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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний розвиток міжнародних 

відносин та участь у ньому Республіки Білорусь потребують 

конструктивного підходу до налагодження дружніх міждержавних відносин. 

Важливим чинником у цьому процесі є вивчення періоду становлення її 

державності з грудня 1918 – по грудень 1922 рр. В Україні цей аспект 

проблем є дотичним до білоруського, що формує зацікавленість у їх 

дослідженні з погляду нашого державотворення. В сучасній Республіці 

Білорусь актуальним продовжує залишатися історичний аналіз процесів, що 

відбувався в політичному житті в період 1918 – 1922 рр. Нагальною є потреба 

зваженої оцінки подій, пов’язаних з формуванням державності в білоруських 

землях,  звільненої від ідеологічних нашарувань. 

Окремі питання при формуванні радянського державотворення в 

білоруських землях у грудні 1918 – грудні 1922 рр. привертали увагу 

українських науковців, їх цікавив хід розвитку революції 1917 р., або 

адміністративно–територіального облаштування, проголошення Білоруської 

Народної Республіки (далі БНР). Проте лише комплексний підхід до 

з’ясування вказаного ряду проблем, розширення хронологічних меж, 

політика партійно–державного керівництва Російської Соціалістичної 

Федеративної Радянської Республіки (далі РСФРР) щодо білоруських 

територій дають змогу охарактеризувати процеси, які призвели тоді до 

творення радянської державності в білоруських землях. У вітчизняній 

історіографії вказана проблематика розглядалася лише побіжно і не стала 

предметом спеціального дослідження, тому потреба осмислення такого 

історичного досвіду обумовлює необхідність подальших наукових пошуків у 

цьому напрямку.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в рамках наукової тематики історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки 

цивілізаційного вибору» (державний реєстраційний номер 16БФ046-01) і 

пов’язана із науковими дослідженнями кафедри історії слов’ян Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Тематика дисертації 

відповідає дослідницьким напрямкам спеціальності 07.00.02 – «Всесвітня 

історія». 

Мета дослідження: всебічно дослідити історичні події, які призвели до 

формування в білоруських землях радянської державності з грудня 1918 по 

грудень 1922 рр. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних 

наукових завдань: 

– проаналізувати стан наукової розробки проблеми та 

джерельну базу дослідження; 
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– охарактеризувати становище в білоруських землях після 

завершення німецької окупації; 

– визначити роль національно–політичних сил та вплив 

більшовицької влади на процес утворення Білоруської 

Соціалістичної Радянської Республіки (далі БСРР); 

– дослідити більшовицьку політику стосовно проголошеної 

БСРР; 

– розкрити значення «повторного» проголошення в білоруських 

землях соціалістичної радянської державності; 

– висвітлити місце Радянської Білорусії в міжнародних 

відносинах того часу; 

– з’ясувати участь БСРР у процесі створення Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (далі СРСР). 

Об’єктом дослідження є радянська державність в білоруських землях 

(грудень 1918 – грудень 1922 рр.) 

Предметом дослідження є процеси та явища, пов’язані з формуванням 

державно–політичного статусу Білоруської Соціалістичної Радянської 

Республіки з грудня 1918 по грудень 1922 рр. 

Хронологічні межі дослідження визначено періодом з грудня 1918 р. 

до грудня 1922 р. Нижня хронологічна межа визначена подіями, які сприяли 

створенню передумов проголошення Білоруської Соціалістичної Радянської 

Республіки. Верхня межа визначається 30 грудня 1922 р., входженням БСРР 

до створеного Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 

Географічні межі дослідження охоплюють території Віленької, 

Мінської, Могильовської, Гродненської, Вітебської, Смоленської та 

Гомельської земель, які з 1 січня 1919 р. до 30 грудня 1922 р. входили до 

складу Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки.  

Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність 

загальнонаукових та спеціальних методів історичної науки. В основу 

дослідження покладені принципи історизму та системності. Досліджувані 

явища розглядаються як сукупність взаємопов’язаних компонентів, які 

цілісно розвиваються у хронологічній перспективі. В ході дослідження 

використано сукупність загальнонаукових (абстракції, аналіз, синтез, 

індукція, дедукція) та спеціальних методів історії. Зокрема, у дисертації 

використано методи усебічного аналізу історичних процесів та явищ у всій їх 

суперечливості та неоднозначності: аналіз процесів та явищ суспільного 

життя; науковий плюралізм; критичне ставлення до об’єкта дослідження; 

порівняльний аналіз, якщо йдеться про однотипові, об’єкти дослідження; 

аналітичний підхід вільний від однозначних оцінок у визначеннях, тим 

більше емоційних; комплексний історичний синтез, який дозволяє 

розширити поле історичного дослідження, доповнити історичну складову 

знаннями з інших галузей науки. Міждисциплінарний характер дисертації 
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обумовив використання під час її написання методів статистики та 

демографії. 

Наукова новизна полягає у постановці та розробці актуальної теми, 

яка ще не була предметом спеціального дослідження. Наукову новизну 

дисертації також визначає низка отриманих в його ході результатів.  

Вперше:  

– запропоновано та обґрунтовано тезу про вплив радянської 

моделі на процес державотворення в білоруських землях з 

грудня 1918 по грудень 1922 рр., не затвердженої законодавчо 

та практично не визнаної на міжнародній арені БСРР, яка 

попри це поступово перетворилася на державу з обмеженим 

суверенітетом у складі Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік; 

– з’ясовано роль національно-політичних сил на державотворчі 

процеси у БСРР; 

– введено до наукового обігу документи, у яких відображено 

значення впливу уряду РСФРР на державотворчі процеси в 

БСРР. 

Удосконалено: 

– розуміння широкого комплексу понять і ключових питань, які 

складають категорії радянського державотворення та ролі 

більшовицької політичної сили на формування білоруської 

державності; 

– уявлення про співвідношення принципу ізоляціонізму, який 

нав’язувався Білорусі керівництвом РСФРР, з прагненням її до 

самостійного розвитку. 

