зыходам з пстарычнай арэны. 

Але менaвiтa у aпошнiя ваенныя i першыя пасля-
ваенныя гады знешнепaлiтычнaя дзейнасць БССР была 
aсaблiвa актыунай i прыкметнай. Дэлегацыя БССР удзель-
нiчaлa у працы Падрыхтоучай кaмiсii ААН у Лондане 
(лiстaпaд—снежань 1945), 1-й i наступных сесiй Гене-
ральнай Асaмблеi ААН, была абрана у 1946 г. у члены 
Экaнaмiчнaгa i Сацыяльнага савета. Па шщыятыве бе-
ларускай делегaцыi у лютым 1946 г. была прынята адна 
з першых рэзалюцый Генеральнай Асaмблеi — аб выда-
чы i пaкapaннi ваенных злачынцау 

У 1946—1948 гг. Беларусь была прынята у такк 
спецыялiзaвaныя установы ААН, як Miжнapодны саюз 
электрасувяз^ Сусветны пачтовы саюз, Сусветная ме-
тэapaлaгiчнaя apгaнiзaцыя, Сусветная аргашзацыя ахо
вы здароуя. Аднак актыунага удзелу у iх працы не пры-
мала, а з пачаткам "халоднай вайны" засяродзшася на 
канфрантацьп з зaходнiмi дзяpжaвaмi. У 1949 г. дэлега-
цыi СССР, УССР, БССР i шшых кpaiн Усходняй Еуро-
пы па загаду Сталша пaкiнулi САА3 i пpaцягвaлi удзель-
нiчaць толькi у 3 з 11 спецывипзаваных установах ААН. 
У 1948 г. беларуская дэлегацыя устрымалася падчас 
прыняцця Усеагульнай дэклapaцыi правоу чалавека, у 
1950 г. байкатавала працу Генеральнай Асaмблеi i ас-
тaтнiх органау i кампэтау ААН. Пaзiцыя БССР па у и х 
пытаннях парадку дня Генеральнай Асaмблеi i iншых 
органау ААН дыктавалася неабходнасцю строгага вы-
канання дырэктыу Пaлiтбюpо Цэнтральнага кaмiтэтa 
Камунктычнай пapтыi, aсaбiстa Стaлiнa. Kipaвaнне 
фарватарам сталшскай дыплaмaтыi, якая на рубяжы 
40—50-х гг. набыла непрадказальны i авантурны харак-
тар, дорага каштавала Белapусi, aсaблiвa яе мiжнapод-
наму iмiджy 

Статус паунапраунага члена ААН дaзволiy Бела-
pусi прыняць удзел у Парыжскай мipнaй кaнфеpэнцыi 
(лiпень—кaстpычнiк 1946), прысвечанай распрацоуцы 
мipных дагаворау дзяржау-пераможцау з былымi саюз-
нiкaмi фашысцкай Геpмaнii. На гэтай колькасна абме-
жаванай кaнфеpэнцыi (21 дзяржава) галасы Укpaiны i 
Белapусi пpынеслi Савецкаму Саюзу значныя дыпла-
матычныя дыввдэнды. Беларуская дэлегацыя вылучы-
ла шэраг шщыятыу, у тым лiку свой варыянт пала-югас-
лаускай мяжы, яю, аднак, быу aдхiлены. У 1947 г. 
м ш с т р замежных спрау БССР К. Кксялёу падтсау у 
Парыжы мipныя дагаворы з Балгарыяй, Венгрыяй, Ру-
мынiяй, Iтaлiяй i Фшляндыяй. У снежнi 1945 г. у Ва
шингтоне было падтсана пагадненне пaмiж урадам 
БССР i Адмшктрацыяй дaпaмогi i аднаулення Аб'яд-
наных Нацый (ЮНРРА). На падставе пагаднення у 
Miнску дзейнiчaлa мiсiя ЮНРРА, а рэспублша атры-
мала да канца 1947 г. таварау, харчавання i абсталя-
вання на суму 61 млн доларау. 

Яскравай праявай знешнепалпычнай дзейнaсцi 
Белapусi у азначаны перыяд былi пaгaдненнi з Польсгам 
Кaмiтэтaм нацыянальнага вызвалення, пaдпiсaныя у 
1944—1945 гг. Яны датычылкя pэпaтpыяцыi беларус-
кага i польскага насельнщтва у сувязi са зменай савец-
ка-польскай мяжы. Дарэчы, гэтыя два пaгaдненнi з'яу-
лялкя aдзiнымi дaкументaмi двухбаковага характару, 
што заключаны урадам БССР на працягу 1944— 
1990 гг. Ганаровы тытул дзяржавы—заснавальнщы 
ААН не выратавау Беларусь ад чарговага падзелу яе 
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тэpытоpыi. Паводле дагавора пaмiж СССР i Польшчай 
аб савецка-польскай дзяржаунай мяжы ад 16 ж н у н я 
1945 г. сaвецкi урад перадау Польшчы этшчныя беларус-
кiя землi — Беластоцкую вобласць i частку Белавежскай 
пушчы. Па пaдлiкaх псторыкау, гэта быу дзевяты падзел 
тэрыторып Белapусi пачынаючы з Брэсцкага мipу 1918 г. 

