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Знешнепалиычная псторыя Беларуи ад канца 
XVIII ст. да пачатку XXI ст. падзяляецца на тры пе-

рыяды. Першы перыяд ахошнвае час знаходжання Бе-
napyci у складзе Расшскай i M n e p b i i (канец XVIII ст.— 
1917 г.). Друг1 перыяд уключае у сябе знешнепалгтыч-
ную дзейнасць Беларускай Народнай Р э с п у б л т i Бе-
ларускай Савецкай Сацыялктьгчнай Рэспублш як но-
ваствораных беларусюх дзяржау (1918—1991 гг.). Трэщ 
перыяд пачынаецца распадам СССР i абвяшчэннем 
незалежнасщ Benapyci у 1991 г. i працягваецца па сён-
н я ш н 1 дзень. Ен вызначаецца станауленнем знешняй 
пал1тыю i дыпламатьп Рэспублш Беларусь. 

Нгжэй аутар дае агульную характарыстыку трох 
перыядау псторьп знешняй палггыю Беларус1 ад канца 
XVIII ст. да пачатку XXI ст., удзяляючы асноуную увагу 
развщцю беларускага нацыянальнага руху i пстарыч-
ных форм беларускай дзяржаунасщ, эвалюцьп reanani-
тычнага i мгжнароднага стажшшча Беларуси фарм!ра-
ванню асноу беларускай знешняй палггыш, яе прыяры-
тэтных юрункау, форм i метадау; знешнепалиъгчным 
канцэпцыям, ваеннай i знешняй папатыцы шшых дзяр
жау адносна Беларуш i i m n b i M пытанням, што маюцъ 
дачыненне да знешшх, м1жнародньгх аспектау псторьп 
Беларуси у XIX—XX стст. 

Перыяд знаходжання Беларуау складзе Расшскай 
гмперьи ахоплгвае час ад першага падзелу Рэчы Пас-
палшай i уваходжання усходнебеларускгх знмель 
ВКЛу склад Расы у 1772 г. да распаду Расшскай iMne
pbii у вышку Люпгаускай рэвалюцьп 1917 г. Тэты амаль 
паутаравекавы перыяд беларускай псторьп падзяляец
ца з пункту гледжання палпычнай псторьп' на два эта
пы, рубяжом п а м 1 ж ягам! з'яуляецца паустанне 1863— 
1864 гг. у Польшчы, Лггве i Беларусь 

Галоуным зместам першага этапа знаходжання 
Jieiapyci у складзе Расшскай Шперьп (1772—1862 гг.) 
быш з пункту гледжання знешняй палхтыю. наступныя 
пстарычныя з'явы, падзе1 i працэсы: хнтэграцьм бела
русюх зямель у склад 1мперьп i ас1м1ляцьгя беларускага 
этнасу; зараджэнне беларускай 1дэ1 i беларускага нацыя
нальнага руху; ваенна-стратэпчныя планы урадау царс-
кай Pacii i напалеонау екай Францьп па вьгкарыстанню 
заходшх губерняу Pacii, у тьгм Л1ку беларусюх i лгаоусюх 
тэрыторый, у мэтах падрыхтоую i вядзення вайны 1812 г.; 
праекты польеюх i Л 1 т в 1 н с ю х палгтыкау па аднауленню 
незалежнасщ Польшчы i ВКЛ у час напалеонаусюх вой-
нау (планы А.Чартарыйскага i М. К. Апнскага); узшк-
ненне "славянскага пытання" у Pacii i распрацоука 
дзекабрыстам1 i p a c i f i c b d M i рэвалюцыйным1 дэмакра-
там! праграм дзяржауна-пал1тьгчнага перауладкаван-
ня Расшскай дзяржавы (адз1най i непадзельнай щ федэ-
ратыунай Pacii); польскае паустанне 1830—1831 ТТ. i змя-
ненне расшскай паштыю у Беларуа у бок рус1ф1кацъп. 

Друг1этап знаходжання Беларус1у складне Расшскай 
тперьй ахоплгвае час ад польска-липоуска-беларускага 
паустанпя 1863—1864 гг. дазшкнення Расшскай гмпе
рьи у 1917г. Пасля раешска-французскай вайны 1812 г., 
адным з галоуных тэатрау ваенных дзеянняу якой бьша 

Беларусь, яе тэрыторыя на працягу 50 гадоу разв1вала-
ся у м1рных умовах, пакуль не выбухнула паустанне 
1863—1864 гг. У гэты час Заходш край i Лива зноу стал1 
аб'ектам пэунай y B a r i еурапейсюх дзяржау. У еура-
пейсюх стал!цах абмяркоувал1 розныя варыянты выра-
шэння польскага пытання, у тым л1ку вызначэння межау 
незалежнай польскай дзяржавы. Але еурапейская дып-
ламатыя яшчэ не саспела да таго, каб на м1жнародным 
узроуш разглядаць пытанга аб падтрымцы нацыяналь-
ных рухау народау Расшскай i M n e p b i i , я и я толью 
уступЫ у паласу фарм1равання нацый, у дадзеным вы-
падку украшскага, беларускага i лгеоуската народау. Час 
i x мхжнароднай падтрымю надыйдзе пазней, у гады 
Першай сусветнай вайны. Для царскага урада польска-
л1тоуска-беларускае паустанне 1863—1864 гг. уяуляла 
сур'ёзную небяспеку адз1нству i цэласнасщ шматнацыя-
нальнай расшскай дзяржавы, бо яно пагражала распау-
сюджваннем рэвалюцьп на унутрырасшеюя губерш i 
адрывам беларусюх i л1тоусюх тэрыторый ад Pacii. 

Пасля задушэння паустання царею урад пачау рэ-
ал1зацыю на тэрыторьп Пауночна-Заходняга краю та-
тальнай п а л п ы ю рус1ф1кацы1 з мэтай вышшчэння 
"шкоднага польска-катал1цкага уплыву" на мясцовае 
насельшцтва. Гэтая палетыка з пэуным! мадыф!кацы-
ям1 працягвалася аж да 1917 г. Яе щэалапчнай асновай 
стала канцэпцыя "заходнеруазму", якая абмяжоувала 
этнанацыянальныя i палпычныя памкненш беларусау 
вузьам1 рамкам! "сщплага абласнога pa3Biuna" у нераз-
рыунай сувяз! з 1снаваннем вял1карас1йскага этнасу. 

Пасля паустання 1863—1864 гг. тэрыторыя Бела-
p y c i зноу устушла у паласу паувекавога M i p H a r a раз-
в1цця. Да пачатку Першай сусветнай вайны Беларусь 
прайшла перыяд паскоранага разв1цця каттал1 стычных 
адносш, фарм1равання беларускай нацьп i нацыяналь
нага абуджэння. Але гэтыя прагрэс1уныя працэсы да
лека не завершылюя. 