Набули подальшого розвитку: 

– систематизація історичних джерел з проблеми дослідження; 

– компаративний аналіз поглядів державних діячів Білорусі 

досліджуваного періоду на характер та особливості 

радянського державотворення в білоруських землях. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її матеріали та 

основні положення можуть бути використані в підготовці узагальнюючих 

праць із всесвітньої історії, історії Республіки Білорусь, правознавчих 

дисциплін, у викладанні відповідних нормативних та спеціальних навчальних 

курсів у вищих навчальних закладах. Отримані висновки можуть бути 

використані під час розробки нормативно-правових документів, державних 

та навчальних програм, методичних посібників. 

Апробація результатів дослідження здійснена під час виступів на 

наукових конференціях: ІV Міжнародна наукова конференція молодих 

учених, присвячена 20 – річчю Незалежності України (28 – 29 квітня 2011 р.) 

«Дні науки історичного факультету – 2011» (Київ, 2011); ІІІ Міжнародна 

наукова конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні 
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проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (7 – 8 грудня 2011 р.) (Рівне, 

2011); Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 20 – й 

річниці Всеукраїнського референдуму (Київ, 1 – 2 грудня 2011 р.) 

«Українська державність: історія та сучасність» (Київ, 2012); ІV Міжнародна 

наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські 

читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 2012); І 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Історико-філософські читання молодих учених» (Суми, 2012); V 

Міжнародна наукова конференція молодих учених (12 – 13 квітня 2012 року) 

«Дні науки – 2012» (Київ, 2012); Міжнародна науково-практична 

конференція «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи 

дослідження» (м. Львів, 14 – 15 грудня 2012 року); VІ Міжнародна наукова 

конференція молодих учених (25 квітня 2013 р.) «Дні науки історичного 

факультету – 2013» (Київ, 2013). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені в 13 наукових публікаціях: у 5 – ти наукових статтях, з яких 4 

опубліковано у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному 

фаховому виданні, та 8  у наукових збірниках та матеріалах конференцій. 

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний 

обсяг тексту дисертації становить – 209 сторінок, з яких основний зміст 

викладено на 161 сторінці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано зв’язок теми з 

науковими програмами, сформульовано мету, завдання, визначено об’єкт, 

предмет і методи дослідження, географічні та хронологічні межі. Розкрито 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, наведено 

відомості про апробацію результатів дослідження та структуру роботи. 

У першому розділі «Стан наукової розробки проблеми та джерельна 

база дослідження» визначено ступінь наукової розробки теми, 

охарактеризовано джерельну базу, обґрунтовано теоретико-методологічну 

основу дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» висвітлено 

історіографічну базу дослідження. В основу історіографічного огляду 

покладено проблемно–хронологічний принцип. 

Вагомий досвід у вивченні формування радянської державності в 

білоруських землях у грудні 1918 по грудень 1922 рр. накопичено у 

білоруській історіографії. Важливий внесок у дослідження історії Білорусі 

цього періоду є праці А. І. Луцкевича. У роботі «Польская акупацыя ў 

Беларусі» йдеться про білорусько–польські відносини часів радянсько–

польської війни. Побіжно згадується БСРР у дослідженні «За дваццаць пяць 
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гадоў».  

Зацікавленість викликають публікації Я. Я. Варонкі, який у книгах 

«Белорусский вопрос к моменту Версальской мирной конференции: 

Историко–политический очерк» та «Беларускі рух ад 1917 да 1920 годоў: 

Кароткі агляд» подає власні погляди щодо концепції «двох ворогів» – 

Польщі та Радянської Росії, які, на його думку, перешкоджали становленню 

державної незалежності у Білорусі. 

Проблема радянізації білоруської держави знайшла своє відображення 

у працях А. Цвікевича, М. Довнар-Запольського, Ф. Турука. 

Підходи щодо створення радянської державності в Білорусі 

простежуються у статтях та працях радянських діячів 1920–х рр.: 

Д. Жилуновича, В. Кнорина, О. Червякова, Г. Поречина, в яких висвітлено 

історію розвитку та еволюції ідеї білоруської державності.   

Окремий інтерес становлять праці публіцистичного характеру вчених 

Білоруського державного університету таких як:  І. Макаровича, 

В. Ігнатовського та В. Пічети. Проте, лише частина таких робіт вийшла до 

друку, окремі їх розділи входили в лекторські курси, а також обговорювалися 

на засіданнях кафедр та Вчених рад. 

Із середини 30–х рр. дослідження, які присвячені національно-

державному самовизначенню білоруського народу, практично не 

здійснювалися. Лише поодинокі статті А. Зюзькова з’являються у журналі 

«Бальшавік Беларусі».  

Активізувався інтерес до цих проблем аж після 1939 р., які містилися у 

публікаціях І. Лочмеля А. Шекуна та Ф. Попова. 

Після Другої світової війни у 1946 р. вийшла праця Н. Каменської 

«Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі».  

Починаючи із другої половини 1960–х рр. з’являються праці 

білоруських істориків, які з нових позицій стали підходити до висвітлення 

основних питань історії створення БСРР, формування її політичної системи. 

Певний прорив у цьому напрямку було зроблено у працях таких істориків як 

В. Круталевича, І. Ігнатенка, М. Сташкевича. 

Значно зріс інтерес до національної історії та формування її 

державності після проголошення у 1991 р. незалежності Республіки Білорусь. 

Так, у 1992 р. побачила світ монографія І. Ігнатенка «Октябрьская революция 

и самоопределение Белоруссии». 

В сучасній білоруській історіографії можна відзначити роботи М. Біча, 

П. Бригадзіна, Я. Мірановича, В. Ладисєва, Р. Платонова, М. Сташкевича. 

А. Вишневського, В. Круталевича, I. Юхо, М. Кастюка, В. Міхнюка, 

Р. Платонова, Б. Малахова, О. Тихомирова, С. Єлизарова, С. Хоміча, 

Л. Козлова. Інтерес викликають праці біографічного характеру, адже 

А. Давидовича П. Кручака та ін.  