Канстытуцыйная рэформа 1944 г. мела дэклара-
тыуны, паказны характар. Рэальных знешнепaлiтычных 
паунамоцтвау саюзныя рэспублЫ не aтpымaлi. Бела
русь i Украша, нават кaлi стaлi членaмi ААН, не мaглi 
pэaлiзaвaць свае канстытуцыйныя правы на устанаулен-
не дыпламатычных aдносiн з зaмежнымi дзяржавам^ 
На свaiх першых прэс-канферэнцыях у Сан-Францыс-
ка (май 1945) наркомы замежных спрау БССР i Украь 
ны К. В. Ккялёу i Д. 3. Манушьсю гaвapылi аб магчы-
мaсцi хуткага устанаулення дыпламатычных адносш 
pэспублiк з зaмежнымi дзяржавам^ у першую чаргу з 
3ША i Вялiкaбpытaнiяй. Але саюзны цэнтр не збipayся 
даваць iм свабоду дзеянняу у гэтай важнай дзяржаунай 
справе. У 1945 г. саюзны урад не падтрымау прапанову 
польскага урада аб aдкpыццi консульствау Польшчы у 
Кiеве, Miнску i Вильнюсе. У 1947 i 1949 гг. урад Вяль 
кабрытани двойчы звяртауся да урада СССР з прапа-
новай аб устaнayленнi дыпламатычных адносш з Ук
рашай, але так i не атрымау афщыйнага адказу. Што 
датычыцца Белapусi, то пытанне аб дыпламатычных ад-
носшах з ёю Лондан увогуле не узшмау з-за aдсутнaсцi 
iнтapэсу да яе невыразнай i пpaвiнцыяльнaй палпыю. 
У 1953 г. кангрэс 3ША абмяркоувау пытанне аб уста-
науленш дыпламатычных aдносiн з Укpaiнaй i Беларус-
сю. Аднак дзяржауны дэпартамент пaлiчыy гэта бес-
перспектыунай справай, i больш да гэтага пытання канг
рэс i aдмiнiстpaц^Iя 3ША не звяpтaлiся. Tолькi у 1972 г. у 
Мшску aдкpылiся консульства Германскай Дэмакратыч-
най Рэспублiкi i Польшчы, у 1990 г. — Балгарып. У Юе-
ве кнавала большая колькасць консульствау замежных 
краш, перш за усё yсходнееypaпейскiх. 

Негатыуны уплыу на paзвiццё замежных сувязей 
зрабша падазронасць да yсiх, хто меу кантакты з iншa-
земцам^ а таксама разгорнутая у другой палове 40-х— 
пачатку 50-х гг. кампашя па барацьбе з касмапалпыз-
мам i нiзкaпaклонствaм перад 3ахадам. Да тaкiх праяу 
старанныя выканауцы часта aдносiлi натуральную щка-
васць да замежнага вопыту грамадскага жыцця, paзвiцця 
нaвукi i шшых сфер культуры. У гэтых умовах Паста-
нова Савета МЫстрау БССР i ЦК КП(б)Б ад 1946 г. аб 
аргашзацып Беларускага таварыства культурнай сувязi 
з зaгpaнiцaй была pэaлiзaвaнa толькi у 1952 г., пры гэ-
тым яго кантакты да сярэдзшы 50-х гг. быип нязнaчнымi. 

^Дpугi этап (1954—1985 гг.). Д р у п этап паслява-
еннай мiжнapоднaй дзейнaсцi БССР ахошпвае 1954— 
1985 гг. У гэтае 30-годдзе адбывалася пэуная эвалю-
цыя гэтай дзейнaсцi, але значных, якасных змен не на-
зipaлaся. У сяpэдзiне 50-х гг. настала разрадка мiжнa-
роднай нaпpужaнaсцi, "жалезная заслона" была крыху 
прыпаднята, што стала магчымым пасля прыходу да ула-
ды новага савецкага юраунщтва. 3нешнепaлiтычны 
дыктат Крамля у aдносiнaх да саюзных рэспублш асла-
беу, пaшыpылiся мaгчымaсцi удзелу Беларуи у мiжнa-
родным жыцщ. Кaлi у канцы 50-х гг. яна падшсала 54 
мiжнapодных дагавора, канвенцып i пагаднення, то к 
1985 г. iх колькасць узрасла да больш чым 160. Амаль 
усе яны былi шмaтбaковымi i заключался у рамках ААН 
i яе спецывтзаваных устаноу. На рубяжы 50—60-х гг. 
быип адкрыты пастаянныя пpaдстayнiцтвы БССР у ААН 
у Нью-Йорку, Еурапейсюм аддзяленш ААН у Жэневе, 
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пры ЮНЕСКА у Парыжы, мiжнapoдных аргашзацыях 
у Вене. 

Некалью пашырылася кола спецывтзаваных ус-
таноу ААН, у яюя разам з СССР i Украшай уступила 
Беларусь. У 1954 г. яна стала членам ^^Пжнароднай ар-
гашзацып працы i ЮНЕСКА, у 1957 г. — МАГАТЭ, у 
1974 г. — Сусветнай аргашзацып штэлектуальнай улас-
нaсцi, у 1985 г. — Аргашзацып Аб'яднаных Нацый па 
прамысловым paзвiццi (ЮН1ДО). У 1974—1975 гг. 
БССР была непастаянным членам Савета Бяспега ААН, 
неаднаразова выбipaлaся у ЭКАСАС, розныя функцыя-
нальныя i дапаможныя органы ААН, якiя займалкя пы-
тaннямi раззбраення, экaнaмiчнaгa i сацыяльнага суп-
рацоунщтва, правоу чалавека, стaнoвiшчa жанчын, ахо¬ 
вы навакольнага асяроддзя. 

