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ПАРАЎНАЎЧЫ АНАЛІЗ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ НАВУКІ  

Ў ГАЛІНЕ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН У 1980-я – ПАЧАТКУ 2000-х гг. 
Разглядаецца стан айчыннай гістарычнай навукі ў галіне міжнародных адносін у 1980-я гг. і ў 1990-я – пачатку  2000-х гг. і 

даецца параўнаўчы аналіз яе развіцця ў названыя перыяды, вызначаюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця, навуковыя дасягненні 
і актуальныя праблемы функцыянавання азначанай галіны грамадска-палітычнай навукі. Прааналізаваны аб’ектыўныя і 
суб’ектыўныя прычыны спецыфікі яе развіцця ў 1980-я гг. – пачатку 2000-х гг. 

The condition of a Belarusian historical science in sphere of the international affairs in 1980s-1990s is considered in article; the 
comparative analysis of its development during the named periods is made. The basic tendencies of development, scientific achievements 
and actual problems of the named branch of a science are defined; the objective and subjective reasons of its specificity in 1980s-1990s 
are analyzed. 

Айчынная гістарычная навука ў галіне міжнародных адносін атрымала сваё развіццё толькі пасля 
набыцця Рэспублікай Беларусь незалежнасці. Але тыя дасягненні, якія назіраюцца ў апошнія гады 
былі б немагчымы без трывалага падмурку, усталяванага ў савецкія часы, асабліва ў 1980-я. У гэтай 
сувязі з’яўляецца цікавым параўнаўчы аналіз тэндэнцый развіцця беларускай гістарыяграфіі 
міжнародных адносін у апошняе дзесяцігоддзе савецкай эпохі і першае дзесяцігоддзе існавання неза-
лежнай Беларусі. Даследаванне гісторыі навукі міжнародных адносін у гэтым ракурсе з’яўляецца но-
вым для айчыннай гістарыяграфіі; айчынныя даследчыкі (Р.У. Карзенка, У.С. Кошалеў, У.М. Міхнюк, 
Г.М. Сагановіч, У.Е. Снапкоўскі, У.Я. Улаховіч і інш.) закраналі гэту праблематыку ў сваіх працах 
эпізадычна. 

У гісторыі беларускай гістарычнай навукі 1980-я – пачатку 2000-х гг. займаюць вельмі важнае 
месца. З аднаго боку, 1980-я гг. – гэта гады панавання класавай метадалогіі (першая палова), змены 
пакаленняў даследчыкаў і «крызісу даверу да гістарычнай навукі» (У.М. Міхнюк) (другая палова) [10, 
с. 66]; з другога боку, 1990-я – пачатак 2000-х гг. – гэта гады станаўлення гістарычнай навукі незалеж-
най Беларусі. Тым не менш названыя перыяды арганічна звязаны паміж сабой у гісторыі беларускай 
гістарычнай навукі. 

Беларуская гістарыяграфія 1980-х гг. валодала дзейнай і функцыянальна здольнай інфраструк-
турай. Адносная стабільнасць савецкага грамадства мела сваім вынікам сур’ёзнае замацаванне 
дамініруючай «марксісцка-ленінскай» гістарычнай канцэпцыі. Колькасць публікацый няўхільна рас-
ла. Але свабода думкі і творчасці гісторыкаў змяншалася. Новы перыяд у развіцці беларускай навукі, 
які пачаўся на пераломе 1980–1990-х гг., дазволіў даследчыкам адмовіцца ад адзінай метадалогіі і 
стаць на пазіцыі метадалагічнага плюралізму. Але шмат гісторыкаў не здолелі адысці ад ідэалагічных 
догмаў, прыняць новыя падыходы ў пытаннях метадалогіі гістарычнай навукі. Прыход у навуку мала-
дых даследчыкаў у другой палове 1990-х гг. быў для яе, несумненна, карысным; гэта дазволіла зрабіць 
гістарычную навуку ў 2000-я гг. больш арганізаванай і выніковай. 