Важливе місце в білоруській історіографії для нашої проблеми займає 

монографія відомого білоруського історика А. Грицкевича «Западный фронт 
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РСФСР 1918 – 1920. Борьба между Россией и Польшей за Белоруссию». 

Дослідник велику увагу приділив проблемам білоруської історії у військово–

політичних аспектах в часи радянсько–польської війни. 

Дослідження білоруських вчених 1990 – 2015 рр. представлені 

широким масивом історичних довідок молодих науковців Республіки 

Білорусь. У дисертаційних дослідженнях такі вчені як А. Боярка, А. Гецевіч, 

В. Гигин, А. Дзядзінкін, В. Кузьмич, О. Кукса, Л. Малихіна, Д. Мигун, 

А. Райчонок, А. Чернякевич і деякі інші. 

Певний внесок у дослідження вказаної теми внесли історики 

білоруського зарубіжжя. Так, А. Адамович, відомий під псевдонімом 

«Н. Недасек» є автором багатьох робіт з історії, економіки та культури 

Білорусі. Є. Калубович написав роботу, присвячену проблемам створення 

білоруської державності. Уявлення про ідеологічні погляди білоруської 

еміграції можна отримати із збірки «3 гісторыяй на «Вы»: Артыкулы, 

дакументы, успаміны», в якій представлений ряд авторів: А. Адамович, 

Ю. Віцьбич, Я. Запрудник, I. Плащінський, С. Станкевич, та ін. Ця збірка 

містить багато нових фактів, деталей та подій. 

Тема формування радянської державності в білоруських землях у 

грудні 1918 – грудні 1922 рр. у радянській історіографії отримала належне 

висвітлення. Ці проблеми знайшли своє віддзеркалення на сторінках статей 

лідерів більшовицької партії. В деякій мірі питання формування білоруської 

радянської державності висвітлено у монографії радянського історика 

В. Я. Гросула.  

Сучасна російська історіографія не має комплексних досліджень із 

зазначеної теми. Фрагментарним є дослідницький вклад у розвиток 

історіографії громадян Російської Федерації. Серед сучасних дослідників 

необхідно відзначити молодих фахівців, таких як Д. О. Короткова, а також 

досвідчених істориків, зокрема, Г. П. Матвєєва та ін. 

В українській історіографії дослідженням історії Білорусі початку 

ХХ ст. займалися: А. Панько, Г. Дежурін, С. Лісовський, В. Комар, 

В. Мартиненко, Л. Зашкільняк, В. Матвієнко, А. Кудлай, І. Дацків. Окремо 

слід зазначити І. Стрикун, яка працювала над проблемою становлення 

білоруської державності у 1917 – 1921 рр. 

Зарубіжна історіографія представлена працями Є. Ромера, К.  Кулвеса, 

О. Халескі, Є. Малішевські, Є. Глаговської, Ю. Туронка, О. Латишонка, 

К. Гомулкі. 

  Аналіз історіографії досліджуваної проблематики вказує на відсутність 

комплексних досліджень процесу формування державності в білоруських 

землях у зазначений період історії.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» здійснено аналіз 

джерел дисертації, які складаються з архівних документів, опублікованих і 

неопублікованих матеріалів.  
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Важливі для дослідження теми є неопубліковані джерела, які було 

виявлено автором в архівних установах Білорусі та України. У дисертації 

значуща роль належить опублікованим архівним матеріалам, які містяться у 

збірниках документів, а також використанню періодичної преси. У роботі 

використані українські, білоруські архівні матеріали, частина з яких до 

наукового обігу вводиться вперше. 

Використано документи Національного архіву Республіки Білорусь 

(Мінськ) (далі НАРБ), я яких відображені всі протиріччя та складнощі 

політичного життя в Білорусі, протистояння політичних сил, специфіка та 

діяльність білоруських національно-політичних організацій напередодні 

проголошення БСРР. 

Фонди Національного архіву Республіки Білорусь вміщують документи 

Білоруського національного комісаріату. Оригінал Маніфесту Тимчасового 

робітничо–селянського радянського уряду Білорусі зберігається у фонді 

Інституту партії при Центральному Комітеті Комуністичної Партії Білорусі. 

У НАРБ зберігаються офіційні документи Тимчасового робітничо-

селянського радянського уряду Білорусі, а також містяться завірені 

машинописні копії протоколів засідань уряду. 

Текст Декларації повторного проголошення незалежності Радянської 

Соціалістичної Республіки Білорусії від 31 липня 1920 р. зберігається у фонді 

Інституту історії партії при ЦК КПБ. 

Документи із фонду №4 дозволяють відтворити історичні події 1919 –

1922 рр. В 2007 р. НАРБ було зроблено опис цього фонду за 1918 – 1941 рр. 

Справи різні за своїм змістом та складом. Основну групу складають 

постанови, циркуляри, інструкції та ін. документи. Щодо партійних органів, 

то до них відносяться доповіді, огляди, довідки про економічне становище та 

розвиток народного господарства БСРР, а також про суспільно-політичну 

діяльність діячів республіки. Значне документальне підтвердження 

знаходиться у фондах НАРБ про історію становлення Радянської влади на 

території білоруських земель, вирішення національного та земельного 

питань, націоналізації промисловості, про формування частин Червоної Армії 

для боротьби із німецькими та польськими інтервентами, про події 

громадянської війни, відновлення народного господарства після її 

закінчення, а також стосовно проведення районування та змін 

адміністративно-територіального поділу Білорусі. В цих фондах є документи 

про стан та розвиток народного господарства та культури БСРР, хід 

колективізації, формування місцевого апарату управління, участь населення 

в суспільно-політичному житті. Також у фондах НАРБ зберігаються дані про 

Ризький мирний договір, про підпільні організації та партизанські загони, 

колекції листівок, плакатів доби громадянської війни та радянсько-польської 

1920 – 1921 рр.  