Па шщыятыве i пры актыуным удзеле дэлегацып 
БССР у мiжнapoдных apгaнiзaцыях прынята нямала 
канструктыуных рашэнняу, якiя спрынин недапушчэн-
ню новай вайны, паслабленню мiжнapoднaй напружа-
нaсцi, пашырэнню узаемаразумення пaмiж нapoдaмi. 
БССР стала удзельнщай важных дагаворау якiя стрым-
лiвaлi гонку узбраенняу: аб забароне выпрабаванняу 
ядзернай збpoi у атмасферы, кaсмiчнaй прасторы i пад 
вадой (1963), аб прынцыпах дзeйнaсцi дзяржау па дас-
ледаванню i выкарыстанню кaсмiчнaй прасторы (1967), 
аб забароне размяшчэння на дне морау i аюянау i у яго 
нетрах ядзернай збpoi (1971), аб забароне распрацоую, 
вытвopчaсцi i назапашвання бактэрыялапчнай (бiялaгiч-
най) i тaксiчнaй збpoi i iх знiшчэння (1972). Разам з тым 
яе удзел у працэсе кантролю над узбраеннем н а с у фар-
мальны характар, пaкoлькi усе пытанн пaдпiсaння i 
pэaлiзaцыi мiжнapoдных дагаворау вырашалкся саюз-
ным кipaунiцтвaм. У 1968 г. БССР падтрымала у Гене-
ральнай Асамблее праект Дагавора аб нераспаусюдж-
вaннi ядзернай збро^ аднак не стала Удзeльнiцaй гэта-
га дагавора. Мiж тым значная частка савецкага ядзер-
нага патэнцыялу размяшчалася на тэpытopыi Бела
русь Праблему далучэння да дагавора аб нераспау-
сюджвaннi прыйшлося вырашаць у 90-я гг. 

Выступаючы за сацыяльны прагрэс i захаванне 
правоу чалавека, БССР стала сааутарам Дэкларацып 
сацыяльнага развщця (1969), Дэклapaцыi аб выкарыс-
танш нaвукoвa-тэхнiчнaгa прагрэсу у iнтapэсaх мipу i 
на карысць чалавецтва (1975). Яна падшсала i ратыфь 
кавала канвенцыю аб нeпpымянeннi тэpмiнaу даунасщ 
да ваенных злачынствау i злачынствау супраць чала-
вецтва (1969). Па прапанове БССР Генеральная Асамб-
лея ААН ухвaлiлa з некаторым пaпpaукaмi прынцыпы 
мiжнapoднaгa супpaцoУнiцтвa у aднoсiнaх адшукання, 
арышту, выдачы i пакарання асоб, вшаватых у ваенных 
злачынствах i злачынствах супраць чалавецтва (1973). 
БССР стала Удзeльнiцaй Мiжнapoднaгa пакта аб гра-
мaдзянскiх i палпычных правах, Мiжнapoднaгa пакта 
аб экaнaмiчных, сацыяльных i культурных правах, 
Мiжнapoднaй кaнвeнцыi аб лiквiдaцыi усiх форм раса-
вай дыскpымiнaцыi. Рэспублiкa стала сааутарам рэза-
люцый Генеральнай Асaмблei ААН аб забароне выка-
рыстання замежных нaймiтaу супраць нацыянальна-
вызваленчага руху i барацьбы народау за незалежнасць 
(1968). Па прапанове дэлегацып БССР Генеральная 
Асамблея ААН прыняла рэзалюцыю аб абароне асоб, 
яюя затрыманы цi пазбаулены вoлi за барацьбу супраць 
апартэвду, paсiзму i расавай дыскрымшацып, калашяль 
зму, агрэси i замежнай aкупaцыi (1977). 

Важным наюрункам дзeйнaсцi дэлегацый СССР, 
УССР, БССР у ААН была барацьба супраць кaлaнiялiзму. 

Актыунасць у гэтай галше дыктавалася жорсткай лоп-
кай "халоднай вайны", iмкнeннeм набыць больш саюзш-
кау, сяброу у барацьбе з заходшм iмпep^Iялiзмaм. БССР 
была у iнiцыятapaу Дэклapaцыi аб прадастауленш 
нeзaлeжнaсцi кaлaнiяльным кpaiнaм i народам (1960), 
паслядоуна выступала за яе поунае ажыццяуленне. 

Пачынаючы з канферэнцып у Сан-Францыска i да 
распаду СССР у ААН ажыццяулялася практыка падзе-
лу працы пaмiж трыма сaвeцкiмi дэлeгaцыямi. У той 
час як дэлегацыя СССР вырашала стpaтэгiчныя мэты i 
вылучала глабальныя прапановы, украшсюя i беларус-
кiя дыпламаты выкoнвaлi асобныя, тактычныя задачы. 
БССР курыравала пытaннi, звязаныя з юрыдычнай ад-
казнасцю ваенных злачынцау, узаемасувяззю пaмiж 
пpaвaмi чалавека i нaвукoвa-тэхнiчным прагрэсам. Што 
датычылася спeцыялiзaвaных устаноу ААН, то тут най-
больш актыуна бeлapускiя пpaдстaунiкi дзeйнiчaлi у 
ЮНЕСКА. Беларуси вопыт дзяржаунай apгaнiзaцыi у 
сiстэмe aдукaцыi, нaвукi i культуры атрымау станоучую 
ацэнку вышэйшых органау ЮНЕСКА i шэрага кpaiн 
Ази, Афpыкi i Лaцiнскaй Амepыкi. 