Новая хваля геапалгеычнай, ваеннай i дьшламатыч-
най актыунасщ еурапейсюх дзяржау ва Усходняй Еу-
ропе узнялася з выбухам Першай сусветнай вайны у 
1914 г. Беларусь y c T y n i n a у цяжю, драматьганы i пра-
цяглы перыяд ваеннага л!халецця, 1нтэрвенцый i аку-
пацый, дзяржаваутваральных працэсау, тэрытарыяль-
на-палггычнага перауладкавання, падзелау i перадзелау 
яе этшчных зямель. Гэты перыяд войнау i нацыяналь-
на-дзяржаунага будаушцтва закончыуся Рьжсюм м1рам 
1921 г. i уступленнем БССР у склад СССР у 1922 г. 

У час вайны 1914—1918 гг. тэрыторыя Беларуш 
былатэатрам ваенных дзеянняу пам!ж Рааяй i Герма-
шяй, зведаушы усе непазбежныя для вайны наступствы: 
бежанства, эвакуацыю, мабшзацьп, рэкв1з1цьп, трохга-
довую нямецкую акупацыю, партызанскую барацьбу. 
Для царскага i кайзераускага урадау беларусюя губерш 
уяулял1 ваенна-стратэпчны i аператыуна-тактычны 
1нтарэс, разглядал1ся як эканам!чная i сьфав!нная кры-
шца утрымання CBaix армхй. Царск1я вярх1 шчога не 
зрабЫ у гады вайны для задаватьнення нацыянальных 
патрэбнасцей беларусау, штурхаючы ix шукаць падт-
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рымю у нямецмх азкупацыйных улад. Акупацыйная па-
штыка кайзераускай Германп у Беларуи не прадугледж-
вала падтрымку мясцовага нацыянальнага руху i рэал1-
зацыю пэуных дзяржауна-палпычных праектау, як гэта 
было, напрыклад, ва Украше i у Ливе. Але у 1918 г. 
нямецюя ваеннью улады праяулял! усё большы штарэс 
да "беларускага пытання", не выключаючы магчымас-
цей стварэння тут залежнай ад Берлша дзяржавы. Ва-
енныя няудачы не дазволш нямецкаму ураду разыграць 
"беларускую карту" у ceaix штарэсах. 

На рубяжы XIX—XX ст. на новы узровень узняу-
ся беларусга нацыянальны рух, хаця ён саступау па ар-
гатзаванасщ, масавасщ i щэйна-пагптычнай спеласщ 
украшскаму i лгтоускаму нацыянальным рухам. У i M 
выкрышташзоувауся пал1тычны кампанент, щэя дзяр
жаунай самастойнасщ Лгтвы-Беларус!, хаця яна насша 
пакуль што абстрактны характар. Нацыянальна-пат-
тычныя патрабаванш, сфармуляваныя К. Кагпноусюм i 
беларусюм! народткам1 (ix федэрацыйныя праекты), у 
пачатку XX ст. знайпип разв1ццё у праграмных уста
новках Беларускай сацыялштычнай грамады, яюя пра-
дугледжвал! патрабаванш дзяржаунай аутаномп Бела-
pyci у складзе Расшскай федзратыунай дэмакратычнай 
рэспублш. 

У 1915—1917 гг. вшенсюя беларусюя дзеячы выс
тупил з больш канкрэтным! i распрацаваньпш дзяржау-
ным! праектам1: стварэння "Канфедэрацьй ВКЛ", "Бал-
тыйска-Чарнаморскай садружнасщ", "Сувяз1 незалеж-
H a c u i i непадзельнасщ Беларус!". Гэтыя планы, яюя бе-
ларусы вылучат разам з лиоуцам!, палякам1, укра1нцам1, 
адлюстроувал! эвалюцьгю беларускай палиычнай думю 
ад 1дэй федэратьгуньгх сувязей Беларус! з 1ншым1 наро
дам! у складзе будучай Расшскай федзратыунай дэмак
ратычнай рэспублпа да большай ступеш самастойнасщ, 
хаця тводная з нацыянальных пал!тычных сш не ставь 
ла пытанне аб поуным аддзяленш ад Pacii i стварэнш 
незалежнай дзяржавы. Таю стан рэчау зафтсаваш i ра-
шэнш Усебеларускага з'езда (снежань 1917 г.), яюя не 
inuri далей патрабаванняу аутаномн Беларус! у складзе 
Расшскай федэратыунай дэмакратычнай рэсггублкт 

У гады вайны актьпшавауся нацыянальна-вьввален-
чы рух народау Расшскай i M n e p b i i , наюраваны на дасяг-
ненне нацыянальных памкненняу, аутаномп щ незалеж
насщ. На канферэнцыях народау Pacii, што адбылюя у 
1916 г., беларусы упершыню агучыш на мгашародным 
узроуш свае нацыянальныя патрабаванш: вызваленне бе
ларускага народа ад нацыянальнага прыгнёту царызму i 
барацьба супраць яго ашмтяцьг!. Так упершыню на м!жна-
роднай арэне бьшо сфармулявана "беларускае пытанне", 
якое у той момант зводзшася да задавальнення нацыяналь-
на-культурных патрэбнасцей беларускага этнасу i не пат-
рабавала яго дзяржаунай самастойнасщ. 

У пачатку XX ст. беларускае адраджэнне i разв1ццё 
нацыянальнага руху CTani прадметам увап i вьтучэння 
з боку публ^гстау i палпыкау суседшх народау, яюя 
таксама бьип у складзе шматнацыянальнай Расшскай 
i M n e p b i i . Гэтадатъгчыласярасшсюх, польсю'х, лггоусюх, 
укра1нсюх вучоных i пал1тычных дзеячау, што непас-
рэдна был! защкаулены яго мэтам! i перспектывамт Ix 
дзяржауныя праекты i устаноую па-рознаму трактавал1 
становшча беларускага этнасу i узровень развщця бе
ларускага руху, ступень падрыхтаванасщ беларусау да 
самастойнасщ, будучыя формы узаемаадносш народау 
Расшскай i M n e p b i i пасля лжвщацьп самадзяржауя. 

Расшская пал1тычная думка па-ранейшаму стаяла 
на пазщыях захавання "адзшай i непадзельнай Pacii", 

апраудання 1мперск1х щ жорстка цэнтрал1заваных 
форм к н а в а н н я Расшскай дзяржавы i юравання 
ш м а ш ю м ! н а ц ъ п м i народнасцям!. Тэз1с аб ix злщщ 
у адзшы расшсю суперэтнас, куды аутаматычна уклю-
чагп yKpaimray i беларусау, аб'ядноувау кансерватарау 
i л1бералау, манархютау i кадэтау, хаця у ix 6buii разы-
ходжанш наконт шляхоу i метадау дасягнення гэтай 
стратэпчнай мэты. 