В партійному фонді (Центральний Комітет Комуністичної партії 

більшовиків Білорусі), значний інтерес становить опис, в якому зосереджені 
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документи періоду 1918 – 1924 рр. про організаційні дії різних суспільно-

політичних організацій цього періоду. 

У фонді №60 Інституту історії партії та Жовтневої революції при ЦК 

КП(б)Б містяться матеріали, які висвітлюють події 1921 – 1938 рр. та 

розкривають напрямки розвитку історичної науки, вивчення національного 

руху та становлення радянської моделі державності на території Білорусі.  

У фондах Центрального державного архіву вищих органів влади і 

управління України ( далі ЦДАВО) зосереджені матеріали про становлення 

радянської державності в білоруських землях. Як, наприклад, у фонді № 3766 

«Міністерства іноземних справ УНР 1918 – 1922 рр.» зберігаються матеріали, 

пов’язані із білорусько-українськими домовленостями, визначенням та 

закріпленням міжнародного кордону.  

Матеріали про формування радянської державності розміщені у фонді 

№1 (Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Ради робітничих, 

селянських та червоноармійських депутатів), №2 (Рада Міністрів 

Соціалістичної Радянської Республіки України, Рада Народних Комісарів 

СРРУ), який складається з 15 описів, 68763 справ, що охоплюють період 

1918 – 1988 рр. та фонді №4 (Народний комісаріат іноземних справ СРРУ), 

який складається з 3 описів, 1670 справ (1918 – 1925 рр.). 

На основі матеріалів фондів НАРБ та ЦДАВО можна прослідкувати 

процес формування радянської державності в білоруських землях з 

врахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників у період з грудня 1918 по 

грудень 1922 рр. 

Опубліковані архівні матеріали, які видані у збірнику «Польсько-

радянська війна 1919 – 1920 рр.» розкривають роль Західного фронту під час 

війни між Польщею та Радянською Росією. У збірнику «Образование СССР 

(1917 – 1924 гг.): сборник документов» зберігаються документи, які 

розкривають значення військово–політичного союзу між Білоруською та 

Українською радянськими республіками від 1 червня 1919 р. в період 

радянсько-польської війни. 

В дисертаційному дослідженні використані матеріали періодичних 

видань: «Борьба», «Вестник», «Вольная Беларусь», «Борьба за Советскую 

власть в Белоруссии, 1918 – 1920 гг.», «Крах немецкой оккупации в 

Белоруссии в 1918 г.», у яких відображаються події, пов’язані зі 

становленням радянської державності у Білорусі. До таких видань входили 

документи, які засвідчували легітимність радянської влади в республіці. 

В російських газетах та журналах висвітлювалися військові та 

суспільні події. 

Важливим джерелом у вивченні особливостей політичних перетворень 

у Білорусі залишаються тематичні збірники документів із 

зовнішньополітичних та правових питань: «Документы и материалы по 

истории советско–польских отношений», «Документы внешней политики 

СССР», «Образование СССР: сборник документов (1917 – 1924)» та 
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«История Советской Конституции: в документах, 1917 – 1956 гг.». Зазначені 

матеріали підтверджують реалізацію ідеї державності у формі Соціалістичної 

Радянської Республіки Білорусії (далі СРРБ). 

З 1997 року було започатковано видання документів «Знешняя 

палiтыка Беларусi» про участь республіки у міжнародних відносинах. 

Висвітлення подій зазначеного періоду залишилося в листах, статтях, 

постановах, доповідях В. Леніна та голови уряду БНР А. Луцкевича, в яких 

розкриваються спрямованість та напрямки дій білоруського національного 

руху у 1917 – 1921 рр.  

Необхідним джерелом у вивченні зазначеної теми залишаються 

спогади сучасників подій періоду 1917 – 1920 рр. таких як: Я. Варонко, 

О. Пуршинський (О. Гапрун), О. Цвікевич (Іван Тризна), К. Єзавітов та інші. 

Існуюча джерельна база надає можливість дослідити процес 

формування радянської державності в білоруських землях у грудні 1918  –

грудні 1922 рр.  

У другому розділі «Утворення Соціалістичної Радянської 

Республіки Білорусії (грудень 1918 - лютий 1919 рр.), який складається з 

двох підрозділів, розкрито історичні витоки, формування та становлення 

радянської державності в білоруських землях. 

У підрозділі 2.1 «Білоруські землі після завершення німецької 

окупації та державотворення національно-політичних сил» 
висвітлюється питання, що розкриває зміст та характер процесу створення 

Соціалістичної Радянської Республіки Білорусь. Зафіксовано, що саме 

початок формування основи для радянської державності в білоруських 

землях набув вкрай проблемного характеру. Доведено, що всі спроби 

національного самовизначення були спростовані вказівками Радянського 

уряду РСФРР. Вияснено, що особливістю вказаного періоду у розбудові 

державності білорусів було внутрішнє непорозуміння між національними 

політичними силами. Підтверджено, що останні у свою чергу були 

виконавцями вказівок та зовнішніх директив із «центру», які були 

обов’язковими для виконання. А зверхнє ставлення Наркому із питань 

національностей до створення національної державності, пояснюється 

бажанням встановлення та формування радянської влади.  