У якасщ члена Мiжнapoднaй apгaнiзaцыi працы, 
ЮНЕСКА, МАГАТЭ i шшых мiжнapoдных apгaнiзaцый 
pэспублiкa Удзeльнiчaлa у вызначэнш напрамкау iх 
дзeйнaсцi, пpыняццi важных рашэнняу па пашырэнню 
раунапраунага супрацоунщтва ва усiх сферах жыцця, а 
таксама далучалася праз iх да сусветнага вопыту. Але 
выкарыстоувауся ён ва умовах зaгaднa-aдмiнiстpaцый-
най сктэмы далека не у поуную меру. 

Аглядаючы нaбыткi знeшнeпaлiтычнaй дзeйнaсцi, 
нельга абысщ i тaкiя хiбы, як прамаруджванне у далу-
чэннi да асобных мiжнapoдных пактау цi iх paтыфiкa-
цыi, неадпаведнасць pэспублiкaнскaгa заканадауства не-
каторым палажэнням мiжнapoдных пактау (aсaблiвa па 
правах чалавека), падтсаных Беларускай ССР. Так, стау-
шы членам Мiжнapoднaй apгaнiзaцыi працы у 1954 г., 
pэспублiкa тoлькi у 1965 г. paтыфiкaвaлa канвенцыю 
адносна забароны працы жанчын на падземных рабо¬ 
тах. Толью у 1988 г. яна далучылася да Кaнвeнцыi аб 
ахове сусветнай культурнай i прыроднай спадчыны ча-
лавецтва, распрацаванай у ЮНЕСКА у 1972 г. Пару-
шэннем мiжнapoдных пактау стала адсутнасць у краше i 
рэспублщы заканадаучага замацавання права свабоднага 
перамяшчэння грамадзян, iх выезду за мяжу i вяртання. 

Хоць сфера знeшнeпaлiтычнaй дзeйнaсцi БССР (як 
i УССР) была шырэй, чым iншых саюзных pэспублiк, 
але практычна усе пытaннi aднoсiн рэспублЫ з замеж-
нымi дзяpжaвaмi, мiжнapoднымi apгaнiзaцыямi выра-
шaлiся сaвeцкiм урадам i сaюзнымi opгaнaмi. Дыктат 
цэнтра вынисау з палажэння Кaнстытуцыi СССР аб ад-
нясeннi да кампетэнцып Саюза устанаулення агульнага 
парадку ва узаемаадносшах pэспублiк з зaмeжнымi 
дзяржавам^ нepaзмeжaвaнaсцi функцый саюзных i рэс-
публiкaнскiх органау, пaсiунaсцi партыйна-дзяржауна-
га юраунщтва БССР. Спробы пашырыць правы саюз
ных рэспублш у сярэдзше 50-х i 60-х гг., другой палове 
70-х гг. (пераважна у гaлiнe гаспадарчай дзeйнaсцi) былi 
абмежаваным^ нeпaслядoУнымi, супяpэчылi iнтapэсaм 
кaмaнднa-aдмiнiстpaтыунaй сктэмы i практычна не 
пaуплывaлi на мiжнapoдныя знoсiны pэспублiк. Знеш-
непалпычная дзейнасць БССР paзвiвaлaся у агульным 
рэчышчы мiжнapoднaй дзeйнaсцi СССР, скардынаванай 
пaлiтыкi кpaiн—членау Варшаускага дагавору i СЭУ. 
У прыватнасщ, разам з дэлeгaцыямi СССР, УССР i 
шшых краш "сaцыялiстычнaй садружнасщ" прад-
стaунiкi БССР выкaзвaлi свае меркаванш i узгaднялi 
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пазщып з сaюзнiкaмi на рэгулярных нарадах напярэдадн 
сесiй Генеральнай Асaмблеi ААН, Генеральнай канфе-
pэнцыi ЮНЕСКА, яюя затым супольна aдстойвaлiся. 

Характар i маштабы знешнепaлiтычнaй дзейнaсцi 
pэспублiкi вызначалкся aгульнымi пpaцэсaмi paзвiцця 
мiжнapоднaгa становипча, пpоцiбоpствaм дзвюх сiстэм 
i iх вaеннa-пaлiтычных саюзау У "халоднай вайне" з 
3ахадам СССР аказауся уцягнутым у знясiльвaючую 
гонку узбраенняу, рэпянальныя кaнфлiкты (Карэя, 
Блiзкi Усход, 1ндаютай, Куба, Афрыка, Камбоджа, Аф
ганистан). Пaзiцыi СССР i усяго "савецкага блоку" па-
гоpшылiся у сувязi з уводам сaвецкiх войск у Венгрыю 
(1956), Чэхaслaвaкiю (1968), Афганистан (1979). Гэтыя 
дзеяннi, якiя павшна была апраудваць беларуская дэ
легацыя у ААН, нaклaдaлi негатыуны адбггак на воб-
раз Белapусi у свеце. 