У польскай палгтычнай думцы сфарм1равагися дзве 
канцэпцьп узаемааднос1н палякау з народам! былой 
Рэчы Паспалиай (беларусам!, лпоуцам!, украшцамО -
!нкарпарацыйная i фeдэpaлicцкaя. Барацьба прыхшьш-
кау гэтых каяцэпцый вызначала шлях1 распрацоуга i 
рэал!зацьп польскай палиыю адносна Беларус1 у перы
яд стварэння польскай дзяржавы i польска-савецкай 
вайны 1919—1920 гг. 

Лпоусюя пал1тычныя дзеячы арыентавал!ся на 
канцэпцыю "этнаграф1чнай Лквы", якая прадугледж-
вала стварэнне лгеоускай дзяржавы на базе л1тоускага 
этнасу з уключэннем у яе склад Вшьш i частю Заход-
няй Беларуси Лиоусюя паштыю а д х ш ш прапановы 
прадстаушкоу imnbrx народау, яюя был! спадкаемцам1 
ВКЛ, у першую чаргу беларусау, наконт адраджэння 
дзяржаунасщ на падставе канцэпцьп "пстарычнай 
Лггвы". Гэта прадвызначыла няудачу праекта стварэн
ня Канфедэрацьй ВКЛ, што быу вылучаны у 1915— 
1916 гг. Канцэпцыя "этнаграф!чнай Л1твы" лягла у ас-
нову л1тоускай урадавай палггыю адносна Беларуш пас
ля стварэння лггоускай дзяржавы у 1918 г. 

Бл1жэйшым1 да беларусау з пункту гледжання 
пстарычнага вопыту узаемааднос1н з i m n b i M i народам! 
у складзе Расшскай iMnepbii, узроуню разв!цця этна-
нацыянальных працэсау i нацыянальнага руху бьип 
укра!нцы. Укра!нсюя публ!цысты раней шшых заува-
жыл1 зараджэнне беларускага руху, падтрымал! бела
рускае адраджэнне. Палпычныя канцэпцьп укра!нсюх 
дзеячау абашрал1ся на федэрацыйныя праекты сумес-
нага жыцця разам з беларусам! у складзе славянскай 
дэмакратьшнай федэрацы!. Але трэба адзначьщь, што 
"укра!нскае пытанне" як м!жнародная праблема узткла 
раней, чым беларускае (у сярэдз!не XIX ст.), а украшсю 
нацыянальны рух быу значна больш разв1ты у параунанш 
з беларусюм. 

Напярэдадн! Першай сусветнай вайны беларуская 
праблематыка ускосна трапша у поле зроку нямецюх 
публщыстау i палиыкау, яюя абмяркоувал! планы абы-
ходжання з няpycкiмi народам! Расшскай i M n e p b i i у 
выпадку захопу яе заходняй частю. Яны разглядат раз-
настайныя вырыянты выкарыстання рэйхам вызвален-
чых !мкненняу палякау, лггоупау, латьшюу, эстонцау, 
ф!нау i наваг украшцау, але не выказвал! защкаулення 
беларусам!. У нямецюх навуковых i палиычных колах 
Беларусь Tpa icTaBaFi i як гаспадарча i культурна адста-
лую частку Pacii, што вылучалася толью сваей этшч-
най спецыф1кай, а народ якой быу мацней за шшых на
родау параднёны з русюмь У сувяз! з гэтым нямецюя 
аутары не бачьш! рэальных магчымасцей узшкнення ся-
род беларусау сепаратысцюх тэндэнцый. Але гэта пазГ 
цыя, як адзначалася, змяшлася у апошшя гады нямец-
кай акупацъп Беларус!, K a r i i ваенныя i пал!тычныя колы 
TepMami пачал! больш сур'ёзна ставщца да "беларуска
га пытання". 

Увогуле, знаходжане Беларус! у складзе Расшскай 
i M n e p b i i - гэта перыяд бездзяржаунага юнавання бела
рускага этнасу, зараджэння i разв1цця нацыянальнага 
вызвапенчага руху, галоунай мэтай якога бьшо стварэн-

35 

Б е л о р у с с к и й ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 4 



не незалежнай беларускай дзяржавы. Беларусь з'яуля-
лася у гэты час толью геаграф1чным панящдем, якое 
бьшо растворана афищйнай царскай тэрмшалопяй у 
тэрмшах "Заходш край" ui "Пауночна-Заходш край". 
У складзе Расшскай i M n e p b i i яна выступала выключна 
як аб'ект знешняй i ваеннай палгтыю еурапейсюх дзяр
жау (у час напалеонаусюх войнау — Франдьи, у гады 
!мперыял!стычнай вайны — Германп). Геапал!тычнае 
станов1шча Беларус! вызначалася яе месцам i роляй за-
ходняга фарпосту велгзарнай еураазгяцкай i M n e p b i i . Бе
ларускай праблемы як пытання мгжнароднай палггыю i 
дыпламатьп не 1снавала. 

Другг перыяд гкторьй знешняй палгтыю Бела-
pyci разглядаемага часу ахоплгвае 1918—1991 гг. Ён 
пачынаецца абвяшчэннем незалежнасщ Беларускай На-
роднай Рэспублш, якая была першай пстарычнай фор-
май беларускай дзяржаунасщ XX ст., i заканчваецда спы-
неннем юнавання СССР, састауной часткай якога была 
Беларуская Савецкая Сацыял!стьиная Рэспублпса, i аб
вяшчэннем незалежнасщ Рэспублш Беларусь. У гэты 
перыяд беларуская дзяржаунасць юнавала у дзвюх фор
мах — БНР i БССР, яюя адрозшвалкя пам1ж сабой 
M H o r i M i i c T O T H b i M i характарыстыкам! у галше дзяржау-
нага будаушцтва, унутранай i знешняй палпъпс!, щэала-
пчнай наюраванасщ, а галоунае — ступенню i формам! 
залежнасц! ад шшых дзяржау. Аб'ядноувала i x тое, што 
гэтыя дзве пстарычныя формы беларускай дзяржаунасщ 
XX ст. не пераутварылюя у паунацэнныя (суверэнныя i 
незалежныя) сучасныя еурапейсюя дзяржавы. У па-
раунанш з БНР, якая дзейшчала на тэрыторьп Беларус! 
не больш чым 2 гады, БССР праюнавала 72 гады i стала 
аутэнтычнай тэрытарыяльнай, эканам!чнай i этшчнай 
базай для незалежнай Рэспублш! Беларусь. 