У підрозділі 2.2 «Проголошення Соціалістичної Радянської 

Республіки Білорусії та становлення органів влади» розглянуто взаємодію 

суб’єктивних та об’єктивних факторів у результаті яких, як наслідок, 

логічного розвитку процесу національного руху у колишньому Північно–

Західному краї та здійснення на практиці більшовицької політики у 

національному питанні. Зафіксовано те, що прийняті конференцією 

білоруських секцій РКП(б) у грудні 1918 р. рішення про утворення 

Тимчасового робітничо–селянського уряду Білорусі та обрання 

Центрального бюро білоруських секцій РКП(б) прискорили втілення 

постанови ЦК РКП(б) від 24 грудня 1918 р. про створення державності 
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Білорусі. Зазначено, що юридичне створення СРРБ було оформлено 

рішенням VІ Північно–Західної конференції РКП(б) 30 – 31 грудня 1918 р. А 

також, що на процес формування державності в білоруських землях 

відбилося рішення Пленуму ЦК РКП(б) від 16 січня 1919 р., за яким зі складу 

проголошеної БСРР передавалися Вітебська, Могильовська та білоруська 

частина Смоленської губерній РСФРР. Створення так званої Литовсько-

Білоруської республіки на основі об’єднання Мінської та Гродненської 

губерній із Литвою призупинило процес становлення білоруської 

державності. З утворенням нового державного утворення Литовсько–

Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки (далі Лит–Біл СРР), за 

ініціативи голови Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету 

(ВЦВК) РСФРР та секретаря ЦК Російської Комуністичної Партії 

(більшовиків) (далі РКП(б) Я. Свердлова, із порядку знімалося питання про 

правомірність долучення етнічних білоруських земель до Радянської Росії. 

Третій розділ «Білоруські землі у складі Литовсько–Білоруської 

СРР в часи радянсько-польської війни (лютий 1919 - липень 1920 рр.)», 

який складається із двох підрозділів, присвячений аналізу проблем, 

пов’язаних із проголошенням нового державного утворення Лит-Біл СРР, що 

включало в себе спірні території та породжувало невдоволення із боку 

литовської та білоруської  сторін, а також непорозуміння та обурення 

білоруських політичних діячів, які формували власну державу та намагалися 

втілювати владу в часи радянсько-польської війни. 

У підрозділі 3.1 «Становлення Литовсько–Білоруської СРР та 

формування державних органів» йдеться про утворення Литовсько–

Білоруської СРР. Це державне утворення було реалізацією політики 

Раднаркому Росії по запровадженню державності в білоруських землях, яка 

повинна бути залежною у воєнній, політичній та економічній сферах. За 

таких умов радянська форма організації була покладена в основу існування 

Литовсько–Білоруської СРР. 

Утворення Литовсько–Білоруської СРР безумовно було політичним 

маневром керівництва Радянської Росії. Для її функціонування було 

здійснено «переоблаштування» БСРР: відокремлення трьох областей від 

Білорусії та повернення їх до складу РСФРР. Особливістю цього процесу 

було абсолютне виконання ставлениками на місцях вказівок радянської 

влади. Апеляції «обласників» та націоналістів нехтувались ЦК РКП(б). 

Однак, створення Литовсько-Білоруської СРР та формування її державних 

структур було результатом досить  послідовної політики більшовицької 

влади. Це була активна демонстрація нової радянської влади, яка спиралася 

на силу Червоної Армії, прокладаючи шлях на Захід до Німеччини та 

розгортання «всесвітньої пролетарської революції».  

У підрозділі 3.2 «Білоруська влада у період радянсько-польської 

війни» розкриваються методи та заходи, які використовувалися 

більшовицькою владою для ведення війни за сприянням білорусів та 
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литовців. Однак, в умовах, які склалися вказувалося на те, що Литовсько-

Білоруська СРР не відповідала вимогам повноправної держави, оскільки уряд 

та державні структури були підпорядковані російському Раднаркому. 

Самостійність була фіктивною, а її влада – обмеженою. Усі принципові 

рішення в обов’язковому порядку першочергово визначалися та 

затверджувалися керівництвом ЦК РКП(б). Литовсько–Білоруська СРР 

цілковито залежала від Радянської Росії в економічних та військових 

відносинах. Російське керівництво підходило до потреб Литовсько-

Білоруської республіки виключно прагматично та залежно від конкретної 

ситуації. Так, у першій половині 1919 р. події на Західному фронті не 

загрожували Радянській Росії. Лит–Біл СРР надавалася досить обмежена 

допомога як озброєнням так і живою силою. Таке ж ставлення спостерігалося 

і у сфері надання економічної допомоги. 

Більшість державних інститутів Литовсько–Білоруської СРР навесні 

1919 р. перебували на стадії формування, або були відсутні взагалі, але дієвої 

системи управління так і не вдалося створити. До того ж не вистачало 

кваліфікованих кадрів, які мали б необхідну підготовку та лояльно ставилися 

до радянської влади. Але головною причиною  відсутності дієздатних органів 

влади стала польсько-радянська війна 1920 – 1921 рр. 

Припинення існування Литовсько–Білоруської СРР не означало 

відмову більшовицького Раднаркому від боротьби за повернення захоплених 

поляками територій та відновлення на них радянської державності.  

Тому, боротьба за державну незалежність білоруських земель 

розгорнулася з новою силою під час польсько-радянської війни. Успішний 

наступ Червоної Армії влітку 1920 р. призвів до звільнення всієї території 

білоруських земель, що й призвело до відновлення БСРР та подальшої 

розбудови її державності.  

Четвертий розділ «Розбудова БСРР та її участь у створенні Союзу 

Радянських Соціалістичних Республік (липень 1920 - грудень 1922 рр.)» 

складається із трьох підрозділів, у яких розглядається процес формування 

державності  БСРР, її місце у міжнародних відносинах та участь у створенні 

СРСР. 

У підрозділі 4.1 «Звільнення Білоруських земель від польської 

окупації та відновлення соціалістичної державності» розкривається теза 

про те, що «повторне» проголошення БСРР 31 липня 1920 р. було 

закономірним явищем. Це було продовженням реалізації політики Радянської 

Росії щодо самовизначення білоруського народу, яку здійснювало 

керівництво національно–політичних сил на чолі з О. Червяковим, який в 

1920 р. очолював радянський відділ Реввоєнради Західного фронту. З іншого 

боку, це було також визнанням доречності створення Литовсько–Білоруської 

СРР, яка після укладення російсько–литовського договору від 12 липня 

1920 р. припинила своє існування. Контрнаступ польських військ на початку 

осені 1920 р. призвів до захоплення значної частини білоруських земель. 
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 Після підписання у жовтні 1920 р. прелімінарного договору 

радянсько–польські відносини залишилися напруженими, оскільки польське 

керівництво на чолі з Ю. Пілсудським продовжувало дотримуватися своєї 

східної політики. Протистояння в білоруських землях набуло нових ознак. На 

окупованих поляками землях розгорталася діяльність різних бойових загонів 

та ін.  