3 прыходам да улады новага савецкага юраунщт-
ва з'явипся першыя прыкметы станоучых змен у адно-
сiнaх да мiжнapодных кантактау Пры Савеце Miнiстpay 
БССР у 1953 г. было створана Упрауленне па замеж-
ным турызме. У 1955 г. Беларусь нaведaлi першыя тру
пы шшаземных турыстау больш за 100 яе пасланцоу 
пaбывaлi за мяжой. Пачало функцыянipaвaць Беларус-
кае аддзяленне Усесаюзнай гандлёвай палаты. Аднак 
гандлёвыя сувязi былi невялiкiмi па памерах i асарты-
менту. Экспартныя пaстayкi з Белapусi у гэты час уклю-
чaлi 15—18 таварных пaзiцый, большасць яюх прыпада-
ла на сыpaвiну. Толью з сяpэдзiны 50-х гг. у экспарце па-
вялiчылaся доля машын i абсталявання. У 1955 г. Фшлян-
дыя, напрыклад, набыла 25 трактароу Miнскaгa завода. 

Пасля XX з'езда КПСС (1956) Беларуская ССР, як 
i усе шшыя саюзныя рэспублЫ, набыла больш спры-
яльныя умовы для пашырэння кантактау у грамадска-
палпычнай i экaнaмiчнaй сферы. 3 сярэдзшы 50-х гг. ат-
pымaлi развщцё сувязi пpыгpaнiчных, а у далейшым — i 
унутраных абласцей, краёу, гарадоу, раёнау на аснове 
дагаворау аб супрацоунщтве з aнaлaгiчнымi адмшкт-
paцыйнa-тэpытapыяльнымi aдзiнкaмi кpaiн—членау 
СЭУ. Пачынаючы з сяpэдзiны 60-х гг. зацвердзшася 
практыка заключэння дагаворау i пагадненняу аб узае-
мaдзеяннi пaмiж ВНУ, нaвуковa-дaследчымi шстыту-
тaмi, устaновaмi культуры, пpaдпpыемствaмi рэспублис 
i кpaiн—членау СЭУ Пераход ад ажыццяулення сувя-
зей пераважна цэнтpaльнымi оpгaнaмi да уключэння у 
гэтыя працэсы працоуных калектывау больш Грунтоу-
на, чым раней, стымулявау абмен вопытам apгaнiзaцыi 
грамадскага жыцця, paзвiцця вытвоpчaсцi, культуры, па-
шырэння зносiн розных слаёу насельнщтва. Геагра-
фiчнaе палажэнне Беларускай ССР, блiзaсць да еура-
пейскiх краш, зручныя транспартныя зносiны з iмi, а у 
пэунай ступенi i культурная супольнасць славянсгах 
народау вызначыип значны аб'ём сувязей з Польшчай, 
Балгарыяй, Чэхaслaвaкiяй, ГДР у грамадска-палпычнай, 
экaнaмiчнaй i культурнай сферах. Па лши мясцовых 
органау улады новы iмпульс aтpымaлi сувязi параднё-
ных гарадоу СССР, у тым лису i БССР, i зарубежных 
дзяржау ^ p i m m i былi Miнск i Натынгем, якiя стaлi 
пaбpaцiмaмi у 1957 г., а у 1989 г. ужо 12 гарадоу Бела-
pусi пaдтpымлiвaлi сувязь з 17 гapaдaмi 11 кpaiн. 

Парадненне абласцей рэспублЫ i адпаведных тэ-
pытapыяльнa-aдмiнiстpaцыйных адзшак Бaлгapыi, ГДР, 
Польшчы, Чэхaслaвaкii значна павысша узровень iх уза-
емадзеяння ва yсiх сферах. У 1956 г. Гродзенская i 
Брэсцкая вобласщ пеpшымi зaключылi пaгaдненнi з 
пpыгpaнiчнымi Белaстоцкiм i Люблiнскiм вaяводствaмi. 
У 1985 г. ужо усе вобласщ мелi скстэматычныя сувязi 
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на аснове дагаворау з 10 вaяводствaмi Польшчы, 2 ак-
pугaмi ГДР, акругай Балгарып i вобласцю Чэхаславаки. 
Пашырыуся абмен вопытам з дзяpжayнымi оpгaнaмi, 
гpaмaдскiмi apгaнiзaцыямi i шшых краш—членау СЭУ 
i Варшаускага дагавору. 3 1979 г. БССР i Славешя 
(СФРЮ) стaлi рэгулярна абменьвацца Уpaдaвымi i пар-
лaменцкiмi дэлегaцыямi, шэраг калектывау рэспублЫ 
зaключылi дагаворы аб супpaцоУнiцтве. Наладжаныя 
сувязi спpыялi пэунаму абмену вопытам работы дзяр-
жауных i партийных органау, гpaмaдскiх apгaнiзaцый, 
вытворчых калектывау, устаноу культуры i aдукaцыi, па-
шырэнню зносiн пaмiж больш шыpокiмi колaмi насель-
нiцтвa. Але практычнае выкарыстанне узаемных набыт-
кау тармазшася зaгaднa-aдмiнiстpaцыйнaй сiстэмaй у 
СССР i крашах—членах СЭУ, а у некаторай ступеш 
служыла i яе кансервацып. 