Характар абедзвюх беларусюх дзяржау асаблйза яс-
крава праяуляуся у i x знешняй палпьщы. БНР дзейш
чала у штарэсах беларускай нацьп, непадзельнасщ i не
залежнасщ Беларус!, а цэнтр прьшяцця знешнепалггыч-
ных рашэнняу знаходзгуся у беларусюх руках. Ства-
ральнш БССР (па меншай меры значная i x частка) не 
.пчьип беларусау самастойнай нацыяй, юрдаагдся каму-
шстычнай щэяй-утогпяй аб зл!цщ нацый i дзяржау. Яны 
(маецца на увазе перш за усё плынь камушстау-штэр-
нацыянал!стау) выступал! з паз!цый нацыянальнага 
шгшзму i ахвяравал! беларусюм! тэрыторыям! дзеля 
штарэсау сусветнай рэвалюцы! i яе аплоту — Савецкай 
Pacii. 

3 пункту гледжання геапалгтычных характары-
стык i .тжнароднага становгшча Беларусь гэты пе
рыяд падзяляецца на два этапы: 1918—1945 гг. i 
1945—1991 гг. Першы этап ахошпвае адрэзак часу ад 
заканчэння Першай сусветнай да заканчэння Другой 
сусветнай вайны. Храналапчныя межы гэтага этапу 
мел! важнае пстарычнае значэнне не толью для сусвет
най i еурапейскай псторы!, але ! для псторы! Беларус!. 
Найбольш важным! характарыстыкам! м!жнароднага 
CTaHOBim4a Беларус! у 1918—1920-я гг. былк дзяржа-
ваутваральныя працэсы ва Усходняй Еуропе, яюя пры-
вя.'п да стварэння у гэтым рэпёне шэрагу новых дзяр
жау i дзяржауных аргашзмау, у тым л!ку БНР i БССР; 
барацьба еурапейсюх дзяржау за уплыу i дам!наванне 
ва Усходняй Еуропе; палгтыка Савецкай Pacii, reanani-
тычна наюраваная на аднауленне межау былой Расшскай 
!мперы!, вышкам якой стала утварэнне Саюза ССР; не-
аднаразовыя падзелы (анекси) i перадзелы тэрыторьп 
Бел ару ci з боку суседшх дзяржау у 1918—1921 гг., а так-
caiwa узбуйненш тэрыторьп БССР у 1924! 1926 гг. 

Налярэдадн! i у пачатку Другой сусветнай вайны 
Беларусь зноу стала аб'ектам геапалгагчных камбша-
цый i вял1кадзяржаунай палиыю, якую планавал! i 
ажыццяулял! дзве самыя магутныя дзяржавы Усходне-
еурапейскага рэпёна — Савецю Саюз i нацысцкая Гер-
машя. У вышку ix узгодненай палкыю, наюраванай на 
пераразмеркаванне сфер уплыву у рэпёне, была падзе-
лена Польшча i дасягнута уз'яднанне Заходняй Бела-
pyci з БССР. Друпм вышкам сакрэтных савецка-гер-
мансюх дамоуленасцей i савецка-лпоусюх перагаворау 
стала перадача J l i T B e Вшьш i Вшенскага краю, а такса-
ма шшых беларусюх тэрыторый. Таюм чынам, Бела
русь заплащла за аб'яднанне Вшеншчынай. 

У вышку бяздарнага сталшскага юраушцтва Бе
ларусь стала адной з першых ахвяр птлераускага напа
ду на СССР, а пасля летняга "блщкрыгу" 1941 г. на пра-
цягу трох гадоу бьша пад нямецка-фашысцкай акупа-
цыяй. 3 пачаткам савецка-германскай вайны Беларусь 
спазнала i r a n b i варыянт таталтарызму — нямецю на-
цызм. У "трэгам рэйху" Беларусь чакау незайздросны 
лес. Нацысты планавал! калашзаваць яе тэрыторыю, 
зшшчыць большасць насельшцтва, астатшх беларусау 
ператварыць у танную рабочую с1лу. 1снаванне без 
дзяржаунасщ i уласнай нацыянальнай !нтэл!генцьп — 
вось што нёс для Беларус! "новы парадак". Але другая, 
як i першая (1915—1918 гг.), нямецкая акупацыя выка-
рыстоувала заганы рас1йскай i савецкай нацыянальнай 
палггыю у Беларус!. Гэта праяулялася у падтрымцы з 
боку акупантау беларускай мовы i ажыуленга нацыя-
нальна-культурнай дзейнасщ беларусюх аргашзацый. 
Рус(ф1каць1я i жах1 стал!нскага тэрору выклшал! пэу-
ныя спадзяванш на нацысцюх акупантау з боку бела
рускага нацыянал!зму i нарадз1л1 такую супярэчл!вую 
з'яву, як калабарацыяшзм. 

Уздым беларускага нацыянальнага руху у час вай
ны, яю праяуляуся таксама у партызанскай i падполь-
най барацьбе, прымуиу Стал!на, савецкае юраушцтва 
шукаць сродю кампенсацьп за самаахвярнае змаганне 
беларускага народа супраць фашызму. Гэта бьша адна з 
прычын, яюя прывял! Беларусь у ААН. Але i гэта важ
нае дасягненне беларускай дзяржаунасщ бьшо у знач-
най ступеш дэвальв!равана нягодным статусам дэлега-
цьп БССР у ААН як "дадатковага голаса" для СССР. 

Другая сусветная вайна завяршьшася для Беларус! 
вызваленнем ад нямецка-фашысцюх захопн!кау i вяр-
таннем сваей "роднай" таталггарнай савецкай cicT3Mbi. 
Аб тым, хто у беларусюм доме сапраудны гаспадар, 
Крэмль напомшу у 1944—1945 гг. падтсаннем пагра-
шчных пагадненняу з "сатэлинай" Польшчай аб пера-
дачы ёй Беласточчыны i частю Белавежскай пушчы. 
Гэта быу апошш падзел Беларус! перыяду 1918— 
1945 гг. Нават ганаровы статус дзяржавы — заснаваль-
нщы ААН не выратавау БССР ад чарговага падзелу. 

Другг этап, ятхарактарызавау новое геапалипыч-
нае i м1жнароднае становШча Беларуси, axonnieae 
1945—1991 гг. Яго хранатапчныя межы пачынаюцца за-
вяршэннем Другой сусветнай вайны i новым выхадам 
БССР на М1жнародную арэну, а заканчваюцца распадам 
СССР i абвяшчэннем незалежнасщ Рэспублш Беларусь. 
Амапь палкам гэты 46-гадовы адрэзак часу супадае з псто-
рыяй "халоднай вайны". Паляпшэнне м!жнароднага ста-
нов!шча БССР у вышку вайны бьшо звязана з умацаван-
нем паз!цый СССР i уключэннем у сферу яго стратэпч-
ных !нтарэсау кра1н Усходняй Еуропы. 