Територія Білорусі після Ризького мирного договору (березень 1921 р.) 

була поділена на три частини. Одна з них належала БСРР до якої входила 

Мінська область із шістьма повітами. В подальшому процес 

державотворення і боротьба за повернення частини Білорусі відбувався на 

вище вказаній території. 

У підрозділі 4.2 «Радянська Білорусія в системі міжнародних 

відносин» розглядається Ризький мирний договір, який підписали делегати 

від Польщі, РСФРР та УСРР, майже половина білоруських земель 

залишились окупованими. Але договір юридично закріплював незалежність  

Білорусі, надавав білорусам певні гарантії існування держави у межах 

Польщі. Однак, згідно договору були визначені східні кордони, що 

підтверджувало унітарну основу Польщі. 

З перших років існування взаємовідносини Білоруської СРР із іншими 

радянськими республіками сприяли становленню національної державності. 

Все це сприяло відновленню зруйнованого господарства та культурного 

розвитку. Провідна роль у цих відносинах БСРР належала РСФРР. Для 

зміцнення відносин між БСРР, Радянською Росією та іншими республіками 

вагоме значення відіграло укладення 1 червня 1919 р. договору про 

військовий союз та підписання 16 січня 1921 р. договору про військовий та 

господарський союз з Радянською Росією. Але, навіть, зважаючи на 

рівноправний характер відносин, які були сформульовані у цих документах, 

простежувалася певна підпорядкованість російським інтересам. Однак, 

білоруське керівництво та  громадські діячі прагнули відстоювати 

територіальні та інші інтереси БСРР. 

У підрозділі 4.3 «Входження БСРР до складу Радянського Союзу та 

обмеження її державних повноважень» аналізується місце Білорусі у 

системі відносин з Росією. Значною мірою це визначалося участю БСРР у 

процесі створення СРСР. В основі позиції Білорусі була Декларація І 

Всебілоруського з’їзду Рад про встановлення тісного федеративного зв’язку 

між радянською Білорусією та РСФРР від 2 лютого 1919 р. наступним 

кроком у цьому процесі була постанова ВЦВК Росії «Про об’єднання 

військових сил радянських республік: Росії, України, Латвії, Литви та 

Білорусії» від 1 червня 1919 р. Ці документи були згодом доповнені 

положеннями, які містилися у договорі «Про військовий та господарський 

союз між РСФРР та БСРР», від 16 січня 1921 р.  

Інтегральний характер російсько–білоруських відносин набув нового 

значення на початку відбудови народного господарства. Важливою була 
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також взаємодія БСРР, РСФРР, УСРР по врегулюванню прикордонних 

питань з Польщею. До цього часу також відноситься делегування БСРР 

Російській Федерації своїх повноважень для участі у міжнародній 

конференції в Генуї та підписання Рапалльського договору із Німеччиною. Ці 

та інші дії  – це внесок Білоруської СРР у процес створення союзної 

радянської держави. 

На завершальній стадії об’єднання радянських республік у єдину 

державу значення мали рішення ІV Всебілоруського з’їзду Рад, в яких були 

законодавчо закріплені позиції Білорусі про акт входження до союзної  

держави. 

Утворення Радянського Союзу та роль у цьому Білоруської СРР та 

інших радянських республік визначалися як внутрішніми, так і зовнішніми 

факторами: громадянською війною та іноземною військовою інтервенцією, 

руйнуванням економіки та ін. В цих умовах інтеграційні взаємовідносини 

стали визначальними у розвитку існування певних прав та суверенітету. 

У висновках сформульовано загальні результати проведеного 

дослідження та викладено основні положення дисертаційної роботи, котрі 

виносяться на захист. 

– Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив значні 

розбіжності у висвітленні історії становлення радянської державності в 

білоруських землях у грудні 1918 – грудні 1922 рр. Переважна більшість 

наукових праць не уникли радянської ідеологічної спадщини, що вимагає 

уважного перегляду, перевірки та введення у загальний історіографічний 

масив незалежного погляду на ці процеси. Найбільший внесок у вивченні 

проблем становлення державності у білоруських землях належить сучасним 

білоруським вченим. В науковому середовищі яких значний комплекс питань 

продовжує залишатися дискусійним. Достатньо велику увагу приділено цим 

процесам в радянській історіографії, але наукову цінність цих праць суттєво 

знижує їх заангажований характер. Зарубіжні та українські науковці побіжно 

торкалися окремих аспектів вказаної теми, але вона так і не стала предметом 

спеціального дослідження. 

Джерельна база є цілком репрезентативною та дозволяє вирішити 

поставлені завдання. Завдяки аналізу широкого кола джерел, у тому числі 

неопублікованих архівних матеріалів, вдалося комплексно висвітлити 

складний процес створення Білоруської Соціалістичної Радянської 

Республіки.  

