
РЭФЕРАТ 
Пуставітаў Аляксандр Сяргеевіч 

АНАРХІЧНЫ РУХ У РАСІІ І БЕЛАРУСІ 

(1902-1918 г.) 

Дыпломная праца: 72 с., 45 пазіцый у спісе выкарастаных крыніц і 
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Беларусі, лібертарізм 

Аб’ектам даследавання з'яўляецца анархічны рух на тэрыторыі Беларусі і 

Рассіі перыяду з 1902 года па 1918 г. 

Прадмет дыпломнай працы – асаблівасці анархісцкіх ідэй у Беларусі і Расіі ў 

гэты перыяд 

Мэта працы з'яўляецца - даследаванне анархічнага руху на тэрыторыі 

Беларусі і Расіі перыяду з 1902 года па 1918 г. 

Тэарэтыка-метадалагічную аснову дыпломнай працы складае комплекс 

метадаў гістарычнай навукі – гісторыка-генетычны, гісторыка-храналагічны і 

гісторыка-сістэмны. Праца пабудавана ў адпаведнасці з прынцыпамі 

аб’ектыўнасці, гістарызму, сістэмнасці, каштоўнасці ў гісторыі.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дыпломным даследаванні была  

разгледжана тэма станаўлення і развіцця анархічных арганізацый на 

тэрыторыі Беларусі ў першай трэці XX ст. Храналагічныя рамкі і структура 

даследаванні зададзены ў адпаведнасці з дынамікай руху анархістаў, ад іх 

зараджэння ў 1902-1903 гг. і аж да ліквідацыі анархічнага руху у 1918 годзе. 

Аўтар працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй фактычны матэрыял аб’ектыўна 

адлюстроўвае стан аб’екта даследавання, а ўсе запазычаныя з крыніц і 

літаратуры ідэі і падыходы суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.  

Вынікі даследавання, якія выносяцца на абарону, распрацаваны аўтарам 

дыпломнай працы асабіста і заснаваны на самастойных высновах. Іншыя 

аўтары ў правядзенні даследавання ўдзелу не прымалі.  
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Объектом данного исследования является анархическое движение на 

территории Беларуси и России с 1902 по 1918 г.  

Предмет дипломной работы – особенности анархических идей в Беларуси и 

России в данный период. 

Цель работы - является исследование анархического движения на территории 

Беларуси и России периода с 1902 г. по 1918 г. 

Теоретико-методологическую основу дипломной работы составляет комплекс 

методов исторической науки - историко-генетический, историко-

хронологический и историко-системный. Работа построена в соответствии с 

принципами объективности, историзма, системности, ценности в истории. 

Полученные результаты и их новизна. В дипломном исследовании была 

рассмотрена тема становления и развития анархических организаций на 

территории Беларуси в первой трети XX в. Хронологические рамки и 

структура исследования заданы в соответствии с динамикой движения 

анархистов, от их зарождения в 1902-1903 гг. и вплоть до ликвидации 

анархического движения в 1918 году.  

Автор работы утверждает, что приведенный в ней фактический материал 

объективно отражает состояние объекта исследования, а все заимствованные 

из источников и литературы идеи и подходы сопровождаются ссылками на их 

авторов. 

Результаты исследования, выносимые на защиту, разработаны автором 

дипломной работы лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие 

авторы в проведении исследования участия не принимали. 
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The object of this study is the anarchist movement in the territory of Belarus and 

Russia from 1902 to 1918 

The subject of diploma work - especially anarchist ideas in Belarus and Russia 

during this period. 

The purpose of work - is the study of the anarchist movement in the territory of 

Belarus and Russia in the period from 1902 to 1918 

Theoretical and methodological basis diploma work is a complex of methods of 

historical scholarship - historical-genetic, historical, chronological, historical and 

systemic. The paper is structured in accordance with the principles of objectivity, 

historicism, system, values in history. 

The results and their novelty. The theme of the graduation study the formation and 

development of the anarchist organizations in Belarus was discussed in the first third 

of the XX century. The chronological framework and structure of the study are given 

in accordance with the driving dynamics of anarchists, from their beginnings in the 

years 1902-1903. and until the liquidation of the anarchist movement in 1918. 

Author work confirms that the above factual material in it objectively reflects the 

state of the object of study, and all borrowed from literature sources and ideas and 

approaches are accompanied by references to their authors. 

The results of the study, for the defense, developed by the author diploma work in 

person and are based on independent findings. Other authors on the study did not 

participate. 