Актывiзaцыi мiжнapодных кантактау насельнщт
ва садзейшчала стварэнне новых грамадсюх apгaнiзa-
цый. 3аснаваны у 1958 г. Кaмiтэт маладзёжных аргаш-
зацый БССР нaлaдзiy сувязi з сaюзaмi i aб'яднaннямi 
молaдзi больш як 20 краш свету. 3 1964 г. пачало функ-
цыяшраваць Беларускае таварыства па культурных су-
вязях з суaйчыннiкaмi за рубяжом. Пaдтpымлiвaючы 
мiжнapодны рух пpыхiльнiкay мipу, працоуныя рэс-
публiкi, Белapускi кампет абароны мipу (заснаваны у 
1951 г.) стaлi Удзельнiкaмi многiх акцый, якiя право-
дзiлiся на тэрыторып pэспублiкi, — мiтынгay, мiжнapод-
ных сустрэч, кангрэсау. Пaшыpылiся функцыi i сацы-
яльная база Беларускага таварыства культурных сувя-
зей з зaгpaнiцaй, якое было у 1958 г. рэаргашзавана у 
Беларускае таварыства дружбы i культурнай сувязi з 
зaмежнымi крашамь 

Разам з гэтым у аргашзацыи гpaмaдскa-пaлiтыч-
ных сувязей пpaявiлiся i негатыуныя тэндэнцыi. Жор-
сткая цэнтpaлiзaцыя мiжнapодных aдносiн, фактычная 
мaнaполiя партып на кipayнiцтвa yсiмi спpaвaмi грамад-
ства aбумовiлi iх iдэaлaгiчную зададзенасць, зааргаш-
заванасць, фapмaлiзм, абмежаванасць кола удзельшкау 
замежных сувязей. У прыватнасщ, не стaвiлiся i не аб-
мяpкоУвaлiся складаныя пытaннi белapускa-польскiх 
адносш, у тым лшу стaновiшчa беларускай меньшасщ 
у Польшчы i польскай — на Беларуси спрашчэння пра-
цэдуры зносiн пpыгpaнiчных жыхароу, абмену пaмiж 
pэспублiкaмi гpупaмi турыстау, спецыялктау, apгaнiзa-
цыi вытворчага, нaвуковa-тэхнiчнaгa, культурнага суп-
paцоУнiцтвa. Не вырашалася i праблема сувязей з бела-
русгам замежжам. 

Maштaбы знешнеэкaнaмiчных сувязей рэспублЫ 
вызнaчaлiся яе прамысловым i навукова-тэхшчным па-
тэнцыялам як чaсткi народна-гаспадарчага комплексу 
СССР, зручным тpaнспapтнa-геaгpaфiчным палажэннем 
Белapусi, а таксама агульным станам экaнaмiчных ад-
носiн СССР з зaмежнымi дзяpжaвaмi, iх сiстэмaй арга-
нiзaцыi i кipaвaння. Доля народнай гаспадарю кpaiны у 
сусветным экaнaмiчным i тэхнaлaгiчным абмене хоць i 
павысшася у пapayнaннi з п е р ш и м пaслявaеннымi га-
дaмi, але у цэлым была нязначнай i не адпавядала па-
тэнцыялу i палпычнай вазе Савецкага Саюза у свеце. 
Гэта, безумоуна, aдбiвaлaся на знешнеэкaнaмiчных су-
вязях pэспублiкi, хаця яна у гаспадарчым paзвiццi мела 
лепшыя, чым у сяpэднiм па краше, паказчыю, у пры-
вaтнaсцi па росту валавога грамадскага прадукта i на-
цыянальнага даходу, пpaдукцыйнaсцi працы. Больш вы-
сокай была i удзельная вага таварау, якiя па сваёй якасщ 
aдпaвядaлi сусветнаму узроуню цi былi блiзкiмi да яго. 
Доля Беларуи у саюзным экспарце прамысловых вы-
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рабау складала 2—2,3 %. Кaлi у 1956 г. больш за 100 
прадпрыемствау pэспублiкi пaстaулялi сваю прадукцыю 
47 кpaiнaм, то у 1985 г. — 300 прадпрыемствау больш 
чым 100 дзяржавам, у тым лшу трактары, грузавыя ау-
тaмaбiлi, сiлaсaубopaчныя камбайны, калшныя угна-
eннi, тавары шырокага ужытку. Аднак удзельная вага 
машын i абсталявання у экспарце хоць i была большай, 
чым па краше у цэлым, але усе ж заставалася невысо-
кай — каля 30 %. Асноуная частка прадукцып бeлapускiх 
прадпрыемствау нaкipoУвaлaся кpaiнaм—членам СЭУ, 
прыкладна трэць яе — усiм aстaтнiм дзяржавам. 

1мпартныя пaступлeннi у pэспублiку сaдзeйнiчaлi 
прамысловаму абнауленню мнoгiх прадпрыемствау, 
пэунаму задавальненню патрэбнасцей нaсeльнiцтвa у 
таварах шырокага ужытку. Амаль палова з iх прыходзь 
лася на кpaiны СЭУ i СФРЮ, каля 40 % — на прамыслова 
развггыя дзяржавы Захаду i 10 % — на астатнк кpaiны. 