У канфрантацьп СССР з Захадам Беларускай ССР, 
як заходняй рэспублпды, праз тэрыторыю якой праля-
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ray самы каротю шлях на Маскву i у цэнтр Pacii, адвод-
зглася асобная роля. Гэта была роля заходняга плацдар
ма звышдзяржавы, якой стау СССР пасля Другой сус
ветнай вайны. Пасля першага, знешняга пояса сацыялГ 
стьгчнага лагера, яю складаш Польшча, ГДР i Чэхаслава-
юя (так званы "жалезны трохвугольшк"), савецюя заход-
гая рэспублш складаш другую ш ю стратэпчнай абаро-
ны СССР. Беларусь бьша насычана стратэпчнай i тактыч-
най ядзернай зброяй, звычайныош узброеньвн сшамь 
Беларуская ваенная акруга з'яулялася адной з самых 
баяздолъных у савецкай ваеннай астэме. Узровень мшта-
рызацьп рэспублш быу адным з самых высоюх у свеце, 
пераузыходзячы адпаведныя паказчыю рэспублш Пры-
балтыю, Укра1ны i Расшскай Федэрацыь 3 гэтага вытка
ла i тое, што тэрыторыя Беларуи бьша першай мштэнню 
натаусюх ракет i самалётау. 

Роля БССР у савецюм кантрол1 над Усходняй Еу-
ропай праяулялася у час унутраных крызюау i народ
ных паустанняу у дзяржавах "сацыялютычнай садруж-
насщ". 3 беларусюх аэрадромау ажьщцяулялася савец-
кая ваенная акцыя па задушэнню "пражскай вясны" 
1968 г. У час польсюх падзей 1980—1981 гг. беларус
кая тэрыторыя была напагатове для выкарыстання са
вецюм генералиэтам у мэтах "навядзенню парадку" у 
"брацкай" Польшчы. 

Выгады геаграф1чнага станов1шча БеларуЫ у 
складзе СССР выкарыстоувалюя у штарэсах партый-
на-дзяржаунай наменклатуры. Звычайным беларусам 
было цяжка трапщь з турысцюш щ ш ш ы ш пазнаваль-
на-гумаштарным1 мэтам! у суседнюю Польшчу, якая 
бьша аддзелена ад БеларуЫ той жа "жалезнай заслонай". 
Найкарацейшы шлях ад Мшска да Варшавы пралягау 
праз Маскву. Пэуныя аблягчэнш у чалавечых кантак-
тах праз беларуска-польскую мяжу наступил толью у 
час перабудовы. 

У канцы 1980-х гг. м1жнароднае пагптычнае ася-
роддзе вакол БССР устушла у паласу глыбоюх геапагп-
тычных перамен. Спынип юнаванне аутарытарна-бю-
ракратычныя рэжымы краш Усходняй i Пауднёва-Ус
ходняй Еуропы. Першая з пут камушзму вызвалшася 
суседняя Польшча. Распалюя Аргашзацыя Варшауска-
га Дагавору i Савет Эканам1чнай Узаемадапамогь Kpai-
ны рэпёна рашуча пераарыентавалюя на Захад. Адбы-
лося аб'яднанне Германп. "Парыжская хартыя для но-
вай Еуропы" абвясцша канец эры расколу Еуропы i па-
чатак 3noxi супрацоушцтва еурапейсюх дзяржау. 

У перыяд узрушэнняу, дэзштэграцьп i распаду' 
устушу Савецю Саюз. 8 снелшя 1991 г. у Вюкулях (тэры
торыя Белавежскай пушчы) юраушю Беларуси Расшскай 
Федэрацьп i Укра1ны абвясции аб стащены 1снавання 
СССР як геапагптычнай рэальнасщ i суб'екта мхжна-
роднага права. Адначасова яны прыгоин рашэнне аб 
утварэнш Садружнасщ Незалежных Дзяржау як 
М1ждзяржаунага аб'яднання новых незалежных дзяр
жау, што паусташ у вышку распада СССР. С1мвал1чна, 
што дакументы аб скасаванш СССР бьип падшсаны на 
тэрыторьп Беларуси самай прасавецка i прарасшска 
настроенай рэспублш, якая меньш за астатшя саюзныя 
рэспублш 1мкнулася да незалежнасщ. Фактьина Бела-
вежсюя пагадненш з'яулялюя актам падтрымю бела
рускай незалежнасщ з боку прэзьдэнтау Pacii i УкраГ 
ны. Ратыфшацыя Вярхоуным Саветам Рэспублш Бе
ларусь Белавежсюх i Алма-Ащнсюх пагадненнняу ра
зам з дэнансацыяй Саюзнага дагавора 1922 г. дэ-юрэ 
азначала пачатак самастойнага, незалежнага юнавання 
новай дзяржавы — Рэспублшг Беларусь. 

3 пункту гледжання знешнепалипычнай актыу-
насщ перыяд 1918—1991 гг. характарызуецца знеш-
непалШычнай i дыпламатычнай дзейпасцю дзвюх 
ггстарычных форм беларускай дзяржаунасщ — БНР 
1БССР. 

Беларуская Народная Рэспублша з'явшася першай 
спробай адраджэння беларускай дзяржаунасщ у XX ст. 
Яна нарадзшася ва умовах нямецкай акупацьп i непрыз-
нання з боку Савецкай Pacii i Польшчы права беларус
кага народа на самавызначэнне. Пад ущскам неспры-
яльных знешнепальгычных абставш, адсутнасщ мшша-
роднай падтрымю БНР не змагла аформ1цца як суве-
рэнная i незалежная дзяржава, i давол1 хутка яе юрую-
чыя органы n a B i H H b i бьип эм1грыраваць з тэрыторьп 
Беларусь 

Разам з тым абвяшчэнне БНР i дзейнасцъ (як унут-
ры крашы, так i за яе межам1) маюць вял1кае пстарыч-
нае значэнне. 3 прыняццем Трэцяй статутнай граматы 
да народау Беларус1 25 сакав1ка 1918 г. беларуская на-
цыянальная щэя увасобшася у акт стварэння новай не
залежнай дзяржавы. KaHCTbnyipaBaHHe БНР адбывала-
ся на ycix беларусюх этшчных землях у форме дэмак
ратычнай, парламенцкай рэспублш. БНР, як першая бе
ларуская дзяржава, заявша свае законныя правы на бе-
ларусюя зeмлi, прадставгушы дэтальнае ix атсанне 
Парыжскай м1рнай канферэнцьн i Л1зе Нацый. Дзяку-
ючы дыпламатьп БНР "беларускае пытанне" было вы-
ведзена на м!жнародную арэну, аднак яго вырашэння у 
штарэсах беларускай нацьп дасягнута не было. Знеш-
няя палпыка i дыпламатыя БНР был1 нак1раваны на 
м1жнароднае прызнанне рэспубл!ю, абарону яе суверэн-
ных правоу, барацьбу за незалежнасщ i тэрытарыяль-
ную цэласнасщ Беларусь Найболып актыуна яны ажьщ-
пяулялкя у 1918—1925 гг., да самалшвщацьп у рада БНР. 