– В ході дослідження було виявлено, що білоруські землі після 

закінчення німецької окупації та з прибуттям до них червоноармійців після 

10 грудня 1918 р. стали предметом радянізації. Державне будівництво стало 

пріоритетним у діяльності білоруських та російських політичних сил, 

оскільки, навіть, передача Мінська радянській владі не призвела до 

проголошення Білоруської Радянської Республіки. У плани керівництва 

Радянської Росії не входило створення білоруської держави, що проявилося 
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на прикладі інших національних утворень. Північно–Західний край 

залишався у центрі уваги радянського керівництва як територія, за 

допомогою якої воно намагалося поширити «світову пролетарську 

революцію» на теренах Європейських країн. У цій ситуації необхідно було  

«облаштувати» білоруські землі у дієздатне державне об’єднання, 

спираючись на національно-політичні сили Західної області. Так 

сформувалися дві національно-політичні течії: Північно–Західний комітет 

РКП(б) та Обласний виконавчий комітет Західної області та фронту; 

Білоруський Національний Комісаріат. У вирішенні державного питання 

вони проявляли різні підходи. Конфлікт назрівав із середини країни. Тому, 

радянська державність була створена у результаті внутрішніх та зовнішніх 

протиріч, у результаті тривалих переговорів та зібрань. Наприкінці грудня 

1918 р. до цих проблем додалася польська загроза, що прискорило дії з боку 

Радянських владних структур. 1 січня 1919 р. було проголошено створення 

Соціалістичної Радянської Республіки Білорусії, що було наслідком дій 

радянського керівництва. Білоруськими національними інтересами нехтували 

більшовики, що в результаті призвело до подальшої радянізації білоруських 

територій. У дійсності виявилося, що більшовики, визнаючи право націй на 

самовизначення, не мали наміру здійснювати його. 

– Складність політичних протиріч призвела до прийняття згубних 

рішень керівництвом Радянської Росії щодо визначення долі БСРР. В умовах 

загострення міжнародної ситуації більшовицька влада не зупинилася перед 

урізанням етнічних територій та ліквідацією БСРР. Замість БСРР була 

створена ефемерна Литовсько–Білоруської СРР та розгорнуті військові дії в 

Литві та Білорусі з метою утримання там радянської влади. Проголошення 

БСРР та відновлення діяльності органів влади були наслідком вказівок та 

рішень радянського керівництва. Будь–які спроби самостійно діяти та 

впливати на ситуацію в білоруських землях завжди присікалися 

Раднаркомом. 

– Створення Литовсько–Білоруської СРР більшовицьким керівництвом 

РСФРР розглядалось як процес консолідації обох національних утворень 

проти спільного ворога – Польщі. Польські правлячі кола прагнули 

відновлення Речі Посполитої, у межах 1772 р., яка після переговорів з 

Радянською Росією перейшла до розгорнутого конфлікту. Хоча військове 

протистояння між Радянською Росією та Польщею розпочалося ще у лютому 

1919 р. у Березі Картузькій (Західна Білорусь). Впродовж весни–літа 1919 р. в 

результаті успішних наступальних операцій була захоплена Західна Білорусь, 

Західна Волинь. В таких умовах, без допомоги РСФРР, керівництво 

Литовсько–Білоруської республіки не могло вирішувати будь–які військово–

політичні та економічні проблеми, оскільки, життєздатність цього 

державного утворення  повністю залежала від стану організації їх армії. Тому 

у військовому відношенні  Лит-Біл СРР повністю залежала від допомоги 

Радянської Росії. Але надійну військову опору у протистоянні з Польщею у 
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вигляді Лит–Біл СРР Росії створити не вдалося. Недоліки військового 

командування Західного фронту, малодосвідченість керівництва Лит–Біл 

стали результатом їх військової поразки від поляків. У середині липня 1919 

року стало зрозуміло, що Лит–Біл СРР не спроможна виконати покладені на 

неї Радянською Росією завдань, тому подальше її існування було 

безпідставним. Із кінця липня 1919 р. республіка фактично припинила своє 

існування, хоча юридично надалі вона вважалася певною державною 

структурою. 

– Друга половина 1919 – початок 1920 рр. були несприятливі для 

розвитку радянської державності в білоруських землях. Причиною був 

невизначений державно-адміністративний та правовий статус БСРР, адже 

формально існувала Лит–Біл СРР, а досить значна частина білоруських 

земель знаходилася під контролем Польщі. Навесні 1920 р., під час 

радянсько-польської війни білоруські території було звільнено від польської 

окупації та відновлено Радянську Білорусь. Після «другого» проголошення 

СРРБ в ній відбувалися складні внутрішні політичні процеси, які були 

результатом діяльності відновленої радянської влади. 31 липня 1920 р. у 

Мінську була прийнята Декларація про проголошення незалежності БСРР, 

але лише в межах однієї Мінської губернії. Від такого проголошення  БСРР 

відмовлялися білоруські есери (БПС–Р), котрі почали відкриту боротьбу 

проти більшовиків. 

– Із перенесенням на початку серпня 1920 р. бойових дій на територію 

Польщі виразно проявилися політичні цілі радянського керівництва у цій 

війні. З «оборонної війни» вона перетворилася на засіб експорту 

пролетарської революції. Військові дії відновилися, що у подальшому 

призвело до великих втрат. Обставини змушували обидві сторони 

військового протистояння іти на перемир’я. В результаті підписання 

договору 18 березня 1921 р. відбувся розподіл територій Білорусі, в якому 

інтереси білорусів не були враховані. У 1920–х рр. фактично вся 

зовнішньополітична діяльність Білоруської Республіки контролювалася та 

регламентувалася із боку управління уповноважених Наркому іноземних 

справ СРСР при уряді БСРР. Так, Німеччиною Білорусь розглядалася як 

невід’ємна частина Радянської Росії. І лише після підписання 5 листопада 

1922 р. додаткового договору про розповсюдження на союзні РСФРР 

республіки умов Рапалльського мирного договору із боку Німеччини 

Білорусі було надано певні можливості для налагодження політичних, 

економічних та культурних відносин. Входження останньої до складу СРСР 

та передача функцій від Наркому іноземних справ БСРР до НКВС РСФРР 

призвело до обмеження дипломатичних відносин Німеччини та Білорусі. Із 

відкриттям у 1922 р. торговельного представництва у Німеччині, у Білорусі 

з’явилася можливість налагоджувати економічну співпрацю із німцями. Вся 

зовнішньополітична діяльність Білорусі контролювалась та регламентувалась 

з боку уповноважених Наркому іноземних справ СРСР при уряді БСРР.  
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– Створення 30 грудня 1922 р. Радянського Союзу стало наслідком 

тривалих переговорів між БСРР з Радянською Росією. Необхідність 

об’єднання радянських республік підкреслювалася на Всебілоруських 

конференціях та з’їздах. Домовленості між керівництвом БСРР та Радянської 

Росії були спрямовані на встановлення господарських та політичних 

відносин. Підтвердженням цього були договори між радянськими 

республіками, укладеними з 1919 по 1922 рр. Також на території БСРР велась 

агітаційно–пропагандистська робота спрямована на формування делегації 

для участі Білорусі у з’їзді по створенню СРСР.   
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АНОТАЦІЯ 

 

 Кудіна Ю.В. Формування радянської державності в білоруських землях 

(грудень 1918 – грудень 1922 рр.) – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2016. 