У беларускай гістарыяграфічнай літаратуры існуе два падыходы адносна ацэнкі стану гістарычнай 
навукі ў 1980–1990-я гг. Першы з іх развіваўся ўласна ў 1980-я гг., другі пачаў фарміравацца ў 1990-я гг. 

Прыхільнікі першага падыходу, гісторыкі 1980-х гг., адзначалі, што ў БССР існавала шырокая сет-
ка навуковых і навучальных устаноў, дзе ажыццяўлялася актыўная даследчая праца, рыхтаваліся кад-
ры высокай кваліфікацыі. Акадэмія навук БССР і яе інстытуты моцна ўплывалі на працэс вывучэння 
праблем айчыннай і сусветнай гісторыі. Існавала дзяржаўная сістэма архіваў, гістарычных музеяў, 
бібліятэк, якія выкарыстоўваліся спецыялістамі ў ходзе навукова-даследчай работы. Гістарычная на-
вука шчодра фінансавалася дзяржавай, мела выдавецкую базу. 

Тым не менш з прычыны вялікай колькасці абмежаванняў не ўсе архіўныя матэрыялы, замежныя 
выданні былі адкрыты шырокаму колу гісторыкаў. Большая частка даследаванняў (асабліва ў галіне 
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гісторыі партыі) ажыццяўлялася ў навуковых цэнтрах пры ЦК КПБ, а іншыя кірункі даследчай працы 
жорстка кантраляваліся партыяй. 

Зразумела, што ў літаратуры 1980-х гг. ігнараваўся факт, што дзейнасць партыйных навуковых і 
навучальных устаноў, якія ў сваёй большасці выконвалі ідэалагічныя функцыі, паступова запавольва-
ла развіццё грамадска-палітычных навук, у тым ліку і гісторыі. Яны дыктавалі вучоным кірункі і фор-
мы работы, што не спрыяла развіццю гістарычнай навукі. 

Другі падыход пачаў развівацца пасля 1991 г. У першай палове дзесяцігоддзя даследчыкі поў-
насцю адмаўлялі поспехі ў развіцці навукі; а 1980-я гг. былі названы часамі застоя, крайняй ступені 
палітызацыі і ідэалагізацыі навукі, панавання адміністрацыйна-каманднай сістэмы, падпарадкавання 
гістарычнай навукі партыі і дзяржаве. У другой палове 1990-х гг. гістарыёграфы ўжо не былі схільны 
адмаўляць поспехі гістарычнай навукі 1980-х гг.; больш крытычна аналізавалі дасягненні гістарычнай 
навукі першай паловы 1990-х гг. Яны выхоўваліся ўжо ў незалежнай Беларусі і змаглі часткова адысці 
ад савецкіх ідэалагічных штампаў, успрыняць вопыт замежнай гістарыяграфіі; атрымалі доступ да ра-
ней зачыненых крыніц. Тым не менш у некаторых працах канца 1990-х гг. можна прасачыць тэндэн-
цыю звароту гісторыкаў да ўжо даследаваных у 1980-я гг. «бяспечных» тэм; некаторыя актуальныя 
праблемы гістарычнай навукі пачалі замоўчвацца ці пераасэнсоўвацца – нярэдка не ў бок гістарычнай 
справядлівасці. 

Таму пры аналізе развіцця гістарычнай навукі ў 1980-х – пачатку 2000-х гг. актуальна адысці ад 
аднабаковага падыходу і паспрабаваць выдзеліць характэрныя рысы ў гэтыя два розныя дзесяцігоддзі 
і прасачыць іх уздзеянне на тэматыку даследаванняў у галіне гісторыі міжнародных адносін і знешняй 
палітыкі Беларусі; фарміраванне і дзейнасць вядучых навуковых і навучальных устаноў у гэтай сферы. 

Аналіз развіцця гістарычнай навукі ў сферы міжнародных адносін у 1980-я гг. дазваляе выдзеліць 
такія яе характэрныя рысы, як: рост колькасці і пашырэнне тэматыкі даследаванняў, выкананых як на 
ўзроўні манаграфій, так і на дысертацыйным узроўні; цытатна-ілюстрацыйны спосаб выкладання ма-
тэрыялу; змена пакаленняў даследчыкаў. 