Адной з прычын унутранай слабасщ БНР была 
адсутнасць адз!нства поглядау i дзеянняу у яе юраушц-
тве. Яно падзялялася пам1ж прых1льшкам1 рознай знеш-
непалгеычнай арыентацьп (на Paciro, Польшчу, Герма-
шю, Л1тву), аслаблялася унутрыпал1тычным1 i aca6i-
стым! (асабл1ва у час эм1грацьп) канфл1ктамГ Будауш
цтва незалежнай беларускай дзяржавы на уласна нацы-
янальным грунце ва умовах слабасщ нацыянальнай свя-
домасщ насельнщтва, акупацьп розных частак яе тэры
торьп практычна y c i M i суседн1м1 дзяржавам1, адсутнасщ 
ммшароднай падтрымю не магло прынесщ поспеху. Але 
абвешчаны с1мвал беларускай дзяржаунасщ у выглядзе 
БНР 3pa6iy сваю справу. Гэтага не мапп не ул1чваць баль-
шавш, K a r r i вярнул1ся у Мшск у снежш 1918 г. 

Нягледзячы на тое, што БССР бьша абвешчана праз 
8 месяцау пасля абвяшчэння БНР, знешнепаштычныя 
фактары яе утварэння i М1жнароднае асяроддзе ужо бьш1 
1ншым1. У стварэнш БССР бьша защкаулена самая моц-
ная дзяржава рэпёна — Савецкая Рас1я, якая стварьша 
БССР як дзяржаву-буфер, каб пал1тьгана аддзялщь сябе 
ад небяспею з Захаду. Знешнепалгеычныя меркаванш 
мел1 вырашальнае значэнне у планах лешнскага урада 
па стварэнш Беларускай савецкай дзяржавы. Палггыка 
Савецкай Pacii у "беларусюм пытанш" з'яулялася самым 
валшым знешнепал1тычным фактарам, яю прадвызначау 
дзяржаватворныя працэсы на тэрыторьп Беларусь 

ЗнешпепалШычная дзейнасцъ БССР падзяляла
ся на тры этапы: 1) 1919—1923 гг.; 2) 1923—1944 гг.; 
3) 1944—1991 гг. 

Першы этап ахоплшае адрэзак часу ад абвяш
чэння ССРБ1 студзеня 1919 г. да стварэння СССР г 
абмезкавання знешпепалШычпых паунамоцтвау рэс-
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публту лтет 1923 г. У гэты час, асабл1ва у 1921— 
1922 гг., адбыуся выхад Беларускай савецкай дзяржа
вы на м1жнародную арэну. Але гэты выхад быу давол1 
сщплым i праяуляуся пераважна ва узаемаадносшах 
БССР з суседшм! дзяржаваьй Усходняй Еуропы. Рэс-
публша атрымала юрыдычнае прызнанне сваей незалеж
насщ з боку РСФСР i 1ншьгх савещах рэспублш, атакса-
ма Польшчы i Германп. Адносшы дэ-факта падтрымль 
ватся з шэрагам еурапейсюх краш. БССР прымала самы 
актыуны удзел у фарм1раванш федэратыуньгх адносш з 
РСФСР i щшьпш савецюм1 рэспублшам1, складанш ix 
дь1пламатьгчнага саюза, стварэнш Саюза ССР. 

Знешнепал1тычная дзейнасцъ БССР у 1919— 
1923 гг. адбывалася у вельм1 складаньгх м1жяародных i 
унутраных умовах, кантэксце дзяржаваутваральных 
працэсау у Цэнтральнай i Усходняй Еуропе, замежнай 
штэрвенцьп i вострай палпычнай барацьбы па пытан-
нях нацыянальна-дзяржаунага будаунщтва на тэрыто
рьп Беларусь Створаная па вол1 i у знешнепагптычных 
штарэсах Савецкай Pacii, Савецкая Беларусь выступа
ла у рэпянальнай пал1тыцы як правадшк знешнепагп-
тычнай лiнii Масквы. 

Дыпламатычная служба БССР фарм!равалася так-
сама пад вырашальным уплывам РСФСР i у кантэксце 
складвання федэратыуных адносш пам1ж дзвюма рэс-
публшамт У рамках дыпламатычнага саюза савецюх 
рэспублш БССР дэлегавала CBai знеишепалиъгчныя пау-
намоцтвы РСФСР. Але адначасоварэспублша ажъшцяу-
ляла i пэуныя самастойныя акцън у адносшах з суседщм1 
дзяржавамг 

Другг этап зпешнепалтгычпай дзейнасщ БССР 
axowiieae адрэзак часу ад абмежавапня зпешнепаль-
тычных паунамоцтвау рэспублЫ у лтет 1923 г. да 
прыняцця закона СССР аб аднаулент знешнепалг-
тычных паунамоцтвау саюзныхрэспублш у лютым 
1944 г. У гэты больш чым 20-гадовы перыяд БССР, як i 
шшыя саюзныя рэспублш, не ажыццяуляла знешнепа-
лггычнай дзейнасщ, не маючы на гэта ш канстытуцый-
ных паунамоцтвау, т адпаведных шструментау у выг-
лядзе знешнепалггьгчнага ведамства щ inuibix органау 
знешняй палгтыю. 3 уваходжаннем у склад СССР рэс
публЫ перадал1 свае знешнепалггычныя паунамоцтвы 
саюзным органам, у першую чаргу Наркамату замеж-
ных спрау СССР, што было замацавана у Канстытуцы-
ях СССР 1924 1 1936 гг. i Канстытуцыях БССР 1927 i 
1937 гг. 

Беларускае юраушцтва у адрозненне ад украшс-
кага не настойвала на захаванш свайго дыпламатычна
га ведамства, як i увогуле знешнепал1тычнай самастой
насщ у складзе СССР. 3 1923 г. знешнепалгтычная дзей
насцъ БССР хутка затухае i фактычна спыняецца. Ство-
раны замест НКЗС БССР новы дзяржауны 1нстытут, 
Управление упаунаважанага НКЗС СССР пры СНК 
БССР, меу значна больш вузюя правы i функцьп i рэ-
альна дзейн1чау толью да канца 1920-х гг. 

