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РЕФЕРАТ 

Лесничек Владислав Анатольевич 

СОВЕТСКАЯ И ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 

ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ (1919-1921) 

Ключевые слова: польско-советская война, историография, 

пропаганда, идеология, Польская Республика, Советская Россия, Республика 

Беларусь, Украина, Российская федерация. 

Изучение работ советских историков позволяет внести весомый вклад в 

решение важной и актуальной проблемы о связи исторической науки с 

политикой и идеологией, понять роль историографии в формировании образа 

стран и народов. Для Беларуси научная проблема, которой посвящена 

дипломная работа, имеет особую актуальность, так как судьба белорусского 

народа во многом зависела от той борьбы, которая шла между Польшей и 

Советским государством в межвоенный период, и в которой активное участие 

принимала историография советско-польских отношений. Кроме того, для 

современной Беларуси, переживающей период становления национального 

государства, крайне актуален опыт соседних государств по использованию 

исторической науки в целях государственного строительства. 

Объект исследования: историография СССР, России, Украины, 

Беларуси. 

Предмет исследования: советская историография и историография 

ныне независимых союзных республик по истории польско-советской войны 

1919-1921 гг. 

Цель работы: выделить и сравнить особенности советской и 

постсоветской историографии польско-советской войны 1919–1921 гг. 

Методы исследования: В исследовании использованы общенаучные 

(анализ, сравнение и др.), специальные исторические (историко-генетический, 

нарративный анализ, историко-сравнительный, историко-типологический, 

историко-системный и др.) методы. 

Полученные результаты могут быть применены при написании 

обобщающих работ по историографии польско-советских отношений, курсов 

лекций по историографии.  
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Структура и объем дипломной работы: Дипломная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

литературы. Общий объем работы – 87 страниц. Из них: список источников и 

литературы – 8 страниц (113 наименований), реферат на русском, белорусском 

и английском языках. 

Результаты исследования разработаны автором дипломной работы 

лично и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении 

исследования участия не принимали. Все использованные теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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РЕФЕРАТ 

Леснічек Уладзіслаў Анатольевіч 

САВЕЦКАЯ І ПОСТСАВЕЦКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ПОЛЬСКА-

САВЕЦКАЙ ВАЙНЫ (1919-1921) 

Ключавыя словы: польска-савецкая вайна, гістарыяграфія, прапаганда, 

ідэалогія, Польская Рэспубліка, Савецкая Расія, Рэспубліка Беларусь, Украіна, 

Расійская Федэрацыя. 

Вывучэнне работ савецкіх гісторыкаў дазваляе ўнесці важкі ўклад у 

вырашэнне важнай і актуальнай праблемы пра сувязь гістарычнай навукі з 

палітыкай і ідэалогіяй, зразумець ролю гістарыяграфіі ў фарміраванні ладу 

краін і народаў. Для Беларусі навуковая праблема, якой прысвечана 

дыпломная праца, мае асаблівую актуальнасць, так як лёс беларускага народа 

шмат у чым залежыл ад той барацьбы, якая ішла паміж Польшчай і Савецкай 

дзяржавай у межваенны перыяд, і ў якой актыўны ўдзел прымала 

гістарыяграфія савецка-польскіх адносін. Акрамя таго, для сучаснай Беларусі, 

якая перажывае перыяд станаўлення нацыянальнай дзяржавы, вельмі 

актуальны вопыт суседніх дзяржаў па выкарыстанні гістарычнай навукі ў 

мэтах дзяржаўнага будаўніцтва. 

Аб'ект даследавання: гістарыяграфія СССР, Расіі, Украіны, Беларусі. 

Прадмет даследавання: савецкая гістарыяграфія і гістарыяграфія зараз 

незалежных саюзных рэспублік па гісторыі польска-савецкай вайны 1919-1921 

гг. 

Мэта працы: вылучыць і параўнаць асаблівасці савецкай і постсавецкай 

гістарыяграфій польска-савецкай вайны 1919-1921 гг. 

Метады даследавання: У даследаванні выкарыстаны агульнанавуковыя 

(Аналіз, Параўнанне і інш.), спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-генетычны, 

наратыўны аналіз, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-

сістэмны і інш.) метады. 

Атрыманыя вынікі могуць быць ужытыя пры напісанні абагульняючых работ 

па гістарыяграфіі польска-савецкіх адносін, курсаў лекцый па гістарыяграфіі. 

Структура і аб'ём дыпломнай працы: Дыпломная праца складаецца з 

уводзінаў, дзвюх глаў, заключэння, спісу выкарыстаных крыніц і літаратуры. 

Агульны аб'ём працы - 87 старонак. З іх: спіс крыніц і літаратуры - 8 старонак 

(113 найменняў), рэферат на рускай, беларускай і англійскай мовах. 

Вынікі даследавання распрацаваныя аўтарам дыпломнай працы асабіста і 

заснаваныя на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні 



5 
 

даследавання ўдзелу не прымалі. Усе выкарыстаныя тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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Essay 

Vladislav Lesnichek 

SOVIET AND POST-SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE POLISH-

SOVIET WAR (1919-1921) 

Keywords: Polish-Soviet war, historiography, propaganda, ideology, Polish 

Republic, Soviet Russia, Republic of Belarus, Ukraine, Russian Federation. 

The study of the works of Soviet historians makes it possible to make a significant 

contribution to solving an important and urgent problem of the connection between 

historical science and politics and ideology, and to understand the role of 

historiography in shaping the image of countries and peoples. For Belarus, the 

scientific problem to which the thesis is devoted is of particular relevance, since the 

fate of the Belarusian people largely depended on the struggle that waged between 

Poland and the Soviet state in the interwar period, in which the historiography of 

Soviet-Polish relations took an active part. In addition, for modern Belarus, which 

is experiencing a period of formation of a national state, the experience of 

neighboring states in using historical science for state building is extremely relevant. 

Object of study: historiography of the USSR, Russia, Ukraine, Belarus. 

Subject of research: Soviet historiography and historiography of the now 

independent union republics on the history of the Polish-Soviet war of 1919-1921. 

Objective: to highlight and compare the features of Soviet and post-Soviet 

historiography of the Polish-Soviet war of 1919-1921. 

Research methods: The study used general scientific (analysis, comparison, etc.), 

special historical (historical-genetic, narrative analysis, historical-comparative, 

historical-typological, historical-systemic, etc.) methods. 

The results can be applied when writing generalizing works on the historiography of 

Polish-Soviet relations, lecture courses on historiography. 

The structure and scope of the thesis: The thesis consists of introduction, two 

chapters, conclusion, list of references and literature. The total amount of work is 87 

pages. Of these: a list of sources and literature - 8 pages (113 titles), essey in Russian, 

Belarusian and English. 

The results of the study were developed personally by the author of the thesis and 

are based on independent conclusions. Other authors did not participate in the study. 

All theoretical and methodological principles and concepts used are accompanied 

by references to their authors. 