Няма сумнення, што павелічэнне колькасці даследаванняў карысна для кожнай навуковай галіны; 
гэта сведчыць аб стабільнасці навуковага кірунку, існаванні добрай даследчай школы, перспектывах 
далейшага развіцця. Сапраўды, у 1970–1980-я гг. у беларускай гістарычнай навуцы назіраўся пэўны 
рост колькасці даследаванняў, выкананых як на манаграфічным, так і на дысертацыйным узроўні. 
Так, калі ў 1970 г. у Беларусі прафесійна працавалі 989 гісторыкаў, то ў 1980 г. гэтая лічба ўжо складала 
1082 чалавекі; прычым колькасць дактароў навук вырасла на 36 % (з 32 да 50), а кандыдатаў – на 40 % 
(з 268 да 457) [7, с. 6971]. За 1971–1980 гг. было апублікавана больш за 650 кніг і брашур па 
гістарычнай тэматыцы [4, с. 22].  

Аднак у гэтай, несумненна, станоўчай тэндэнцыі былі свае негатыўныя моманты. Па-першае, тэ-
матыка даследаванняў не адрознівалася разнастайнасцю. У асноўным пераважалі тэмы, звязаныя з 
гісторыяй партыі, працоўнага класу, прафсаюзаў, камсамолу. Так, з 662 доктарскіх і кандыдацкіх ды-
сертацый, напісаных па гістарычных навуках у Беларусі ў 1961–1987 гг. большая частка была абароне-
на па спецыяльнасці «Гісторыя СССР», прычым іх тэматыка пераважна тычылася гісторыі КПБ, а 
астатнія працы мала чым адрозніваліся ад папярэдніх, бо былі прысвечаны гісторыі Беларусі савец-
кага перыяду ці класавай барацьбе ў дарэвалюцыйны перыяд. Для доказу варта прагледзець біблія-
графічныя спісы дысертацый па гістарычных навуках [4; 5]. Іх складальнікі з вялікім гонарам пісалі, 
што дысертацыйная распрацоўка праблем гістарычнай навукі ў БССР «за гады савецкай улады 
прайшла пладатворны шлях развіцця на аснове марксісцка-ленінскай метадалогіі і дасягнула вялікіх 
творчых поспехаў» [4, с. 21]. Важна падкрэсліць, што пераважная большасць з больш чым 50 доктар-
скіх і кандыдацкіх дысертацый па міжнароднай тэматыцы (1961–1987 гг.), абаранялася па спецы-
яльнасці «Усеагульная гісторыя». 

Па-другое, павелічэнне колькасці даследаванняў не вяло да паляпшэння іх якасці; значная іх ча-
стка аналізавала праграмныя дакументы КПСС-КПБ, творчасць класікаў марксізму-ленінізму ў 
дачыненні да Беларусі ці асобных падзей з яе гісторыі.  

Па-трэцяе, пералічаныя тэндэнцыі вялі да росквіту калектыўных даследаванняў, калі фактычна 
нельга было адрозніць аднаго аўтара ад іншага. Паступова гістарычныя творы пачалі страчваць 
індывідуальнасць. Гэтаму спрыяла і палітыка максімальнага набліжэння нацыянальных моваў да рус-
кай, у выніку чаго беларуская мова, пазбаўленая шматлікіх «нацыяналістычных» слоў, збяднела 
лексічна і фразеалагічна, была арыентавана не на прадукаванне новых, а на трансляцыю ўжо гатовых 
думак. Так, пераважная частка дысертацый, што былі абаронены ў БССР у першай палове 1980-х гг. у 
галіне гісторыі, у тым ліку па міжнароднай тэматыцы, была выканана на рускай мове [5]. 