У 1920-я гг. разв1вал!ся замежныя эканам1чныя i 
культурныя сувяз! рэспубл1ю, але i яны значна аслабел! 
у канцы дзесящгоддзя. Суверэштэт БССР набыу чыста 
фармальны i дэкларатыуны характар. 3 усталяваннем 
ваенна-бюракратычнай мадэл1 сацыял1зму у СССР, ума-
цаваннем уштарызму у разв1цщ савецкай федэрацьп i 
нарастанием пагрозы вайны рэспубл!ка пападае у 
м!жнародную 1заляцыю i сама1заляцьш. У геапал1тыч-
ных пераменах i дыпламатычнай актыунасщ дзяржау 
Усходняй Еуропы канца 1930-х гг. БССР адыгрывала 
ролю аб'екга ix знешняй пал1тыю. 

Трэщ i апошш этап знешнепалипычнай дзейнасщ 
БССР axowiieae 1944—1991 гг., ад вяртання БССР 
знешнепалгтычных паунамоцтвау i яе абмежавана-
га выходу на мЬкнародную арэну да распаду СССР i 
абвяшчэння незалежнасщ Рэспублш Беларусь. 

Гэты 47-гадовы адрэзак часу адметны тым, што 
ажыуленне i уздым знешнепалпъинай дзейнасщ БССР 
прыпадал1 на пачатак гэтага этапа (1944 г.—канец 
1940-х гг.) i на яго заканчэнне (другая палова 1980-х— 
пачатак 1990-х гг.). У пачатку гэтага этапа адбыуся друп 
выхад Беларус1 на м1жнародную арэну, аб чым сведчьин 
таюя падзе!, як: аднауленне дзейнасщ рэспубл1канска-
га НКЗС, падтсанне беларусюм урадам двухбаковага 
пагаднення аб абмене насельшцгвам з Полъшчай, удзел 
беларускай дэлегацьп ва Устаноучай канферэнцьп Аб'-
яднаных Нацый у Сан-Францыска i падтсанне ёю Ста
тута ААН, пачатак дзейнасщ БССР у ААН, удзел бела
рускай дэлегацьп у Парыжскай м!рнай канферэнцьп i 
падшсанне БССР м1рных дагаворау з бьшым! саюзш-
кам1 фашысцкай TepMaHii, уступленне БССР у некато-
рыя спецыял1заваныя установы ААН, атрыманне Бела-
руссю дапамоп з боку ЮНРРА, заява беларускага урада 
па германскаму пытанню. Але пачатак i абвастрэнне 
"халоднай вайны" не дазвол1у Беларускай ССР нарошч-
ваць i пашыраць сваю дыпламатычную актыунасць. 
У канфрантацьп з Захадам савецкаму юраушцтву не 
патрэбна бьша дыпламатыя саюзных рэспублш. 

Выхад Беларус1 на мшшародную арэну у сярэдз!-
не 1940-х гг. не ператварыуся у актыуную знешнюю 
палиыку наступных дзесящгоддзяу. Ён быу абмежава-
ны рамкам1 ААН i некальюх яе спецыял!заваных уста-
ноу, а таксама трансграгачным супрацоушцтвам з су-
се .ш !М! дзяржавам1 "сацыялктычнай садружнасщ", 
перш за усё Польшчай. Беларусь, нягледзячы на свой 
ганаровы статус заснавальшцы ААН, не успрымалася 
у свеце як незалелшая i суверэнная дзяржава, а разгля-
далася як неад'емная частка савецкай звышцэнтратза-
ванай дзяржавы, якая толью на паперы л1чылася федэ-
рацыяй. Знешнепалггычная дзейнасцъ (пра сапраудную 
знешнюю палгеыку рэспубл1к гаворю icui не магло) 
БССР не адпавядала нацыянальным штарэсам Беларус1 
i яе народа. Гэтыя 1нтарэсы не Mami быць вызначаны i 
успрыняты камушстычнай наменклатурай у Mi иску, 
якая адрозшвалася найбольшай ступенню адданасц1 
вял1кадзяржауным 1нтарэсам Крамля. 

Пэунае ажыуленне знешнепалкычнай дзейнасщ 
БССР адбылося у час перабудовы i новага палгтычнага 
мыслення (другая палова 1980-х—пачатак 1990-х гг.). 
Гэта праявшася перш за усё у актьшзацьп замежных 
сувязей з Польшчай i 1ншым1 дзяржавам1, pa3Bimri знеш-
негандлёвых, культурных i гуман1тарных кантактау, 
пастаноуцы праблемы Чарнобьшя на форуме нацый, 
развщщ м1жпарламенцюх сувязей i imnbix новых мо-
мантах, яюя асабл1ва 6ыл1 бачны у 1990—1991 гг. 

У параунашн з дыпламатычнай актыунасцю БНР 
i БССР канца 1910-х—пачатку 1920-х гг. знешнепаль 
тычная дзейнасцъ БССР у пасляваенныя дзезсящгоддз1 
выглядала больш рэспектабельнай i вышковай, паколью 
рэспубл1ка атрымала самастойнае членства у ААН i не-
каторьгх шшых мхжнародных мiжypaдaвыx аргашзацы-
ях. Але за ганаровым статусам заснавальшцы ААН ха-
валася незайздросная роля "дадатковага голасу" для дэ
легацьп СССР. 

Няпэуны пал1тьжа-прававы статус БССР i УССР у 
складзе СССР давау падставы заходн1м вучоньгм у rani-
He м!жнароднага права называць гэтыя дзве саюзныя 
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рэспублЫ — заснавальшцы ААН "дзяржаваш особна-
гароду", "пау- Щ квазщзяржавам1". БССР у пасляваен-
ныя дзесяц1годдз1 не атрымала м1жнародна-прававога 
прызнання як суверэнная i незалежная дзяржава. Яна 
не выступала на м1жнароднай арэне як самастойны 
суб'ект м1жнароднага права, еурапейскай i сусветнай 
палиыю. Рэспублйса не мела дыпламатычных адносш 
Hi з адной дзяржавай свету, а яе прадстаушцтвы пры 
м!жнародных аргашзацыях фактычна з'яулялюя ф ш я -
лам1 агульнасаюзных прадстаушцгвау. Толью дасягнен-
не рэальнага суверэштэту адкрывала перад Беларуссю 
перспектыву уваходжання у сусветную супольнасць 
дзяржау i правядзення знешняй палггьЫ ва уласных 
нацыянальных штарэсах. 

Трэщ перыяд у гкпюрьи знешняй палгтьш Бе
ларусь азначанага часу пачынаецца абвяшчэннем не
залежнасщ Беларусь у 1991 г. i працягваецца па сён-
няшш дзень. Ён вызначаецца станауленнем знешняй 
палггыю i дыпламатьп РэспублЫ Беларусь. 