Больш актыунаму удзелу pэспублiкi у мiжнapoд-
ным гандлёвым абмене перашкаджала адсутнасць са-
мастойнага выхаду прадпрыемствау на сусветны рынак 
i сiстэмы iх матэрыяльнага стымулявання па нарошч-
ванню экспарту. Ведамасная манаполк пpывoдзiлa i да 
таго, што пры закупцы iмпapтнaгa абсталявання i тэх-
нaлoгiй для прадпрыемствау не заусёды улiчвaлiся iх 
экалапчныя якaсцi i адпаведнасць сусветнаму узроуню, 
пapушaлiся вызначаныя тэpмiны УстaнoУкi абсталяван-
ня, набытага за валюту. 

Нягледзячы на пашырэнне мiжнapoдных сувязей 
рэспублпа у другой палове 50-х—80-я гг., пэуную эва-
люцыю зместу i форм, яны не пaднялiся на якасна но
вую ступень, а iх узровень, практычныя вынiкi не адпа-
вядaлi экaнaмiчнaму, нaвукoвa-тэхнiчнaму i культурна-
му патэнцыялу, запатрабаванням сaцыяльнa-экaнaмiч-
нага i культурнага paзвiцця Бeлapусi. Пасля 1944 г. раз-
меркаванне кaмпeтэнцыi у сферы мiжнapoдных сувя
зей пaмiж pэспублiкaмi i саюзам не зведала значных 
змен. У Кaнстытуцыi СССР 1977 г. i прынятых затым 
канстытуцыях саюзных pэспублiк артыкул аб праве са
юзных рэспублш мець зносшы з зapубeжнымi дзяржа
вам^ заключаць з iмi дагаворы i абменьвацца дыплама-
тычнымi i кoнсульскiмi пpaдстaунiцтвaмi быу дапоуне-
ны правам удзельшчаць у дзeйнaсцi мiжнapoдных ар-
гaнiзaцый. БССР практычна мела гэта права пасля пад-
пiсaння Статута ААН, i таму кастытуцыйныя змены 
практычна не умaцaвaлi юрыдычную базу мiжнapoдных 
знoсiн pэспублiкi. Тым больш, што вызначэнне асноу 
мiжнapoднaй дзейнасщ было даручана цэнтру. Арты
кул 28 Канстытуцып БССР 1978 г. зaцвepдзiу, што рэс-
публiкa "у знешнепалпычнай дзeйнaсцi кipуeццa мэ-
там^ зaдaчaмi i пpынцыпaмi знешняй палпыю СССР, 
вызнaчaнымi Канстытуцыяй СССР". Прававыя асновы 
нацыянальна-дзяржаунага будaунiцтвa СССР у галше 
мiжнapoднaй дзeйнaсцi, закладзеныя у стaлiнскiя часы, 
зaкaнсepвaвaлiся, aкaсцянeлi у гады застою, не былi да-
поунены нeaбхoднымi юpыдычнымi, палиыка-дылшама-
тычным i apгaнiзaцыйнa-пpaктычнымi мepaпpыeмствaмi. 

Тpэцi этап (1985—1990 гг.). Трэщ, заключны этап 
знeшнeпaлiтычнaй дзeйнaсцi БССР ахошпвае 1985— 
1990 гг. Яго можна прадлщь да канца 1991 г., кaлi СССР 
спишу сваё iснaвaннe. Але, на нашу думку, 1990— 
1991 гг. ужо адносяцца да новага перыяду навейшай 
псторыи Беларуси кaлi яна стала на шлях набыцця 
незалежнасщ. 

Другая палова 80-х гг. — гэта час перабудовы i 
новай савецкай знешняй пaлiтыкi. Рэфармаванне савец-
кай пaлiтычнaй i экaнaмiчнaй сiстэмы адбывалася па-

ралельна з працэсам паляпшэння мiжнapoднaгa стано-
в ш ч а i заканчэння "халоднай вайны". Новы падыход 
кipaунiцтвa СССР на чале з Мiхaiлaм Гарбачовым да 
ААН садзейшчау пашырэнню удзелу СССР, УССР i 
БССР у аргашзацыях скстэмы ААН, унёс новыя рысы у 
дзейнасць савецкай дыплaмaтыi. У выступленнях i прак-
тычнай дзeйнaсцi беларусгах дэлегатау паступова знша-
ла прапагандысцкая, антызаходняя рыторыка, пaявiлa-
ся больш канструктыуных момантау. Пачынаецца дзе-
лавое i шырокамаштабнае супpaцoУнiцтвa пaмiж са-
вeцкiмi дэлeгaцыямi i дыпламатыяй зaхoднiх краш. 

У 1989 г. БССР заявила аб прызнанн юpысдыкцыi 
Мiжнapoднaгa суда па шэрагу мiжнapoдньлх дагаворау, яюя 
датычылкся правоу чалавека. Але адыход ад стэрэатыпау 
"халоднай вайны" i знешнепалпычнай залежнасщ ад са-
юзнага урада давауся з вялiкaй цяжкасцю. Да 1990 г. бе-
ларусюя прадстаунпа не aсмeльвaлiся пaстaвiць на мiжнa-
родным узроуш пытанне аб аказанш мiжнapoднaй дапа-
мoгi у змяншэнш вынiкaу чарнобыльскай катастрофы. 