Цытатна-ілюстрацыйны спосаб выкладання матэрыялу вёў да заняпаду крыніцазнаўчай культуры 
даследаванняў. Галоўным патрабаваннем да гісторыка стаў не дэталёвы аналіз крыніц і літаратуры па 
тэме, а цытаванне класікаў марксізму-ленінізму, спасылкі на рашэнні з’ездаў КПСС і КПБ. Гэта 
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знаходзіла сваё адлюстраванне нават у назвах гістарычных і паліталагічных твораў: «XXVI съезд 
КПСС о мировом революционном процессе» (1982), «XXVII съезд КПСС об основных тенденциях 
международного развития» (1987) і г. д. [1; 2] Таксама ў навуковых працах прысутнічала ваяўнічая 
тэрміналогія, якая рэзка негатыўна ставілася да дасягненняў як заходняга грамадства, так і заходняй 
гістарычнай навукі.  

Яшчэ адной тэндэнцыяй развіцця савецкай гістарычнай навукі ў 1980-я гг. была змена пакаленняў 
даследчыкаў. Гэта тэндэнцыя стала адной з прычын рэзкага зніжэння навуковай актыўнасці ў канцы 
1980-х гг. Так, калі ў другой палове 1980-х гг. пачаўся натуральны працэс змены пакаленняў даследчыкаў 
у галіне даследавання гісторыі міжнародных адносін (пайшлі з жыцця прафесары Д.С. Клімоўскі, 
Р.М. Трухноў; у ЗША пераехалі прафесары Д.Б. Мельцар і Л.М. Шнеерсон), айчынная навука міжна-
родных адносін апынулася фактычна ў крызісу. У першай палове 1980-х гг. па адпаведнай праблема-
тыцы (па падліках аўтара) было абаронена 23 кандыдацкіх дысертацыі, то ў другой палове 1980-х гг. – 
толькі тры. Таксама прычынай гэтаму сталі грамадскія з’явы другой паловы 1980-х гг., звязаныя са 
зменай метадалагічных падыходаў, скарачэннем фінансавання навукі і г. д.  

Усё пералічанае, несумненна, вяло да зніжэння навуковай каштоўнасці вялікай колькасці прац. 
Практычна насаджэнне ў гістарыяграфічнай практыцы комплексу пералічаных рыс стала ўвасаб-
леннем саветызацыі гістарычнай навукі, якая мела на мэце абмежаванне і кантроль над творчасцю 
гісторыка і самастойным мысленнем. 

Становішча ў беларускай гістарычнай навуцы ў галіне міжнародных адносін пагаршалася яшчэ і 
тым, што міжнародныя даследаванні ў савецкія часы заставаліся прэрагатывай навуковых, акадэмічных і 
навукова-партыйных устаноў Масквы (Інстытут усеагульнай гісторыі, Маскоўскі дзяржаўны інстытут 
міжнародных адносін, Акадэмія грамадскіх навук пры ЦК КПСС і інш.). Нягледзячы на тое, што 
БССР ажыццяўляла абмежаваную знешнепалітычную дзейнасць, у рэспубліцы не вялася ўласная 
падрыхтоўка дыпламатычных кадраў, міжнародныя даследаванні насілі эпізадычны характар. Толькі 
ў 1983 г. ў Інстытуце гісторыі Акадэміі навук БССР было створана асобнае навуковае падраздзяленне 
па вывучэнні праблем знешнепалітычнай дзейнасці Беларусі – сектар гісторыі замежных сувязей 
БССР. 

Трэба адзначыць, што пералічаныя вышэй рысы, уласцівыя айчыннай гістарычнай навуцы, былі 
абумоўлены аб’ектыўнымі прычынамі. Так, цытаванне класікаў марксізму-ленінізму, ваяўнічая тэрмі-
налогія, ідэалагічна вытрыманая тэматыка даследаванняў былі выкліканы патрабаваннямі часу; без 
выканання гэтых умоў нельга было разлічваць на апублікаванне даследчай працы. Беларускія 
гісторыкі-міжнароднікі былі вымушаны ўлічваць палітычную і ідэалагічную сітуацыю, якая існавала ў 
савецкай гістарычнай навуцы, што нярэдка негатыўна адбівалася на іх навуковых працах. 