Пасля абвяшчэння незалежнасщ Беларусь вьшшла 
на мЬкнародную арэну у дзвюх якасцях: як новая неза
лежная дзяржава i як еурапейская краша, маючая глыбо-
юя пстарычныя традыцьп дзяржаунасщ i знешняй narii-
тык1. Як спадкаемшца дзяржау, што шнавал! на тэрыто
рьп Беларуси старажытнабеларусюх дзяржау-княствау, 
Вялшага княства Лггоускага, Рускага i Жамойцкага, Бе
ларускай Народнай РэспублЫ, Беларускай Савецкай 
Сацьгалштьгчнай РэспублЫ, Рэспублша Беларусь з'яу-
ляецца пстарычным нашчадкам ix багатай знешнепал!-
тычнай спадчьгны i геапагитычных традыцый. 

Сярод знешнепалиычных прыярытэтау беларус
кай дзяржаунасщ, яюя маюць асобнае значэнне для су-
часнай беларускай дзяржавы, трэба выдзелщь наступ-
ныя: неабходнасць захавання суверэштэту i незалеж
насщ Беларус! пры уступленш у федэратыуныя дзяр
жавы з шшаэтшчным дамшаваннем; улш пстарычнага 
вопыту знаходжання беларускага этнасу i беларускай 
дзяржавы у федэратыуных i iMnepcKix дзяржавах з шша-
этшчным дамшаваннем (Рэчы Паспагптай, Расшскай 
iMnepbii, Савецкага Саюза); забеспячэнне непадзель
насщ i тэрытарыяльнай цэласнасщ беларускай дзяржа
вы; улш фактару пол!этн1чнасщ i п о л ш а н ф е с ^ а с щ 
народа Беларус! у планаванш i правядзенш знешняй 
палльпа дзяржавы; геапалггычная важнасць сбаланса-
ванага i рауназначнага развщця двух вектарау беларус
кай знешняй пэдггыю — усходняга i заходняга. 

Больш чым 10-гадовы вопыт самастойнага юна-
вання суверэннай Беларус! паказвае, што Рэспублша 
Беларусь у значнай ступеш здзейсшлася як еурапейс
кая дзяржава з уласныпш геапалггычным! традьщыям!, 
нацыянальным! !нтарэсам1 i знешнепалпычным! пры-
ярытэтамг Яна значна прадьчнулася па шляху умаца-

вання незалежнасщ i даказала здольнасць беларускай 
нацьн i дзяржауных структур да самастойнага 1снаван-
ня. Адбьшося мгжнароднае прызнанне РэспублЫ Бе
ларусь, пашыраны яе удзел у м1жнародных аргашзацыях 
i с!стэме сусветных гаспадарчых сувязей. Паслядоуная 
палггыка беларускай дзяржавы у галше ядзернага раз-
збраення атрымала падтрымку з боку вялЫх дзяржау i 
м1жнароднай грамадскасщ. Упершыню у псторьп K p a i -

на, якая ваподала ядзернай зброяй, добраахвотна i без 
патрэдепх умоу адмовшася ад статуса ядзернай дзяр
жавы. Склалкя дружалюбныя адносшы з суседшм! 
дзяржавамь 

Разам з тым трэба прызнаць, што м!жнароднае ста-
новЫча РэспублЫ Беларусь у другой палове 1990-х гг. 
пагоршылася. Гэтая тэндэнцыя захавалася i у пачатку 
XXI ст. Несбалансаванасць усходняга i заходняга век
тарау беларускай знешняй палггьЫ ютотна уплывала 
на аслабленне мшшародных паз!цьгй дзяржавы. Патэн-
цыял супрацоушцтва з дзяржавам! Захаду i еурапейсюм! 
м!жнародным! аргашзацьгям! аказауся нерэагазаваным. 
Сур'ёзны выклш суверэштэту i незалежнасщ маладой 
беларускай дзяржавы прадстауляла палгеыка, наюрава-
ная на аб'яднанне з Расшскай Федэрацыяй i стварэнне 
адзшай дзяржавы. 

Праблемы i цяжкасщ на шляху посткамушстыч-
най трансфармацьп сведчаць аб тым, што перыяд ста
наулення РэспублЫ Беларусь як незалежнай i дэмак
ратычнай дзяржавы яшчэ не завяршыуся. 

Псторыя беларускай дзяржаунасщ дзвюх апошшх 
стагоддзяу уяуляе сабой пстарычную парадыгму раз
вщця ад бездзяржаунасщ (у складзе Расшскай iMnepbii) 
праз пау- щ квазщзяржауныя формы юнавання (БНР i 
БССР) да набыцця клаичных рыс незалежнай i суве
рэннай дзяржавы (Рэспублша Беларусь). Адпаведным 
чынам imoy пстарычны працэс станаулення беларус
кай знешняй палггыю i эвалюцьп геапалиычнага i 
м!жнароднага становЫча Беларусь Ад адсутнасщ бе
ларускай знешняй палныю i "беларускага пытання" як 
м1жнароднай праблемы (у складзе Расшскай iMnepbii) 
праз непаунацэнную знешнепалггычную дзейнасцъ щ 
"протадыпламатыю" БНР i БССР i з'яуленне "беларус
кага пытання" як рэпянальнай усходнееурапейскай праб
лемы (пасля Першай сусветнай вайны) да станаулення 
знешняй паштыю РэспублЫ Беларусь i узшкнення "бе
ларускага пытання" як праблемы вяртання Беларус! 
у дэмакратычную супольнасць еурапейсюх дзяржау. 

Псторыя змагання за беларускую дзяржаунасць у 
XIX—XX стст. дае падставы для пстарычнага аптымь 
зму, што набыццё Беларуссю незалежнасщ у канцы 
XX ст. стане неабарачальным працэсам, а беларуская 
знешняя палпыка будзе канструктыуным фактарам 
м!жнародных адносш у Еуропе i за яе межам!. 

SUMMARY 
"Foreign Policy History of Belarus (End of the 18th—Beginning of 21st Centuries)" (Vladimir Snapkovsky) 

The article presents an integrated review of the foreign policy of Belarus from the end of 18th century to the beginning 
of the 21 st. The author breaks the span of time analyzed into 3 periods. The first one includes the period when Belarus was 
a part of the Russian Empire (the end of the 18th century —1917). The second period is the foreign political activity of the 
Belarusian People's Republic and of the Byelorussian Soviet Socialist Republic as the newly proclaimed states. The third 
period starts with the collapse of the USSR and is going on at present. It is determined by the emergence of the foreign 
policy of the Republic of Belarus as a new independent state. 

While characterizing the above periods the author pays the main attention to the development of the Belarusian national 
movement and to historical forms of Belarusian statehood, to the evolution of the geopolitical and international status of 
Belarus, formation of the foundations of Belarusian foreign policy, its priorities in directions, forms, methods and concepts 
as well as to military and foreign policy of other states concerning Belarus. The author also dwells on other issues relevant to 
the international dimensions of the history of Belarus at the end of the 18th century—beginning of the 21st. 
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