Дисертація присвячена дослідженню проблеми формування радянської 

моделі державності в білоруських землях з грудня 1918 по грудень 1922 рр. 

На підставі аналізу історіографії та широкої джерельної бази з’ясовано 

комплекс передумов, що призвели до проголошення та подальшої розбудови 

Білоруської Соціалістичної Радянської Республіки. Показано діяльність 

структурних органів влади БСРР на різних етапах її розвитку, історію  нового 

державного  утворення Литовсько-Білоруської СРР, і «повторне» 

проголошення БСРР під час радянсько-польської війни. 

У хронологічній послідовності аналізується курс РСФРР та білоруських 

державних діячів щодо самовизначення Білорусії, формування штампів, 

насадження радянського режиму. 

Комплексно досліджуються обставини, за яких Московський партійний 

центр надав право на самовизначення білорусам, але в результаті республіці 

було нав’язано систему більшовицького режиму, обмежено її національний 

суверенітет і включено до складу СРСР. 

Ключові слова: білоруські землі, білоруська державність, Російська 

Комуністична партія більшовиків (РКП(б)), Комуністична партія 

(більшовиків) Білорусії (КП(б)Б), Білоруська Соціалістична Радянська 

Республіка (БСРР), Раднарком РСФРР, Всебілоруський з’їзд. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Кудина Ю. В. Формирование советской государственности в 

белорусских землях (декабрь 1918 ̶ декабрь 1922 гг.)  ̶  Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02  ̶  всемирная история. ̶ Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины.  ̶   К., 2016. 

Диссертация посвящена исследованию проблемы формирования 

советской модели государственности в белорусских землях с декабря 1918 по 

декабрь 1922 гг. На основании анализа историографии и широкой базы 

источников выяснено комплекс предпосылок, приведших к провозглашению 

и дальнейшего развития Белорусской Социалистической Советской 

Республики. Показана деятельность структурных органов власти БССР на 

разных этапах её развития, историю нового государственного образования 
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Литовско-Белорусской Социалистической Советской Республики, и 

«повторное»  провозглашение БССР во время советско-польской войны.  

В хронологической последовательности анализируется курс РСФСР и 

белорусских государственных деятелей относительно самоопределения 

Белорусии, формирование штампов, насаждение советского режима. 

Комплексно исследуется формирование государственности в 

белорусских землях. Хотя под давлением внешнеполитических обстоятельств 

Московский партийный центр предоставил право на самоопределение 

белорусов, но в результате республике было навязано систему 

большевитского режима, ограничено её национальный сувернитет и включён 

в состав СССР. 

Ключевые слова: белорусские земли, белорусская государственность, 

Российская Коммунистическая партия большевиков (РКП(б)), 

Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии (КП(б)Б), Белорусская 

Социалистическая Советская Республика (БССР), Совнарком РСФСР, 

Всебелорусский съезд. 

 

 

SUMMARY 

 Kudina U.V. Forming of the soviet state system in Byelorussian 

lands(December 1918 – December1922 рр.) – Manuscript. 

Dissertation for receiving the scientific degree  of Candidate of Historical 

Sciences in specialty  07.00.02 – world history. – Taras Shevchenko University of 

Kyiv of  Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The dissertation is devoted  to the investigation of the problem of forming  of 

the soviet state system in Byelorussian lands from December 1918 until December 

1922. On the basis of analysis of historiography and the wide range of source base 

the complex of pre-conditions was studied out, which resulted in proclamation and 

further development of Byelorussian Socialistic Soviet Republic.. It is shown the 

activity of structural authorities of BSSR on different stages of its development, 

also its resettlement on a new state formation - Lithuanian-Byelorussian Socialistic 

Soviet Republic, and the  repeated proclamation of BSSR  during the Soviet-Polish 

war. 

The dissertation attempts to clarify the questions which are related to the 

political and legal status of the BSSR in 1919-1922 and its territorial arrangement. 

The nature and structural features of the German-Belarusian relations are analyzed. 

It is noted that the geopolitical interest of Germany towards the Belarusian issue 

was determined by economic and political factors. Basic factors, which  affected 

the dynamics of the foreign policy of Germany towards the Belarusian SSR are 

examined. 
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It is investigated  the ideological and theoretical principles and practical 

methods of realization of soviet policy in Byelorussian lands, the content of which 

was intended on the establishment of soviet government. 

The tactical course of RSFSR and  also actually Belorussian statesmen in a 

relation to the self-determination of Byelorussia, forming of cliché, implanting of 

the soviet regime are analyzed in a chronologic sequence.  

The methods of  state system forming in Byelorussian lands – ideological, 

military and  political are comprehensively investigated. Although force-feed 

foreign-policy circumstances the Moscow party center gave the right of self-

determination of Byelorussians, but eventually the system of the bolshevist regime 

was stuck to the republic, was limited it national sovereignty and it was included to 

the part of the USSR. 

Key words: soviet government, sovereignty, Russian Communist 

Party(Bolsheviks)(RCP(b)), Byelorussian Communist Party (Bolsheviks) BCP(b)), 

Byelorussian Socialistic Soviet Republic (BSSR), Sovnarcom of RSFSR, All-

Byelorussian convention. 

 