Канец 1980-х – пачатак 1990-х гг. сапраўды можна лічыць пераломным момантам у гісторыі 
беларускай гістарычнай навукі. Пачалося стварэнне ўласнай канцэпцыі гісторыі Беларусі з пазіцый 
нацыянальнай гістарыяграфіі, з улікам таго, што айчынная гісторыя з’яўляецца арганічнай часткай 
сусветнай гісторыі. Большасць вучоных адышла ад марксісцка-ленінскай метадалогіі і стала прытрым-
лівацца тэарэтыка-метадалагічных канцэпцый сусветнай навукі. Таксама пачалі мадэрнізавацца 
старыя і стварацца новыя акадэмічныя цэнтры і навуковыя цэнтры ў ВНУ ў галіне міжнародных 
даследаванняў. 

Пасля распаду СССР грамадскія навукі апынуліся ў працяглым метадалагічным крызісе, асабліва 
гэта тычылася гісторыі. Калі раней асновай метадалагічнага падыходу былі погляды класікаў 
марксізму-ленінізму, то зараз даследчыку прыходзілася вынаходзіць новыя падыходы да даследаван-
ня крыніц і вывучэння літаратуры. Гісторыкі пачалі разумець айчынную гісторыю як частку сусвет-
най гісторыі, а беларускі народ як носьбіт уласнай культуры, якая развіваецца ў кантэксце сусветнай 
цывілізацыі. 

Вызваленне ад ідэалагічнага і метадалагічнага кантролю Масквы давала магчымасць стварэння 
нацыянальнай канцэпцыі гістарычнага развіцця, пашырэння тэматыкі даследаванняў. Аднак гэта вя-
ло і да вялікіх цяжкасцей: неабходна было вызначыць шэраг важных пытанняў аб паходжанні 
беларусаў і беларускай дзяржаўнасці, асаблівасцях развіцця беларускага этнасу ў кантэксце сусветнай 
гісторыі. Таму першую палову 1990-х гг. можна вызначыць як гады дыскусій і дэталізацыі пазіцый 
гісторыкаў, а другую палову 1990-х–пачатак 2000-х гг., як часы больш сталай навукі, замацавання 
пэўных кірункаў і школ. 

Патрэбна выдзеліць некаторыя асаблівасці беларускай гістарычнай навукі, у тым ліку і ў міжна-
роднай галіне, у 1990-я – пачатку 2000-х гг. 

Адбылося скарачэнне колькасці навукоўцаў, якія прафесійна працавалі ў галіне гісторыі. З 1991 
па 2000 г. гэтая лічба скарацілася больш чым у два разы: з 406 да 181 чалавек [8, с. 157]. Колькасць 
дактароў гістарычных навук практычна не змянілася, аднак колькасць кандыдатаў скарацілася больш 
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чым удвая – з 187 да 77 чалавек [8, с. 157]. Асаблівую занепакоенасць выклікае узрост прадстаўнікоў 
гістарычнага корпуса краіны: больш як трэцяя частка даследчыкаў перайшла пяцідзесяцігадовы ру-
беж, 80 % дактароў і 25 % кандыдатаў гістарычных навук адпаведна (2002); прычым узроставая група 
дактароў гістарычных навук, маладзейшых за 40 год, складае не больш за 0,5 % [8, с. 157]. Несум-
ненна, што азначаная тэндэнцыя прывяла да скарачэння колькасці навуковых распрацовак у 1990-я гг. 
Паводле звестак, якія прыводзіць нямецкі даследчык Р. Лінднэр, спасылаючыся на беларускі друк, з 
1986 па 1996 г. было абаронена 307 дысертацый, з іх 57 доктарскіх, прычым на перыяд 1991–1996 гг. 
прыходзіцца толькі 109, з іх 22 доктарскія [9, с. 415]. Пачынаючы з 1997–1998 гг. назіраецца тэндэн-
цыя да павелічэння колькасці абарон.  

