
РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа складаецца з уводзін, чатырох глаў, заключэння, спіса 

выкарыстаных крыніц і літаратуры. Аб’ём працы - 67 старонак. Для напісання 

дыпломнай работы было выкарыстана 77 адзінак літаратуры і 116 крыніц.  

Ключавыя словы: БПС-Р, нацыянальная незалежнасць, дзяржаўнасць, 

Рада БНР, нацыянальна-дэмакратычная партыя, антысавецкі і антыпольскі 

супраціў, партызанская барацьба, нацыянальна-вызваленчы рух. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца нацыянальна-вызваленчы рух на 

Беларусі ў перыяд 1918-1924 гг. Прадмет – Беларуская партыя сацыялістаў-

рэвалюцыянераў, яе  палітычная дзейнасць у галіне дзяржаўнага будаўніцтва ў 

дадзены перыяд, дзейнасць па арганізацыі антысавецкага ўзброенага супраціву 

і паўстанцкага руху на акупаваных польскімі ўладамі тэрыторыях. 

Мэта работы: вызначыць ролю БПС-Р у барацьбе за стварэнне  

беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. 

 Для дасягнення дадзенай мэты пастаўлены і вырашаюцца наступныя 

задачы: 

- выявіць асаблівасці стратэгіі і тактыкі партыі белэсэраў у галіне 

дзяржаўнага будаўніцтва, раскрыць сутнасць разыходжанняў па праблемам 

дзяржаўнай улады паміж РКП(б), КП(б)ЛіБ з аднаго боку і БПС-Р з 

другога; 

− раскрыць  ролю БПС-Р ў арганізацыі ўзброенага антысавецкага супраціву і 

Слуцкага паўстання; 

− раскрыць ролю БПС-Р па арганізацыі паўстанцкага руху на акупаванай 

польскімі ўладамі тэрыторыі Заходняй Беларусі;  

− вызначыць фактары, якія паўплывалі на раскол і ліквідацыю партыі. 

Выкарыстаны агульнагістарычныя метады: гісторыка-генетычны, 

гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны. 

У дыпломнай рабоце аналізуюцца праблемы дзейнасці партыі беларускіх 

эсэраў ў галіне дзяржаўнага будаўніцтва ў перыяд 1918-1924 гг. На прыкладзе 

аналізу палітычных патрабаванняў партыі падаюцца ідэйна-тэарэтычныя 

погляды белэсэраў, якія абумовілі асноўны накірунак палітычнай дзейнасці 

партыі ў Радзе БНР і ўзброеную барацьбу за нацыянальную незалежнасць. 

Падрабязны разгляд у рабоце атрымалі пытанні ўдзелу белэсэраў у арганізацыі 

антысавецкага і антыпольскага супраціву. 

Работа падрыхтавана на аснове аналізу шматлікіх архіўных крыніц. 

Матэрыялы работы могуць быць выкарыстаны пры вывучэнні гісторыі 

палітычных партый і рухаў Беларусі, беларускага нацыянальнага руху ў 

міжваенны перыяд. 



РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы.Объем работы - 67 страниц. Для 

написания дипломной работы было использовано 77 единиц литературы и 116 

источников. 

Ключевые слова: БПС-Р, национальная независимость, 

государственность, Рада БНР, национально-демократическая партия, 

антисоветский и антипольский сопротивление, партизанская борьба, 

национально-освободительное движение.  

Объектом исследования является национально-освободительное движение 

в Беларуси  в период 1918-1924 гг. Предмет - Белорусская партия социалистов-

революционеров, ее политическая деятельность в области государственного 

строительства в данный период, деятельность по организации антисоветского 

вооруженного сопротивления и повстанческого движения на оккупированных 

польскими властями территориях.  

Цель: определить роль БПС-Р в борьбе за создание белорусской 

национальной государственности.  

Задачи:  

- выявить особенности стратегии и тактики партии белэсэров в русле 

государственного строительства, раскрыть сущность расхождений по 

проблемам государственной власти между РКП(б), КП(б)ЛиБ с одной стороны 

и БПС-Р с другой; 

− раскрыть роль БПС-Р в  организации вооруженного антисоветского 

сопротивления и Слуцкого восстания;  

− раскрыть роль БПС-Р в  организации повстанческого движения на 

оккупированной польскими властями территории Западной Беларуси;  

− определить факторы, которые повлияли на раскол и ликвидацию партии. 

Использованы общеисторические методы: историко-генетический, 

историко-сравнительный, историко-типологический и историко-системный.  

В дипломной работе анализируются проблемы деятельности партии 

белорусских эсеров в области государственного строительства в период 1918-

1924 гг. На примере анализа политических требований партии подаются 

идейно-теоретические взгляды белэсэров, обусловивших основное направление 

политической деятельности партии в Раде БНР и вооруженную борьбу за 

национальную независимость. Подробное рассмотрение в работе получили 

вопросы участия белэсэров в организации антисоветского и антипольского 

сопротивления. Работа подготовлена на основе анализа многочисленных 

архивных источников. Материалы работы могут быть использованы при 

изучении истории политических партий и движений Беларуси, белорусского 

национального движения в межвоенный период. 



ABSTRACT 

 

The diploma consists of an introduction, four chapters, conclusions and a 

reference list. The size of the diploma is 67 pages.  77 units of literature and 116 

sources were used to write the diploma. 

Keywords are the Belarusian Party of Socialist Revolutionaries, national 

independence, state system, Rada BNR, the National Democratic Party, anti-Soviet 

and anti-Polish rebellion, Partisan Movement, the national liberation movement.  

The object of the research is the national liberation movement in Belarus in the 

period from 1918 to 1924. The subject-matter of the search is the Belarusian 

Socialist Revolutionary Party, its political activities in the field of state building at 

this period, activities for the anti-Soviet armed resistance and the rebel movement in 

the territories which were occupied by the Polish authorities.  

The goal of the search is to determine the role of BPS-R in the struggle for the 

creation of the Belarusian national state.  

The objectives of the diploma are to identify the particular strategies and tactics  

of the BPS-R  regarding the state construction, reveal the essence of differences on 

the issues of state power between the Russian communist party of the Bolsheviks and 

the Communist Party (Bolsheviks) of Lithuania and Belorussia on the one hand and 

BPS-R on the other hand; - to reveal the role of BPS-R in the organization of the 

armed anti-Soviet resistance and Slutsk uprising; - To reveal the role of BPS-R in the 

organization of the rebel movement in the occupied Polish authorities in Western 

Belarus; - to identify the factors that influenced the division and liquidation of the 

party. 

In the diploma were used the following universal historical methods: a 

historical-genetic method, a historical-comparative method, a historical-typological 

method and a historical-systemic method.  

In the diploma are analyzed the problems of the BPS-R in the field of nation-

building in the period from 1918 to 1924. In the case of analyzing the political 

demands of the party we can see the ideological and theoretical views of the BPS-R 

that caused the mainstream of political activity of the party in Rada BNR and the 

armed resistance for national independence.  The following question is considered in 

details in this diploma: the participation of the BPS-R in the organization of the anti-

Soviet and anti-Polish resistance. The diploma is prepared on the basis of the analysis 

of many archival sources. The materials of the diploma can be used in the study of 

the history of the political parties and movements of Belarus, the Belarusian national 

movement in the interwar period. 
 