Распачатыя у 1985 г. працэсы дэмaкpaтызaцыi усiх 
сфер жыццядзeйнaсцi грамадства а д к р л ^ новыя маг-
чымaсцi ажыццяулення pэспублiкaмi мiжнapoднaй дзей-
нaсцi. Пaлiтычныя i экaнaмiчныя рэформы, пашырэн
не правоу рэспублш вызнaчылi новы узровень iх сама-
стoйнaсцi у мiжнapoдных справах. Аднак аж да 1990 г. 
размова ш л а м е т в ™ аб пашырэнш правоу рэспублш 
за кошт некаторага змягчэння звышцэнтpaлiзaцыi у 
дзeйнaсцi саюзных органау i ведамствау, а не аб рады-
кальным пepapaзмepкaвaннi паунамоцтвау пaмiж цэн-
трам i рэспублжамь 

Новы этап знeшнeпaлiтычнaй i мiжнapoднaй дзей-
нaсцi Бeлapусi абумоулены працесам суверэшзацы^ 
былых pэспублiк СССР, яго распадам. 27 лшеня 1990 г. 
Вярхоуны Савет БССР прыняу Дэкларацыю аб дзяр-
жауным сувepэнiтэцe Беларускай ССР. Яна засведчыла 
права на свабоду i незалежнасць беларускага народа, 
зaявiлa перад усiм светам аб суверэннасщ Бeлapусi, 
упершыню вызначыла яе знeшнeпaлiтычны курс, якi 
вышкае з нацыянальных патрэб i грунтуецца на мiжнa-
родна-прававых актах. У жшуш 1991 г. Вярхоуны Са-
вет БССР надау канстытуцыйны статус Дэкларацыд аб 
дзяржауным сувepэнiтэцe, абвясщу аб экaнaмiчнaй i па-
лпычнай нeзaлeжнaсцi Бeлapусi. 

Далейшыя працэсы суверэшзацыд pэспублiкi, бяс-
сiллe саюзных форм улады пpывялi у снeжнi 1991 г. да 
стварэння Садружнасщ Незалежных Дзяржау (СНД) i 
спыненню кнавання СССР як суб'екта мiжнapoднaгa 
права. Рэспублша Беларусь прыступала да адбудовы 
незалежнай дзяржавы, правядзення самастойнай знеш-
няй пaлiтыкi. 

У 1944—1990 гг. знешнепалпълчная дзейнасць 
Беларускай ССР paзвiвaлaся цалкам у рэчышчы савец
кай знешняй пaлiтыкi. Выхад Бeлapусi на мiжнapoдную 
арэну у сярэдзше 40-х гг. не пераутварыуся у актыу-
ную знешнюю палпълку наступных дзeсяцiгoддзяу. Ён 
аказауся абмежаваным paмкaмi ААН i нeкaлькiх яе спе-
цыялiзaвaных устаноу, а таксама трансграшчным супра-
цoУнiцтвaм з сусeднiмi кpaiнaмi "сaцыялiстычнaй сад-
pужнaсцi". Беларусь не успрымалася у свеце як незалеж¬ 
ная i суверэнная дзяржава, а разглядалася як неад'ем-
ная частка унiтapнaй дзяржавы, якой з'яуляуся Сaвeцкi 
Саюз. Знешнепалпълчная дзейнасць беларускага урада 
мала у чым адпавядала нацыянальным iнтapэсaм Бела
руси i сaмi гэтыя штарэсы не мaглi быць вызначаны i 
успрыняты тагачаснай кipуючaй элiтaй щ наменклату-
рай. А пaкoлькi не было суверэннай i незалежнай Бела-
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pyci, не магло быць 6enapycKix нацыянальных iHTaps- атрымаць мiжнapoднa-пpaвaвoгa прызнання i выступаць 
сау, белapycкaй знешняй палпыю i дыплaмaтыi. як самастойны суб'ект мiжнapoднaгa npaBa i сусветнай 

Таюм чынам, дpyгi выхад Белapyci на мiжнapoд- пaлiтыкi. Toлькi pэaльны cyвеpэнiтэт i незалежнасць 
ную apэнy, яю aхoплiвaе 40—80-я гг., таксама аказауся aдкpывaлi пеpaд Белapyccю пеpcпектывy увaхoджaння 
незaвеpшaным. Як саюзная pэcпyблiкa, яна не магла у cycветнyю cyпoльнacць. 
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SUMMARY 

The article "The Belarusian SSR in the International Arena (1945—1990)" explores the history of international 
political activity of the Belarusian SSR in 1944—1990. The stages of this activity are signed out and characterized. The 
article gives the causes for the constitutional changes in the USSR in 1944 when the union republics regained the right to 
participate in international relations. The reasons for only Ukraine and Belarus becoming the founding members of the 
UN are shown.The 45-year-long period of the international activity of the BSSR is divided into 3 stages: 1) 1944—1953 — 
the Stalin stage; 2) 1954—1985 — period of broadening and activization of international relations; 3) 1985—1991 — 
the period of Gorbachev reformation, "sovereignization" of the union republics and the dissolution of the USSR. 

The main directions of the activity of the BSSR in the international arena are characterized: participation in the UN 
activity and its agencies and bilateral relations with foreign states in political, economic and cultural fields. 

The article analyses the constitutional and legal mechanism of external political and diplomatic activity of the 
Soviet Union republics. The conclusion is made that the special international legal status of the BSSR prevented it from 
participating on equal footing in international relations and politics. 
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