Інстытуцыянальная база гістарычных даследаванняў істотна не змянілася. Да яе можна аднесці 
такія навукова-даследчыя ўстановы, як Інстытут гісторыі АН Беларусі, Інстытут мастацтвазнаўства, 
этнаграфіі і фальклору АН Беларусі, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументацыі, археаграфіі 
і архіўнай справы. Гістарычныя праблемы даследаваліся таксама ў БДУ, БДПУ імя Максіма Танка, 
Брэсцкім, Віцебскім, Гродзенскім, Гомельскім, Магілёўскім, Полацкім універсітэтах, дзе дзейнічалі 
гістарычныя факультэты. У межах гэтых устаноў існавалі Саветы па абароне дысертацый (БДУ – два 
(зараз – адзін), Інстытуце гісторыі АНБ, Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АНБ, 
Беларускім навукова-даследчым інстытуце дакументацыі, археаграфіі і архіўнай справы, БДПУ імя 
Максіма Танка).  

Што тычыцца міжнароднай праблематыкі, то, нягледзячы на стварэнне ў 1992 г. кафедры, а ў 
1995 г. – факультэта міжнародных адносін, спецыялізаваны Савет па абароне дысертацый па спецы-
яльнасці «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі» быў створаны ў БДУ ў 1998 г. і 
праіснаваў толькі да 2005 г. У яго складзе былі прадстаўлены толькі дактары навук – вядучыя 
спецыялісты навукі міжнародных адносін. Гэтым тлумачыцца параўнальна невялікая колькасць ды-
сертацый, абароненых па названай спецыяльнасці. 

Другой прыкметнай з’явай развіцця айчыннай гістарычнай навукі стала стварэнне ўласнай наву-
чальна-метадычнай базы. У 1990-я гг. на факультэце міжнародных адносін БДУ і ў іншых навучаль-
ных установах, дзе выкладаліся міжнародныя адносіны, былі створаны вучэбныя праграмы па 
міжнародных дысцыплінах, такіх, як гісторыя міжнародных адносін, гісторыя знешняй палітыкі 
Беларусі, гісторыя дыпламатыі і інш. Гісторыкі ўзяліся за падрыхтоўку дапаможнікаў і падручнікаў па 
гісторыі міжнародных адносін. У 2003–2004 гг. выдадзены навучальны дапаможнік для факультэта 
міжнародных адносін БДУ «Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі», падрыхтаваны прафесарам У.Е. 
Снапкоўскім [11; 12]. Важнай падзеяй у развіцці міжнародных даследаванняў у Беларусі стаў пачатак 
выдання комплекснай працы «Гісторыя міжнародных адносін»; да 2005 г. была апублікавана першая 
частка працы [6]. Вывучэнне гісторыі і актуальных праблем міжнародных адносін немагчыма без тэа-
рэтычных ведаў у гэтай галіне. У 2004 г. у БДУ быў выдадзены першы комплексны дапаможнік па 
тэорыі міжнародных адносін [13]. Яго аўтар, А.А. Чалядзінскі разгледзеў асноўныя прынцыпы, 
катэгорыі і характарыстыкі сучаснага свету; даследаваў змест і вывеў дэфініцыі сістэмы міжнародных 
адносін, геапалітыкі, інтэграцыйных фактараў і г. д.  

Таксама крокам наперад стаў пачатак выпуску шэрагу энцыклапедычных выданняў, у першую 
чаргу «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» (19932003) [14]. Яе выхад у свет не адбыўся без цяжкасцей; 
яна стала прадметам дыскусій, абвінавачванняў у «русафобстве» і г. д. У энцыклапедыі змешчаны шэ-
раг артыкулаў па праблемах знешнепалітычнай гісторыі Беларусі (В.А. Космач, Г.А. Космач,  
У.С. Кошалеў, Л.В. Лойка, У.Е. Снапкоўскі, Г.М. Сагановіч, А.В. Ціхаміраў, А.В. Шарапа і інш.). У 1999 г. 
вучоныя факультэта міжнародных адносін БДУ і супрацоўнікі МЗС Рэспублікі Беларусь выдалі двух-
томны «Дипломатический словарь-справочник» [3].  

Беларускія гісторыкі ўпершыню атрымалі ўласныя перыядычныя выданні. Гэтаму спрыяла засна-
ванне шэрагу новых гістарычных і літаратурна-культурніцкіх часопісаў, што прывяло да ўзмацнення 
дыскусій на гістарычную тэматыку, дало больш магчымасцей для друку маладым вучоным. Сярод 
такіх часопісаў трэба назваць «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларуская мінуўшчына», «Беларускі 
гістарычны агляд» і інш. У 1998 г. на факультэце міжнародных адносін БДУ распачата выданне пер-
шага ў краіне спецыялізаванага часопіса па міжнароднай праблематыцы «Белорусского журнала меж-
дународного права и международных отношений» (зараз – «Журнал международного права и между-
народных отношений»). 

Канец 1980-х гг. стаў пачаткам фарміравання новай культуры навуковага дыскурсу. Канферэнцыі, 
сімпозіумы, круглыя сталы зрабілі магчымым контраверсійны абмен думкамі ў сферы гістарычнай 
навукі. Не апошнюю ролю ў гэтых працэсах адыгрывалі рэгіянальныя канферэнцыі; часта яны былі 
адзінай магчымасцю пераферыйных вучоных заявіць аб сабе. Вялікая колькасць канферэнцый была 
арганізавана па міжнародных пытаннях. Значная частка з іх рыхтавалася і праводзілася не-
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дзяржаўнымі цэнтрамі міжнародных даследаванняў, якія маглі выдаткаваць на гэта сродкі. Сталі 
традыцыйнымі штогадовыя канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў, якія праводзяцца на факультэце 
міжнародных адносін БДУ. 

Праведзены аналіз дазваляе прыйсці да наступных вынікаў і абагульненняў: 
у сувязі з агульнымі тэндэнцыямі развіцця беларускай гістарычнай навукі ў першай палове 1980-х гг. 

назіраўся значны рост колькасці выданых манаграфій і абароненых дысертацый, у першую чаргу 
кандыдацкіх. У другой палове 1980-х гг. даследаванне гісторыі міжнародных адносін прыкметна 
запаволілася. У пэўнай ступені гэта было абумоўлена метадалагічным крызісам савецкай гістарычнай 
навукі. Быў і шэраг суб’ектыўных прычын, звязаных са зменай пакаленняў у беларускай гістарычнай 
навуцы, скарачэннем фінансавання і г. д.; 

вызваленне гістарычнай навукі ад марксісцка-ленінскіх догмаў у 1990-я гг. дазволіла навукоўцам 
пашырыць межы свайго навуковага пошуку і ўзбагаціць метадалагічны інструментарый, паглыбіць 
крыніцазнаўчую базу, у тым ліку і ў галіне гісторыі міжнародных адносін і знешняй палітыкі; 

самастойнасць, якую набыла беларуская навука ў 1990-я гг., прывяла да мадэрнізацыі навуковых 
устаноў, якія ажыццяўлялі міжнародныя даследаванні і стварэння новых дзяржаўных і недзяржаўных 
даследчых цэнтраў у гэтай галіне. Пры гэтым аформіліся новыя кірункі даследаванняў: тэорыя 
міжнародных адносін, прававое рэгуляванне міжнародных адносін і г. д. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  

ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
Освещается роль мировоззрения как теоретической основы государственной идеологии; рассматриваются особенно-

сти формирования мировоззренческого компонента белорусской государственной идеологии на основе традиций белорусской 
культуры и национальной идеи; показывается сущность современной формы национально-государственной идеи белорусско-
го народа; раскрываются ее основные компоненты, фундаментальные ценности и основополагающие принципы; анализиру-
ются тенденции в эволюции ценностных ориентаций белорусской молодежи; поднимается проблема создания новой, более 
эффективной системы идеологического воспитания в стране.  


