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Кнігі 

 

Новы падручнік па гісторыі Беларусі на польскай мове 

 

Viachaslau Shved, Jerzy Grzybowski:  Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do 

roku 1991.Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2020-11-23. 

https://www.wuw.pl/product-pol-13362-Historia-Bialorusi-od-czasow-najdawniejszych-

do-roku-1991.html  

 

 

 

Сѐлета ў выдавецтве Варшаўскага ўніверсітэта пабачыў свет падручнік па гісторыі 

Беларусі для польскіх чытачоў. Аўтарамі працы з’яўляюцца гісторыкі Вячаслаў 

Швед і Юры Грыбоўскі. Храналагічна кніга ахоплівае перыяд ад старажытных 

часоў да 1991 года, калі на палітычнай мапе свету з’явілася незалежная беларуская 

дзяржава. Дасюль на польскім кніжным рынку прысутнічала некалькі грунтоўных 

абагульняючых навуковых манаграфій. Дадзенае выданне значна адрозніваецца ад 

папярэдніх прац сваѐй структурай. Замест традыцыйнага храналагічнага разгляду 
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гістарычных падзей аўтары кнігі абралі праблемны падыход, дзякуючы якому - на 

іх думку - чытач лепш зразумее складаныя гістарычныя з’явы і працэсы. Такім 

чынам, у кнізе асобна разглядаюцца наступныя праблемы: 1) крыніцы і 

гістарыяграфія па гісторыі Беларусі, 2) этнічная гісторыя і фармаванне беларускай 

ідэнтычнасці, 3) дзяржаватворчыя працэсы і станаўленне беларускай дзяржаўнасці, 

4) сацыяльна-эканамічнае развіццѐ, 5) культура і рэлігія, 6) Беларусь у 

геапалітычных адносінах. 

 

Аўтары зрабілі спробу падагульнення ранейшых даследаванняў з улікам 

найноўшых ацэнак і крыніц. Апрача таго кніга ўтрымлівае новыя факты, якія 

дасюль не былі прадметам грунтоўнага навуковага аналізу. У сваѐй працы 

даследчыкі не пазбягаюць разгляду супярэчлівых і складаных праблем, якія 

нярэдка выклікаюць дыскусіі і разнагалоссі як сярод адмыслоўцаў, так і 

грамадства. Даволі шмат месца ў кнгізе прысвечана польска-беларускім 

узаемадачыненням, якімі была насычана гісторыя абодвух народаў. Характэрнай 

рысай працы з’яўляецца таксама тое, што значная ўвага надаецца гісторыі 

беларускага замежжа. Нягледзячы на тое, што храналагічныя рамкі кнігі 

абмяжоўваюцца 1991 годам у некаторых выпадках аўтары разглядаюць таксама 

асобныя праблемы звязаныя з тым, што адбывалася ў пазнейшы час (нацыятворчы 

працэс, стан асветы і навукі, міграцыйныя працэсы). 

 

Выданне адрасавана перадусім навукоўцам і акадэмічнай моладзі. Разам з тым яно 

будзе цікавым таксама ўсім польскім чытачам, якія цікавяцца гісторыяй свайго 

ўсходняга суседа. Спадзяемся, што кніга дапаможа знайсці адказы на шматлікія 

пытанні, якія тычацца вядомых і невядомых старонак беларускай мінуўшчыны. 

 

 

Резюме 

Вячеслав Швед, Ежи Грибовский: История Беларуси с древнейших времен до 

1991 года. Издательство Варшавского университета. 2020-11-23. 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.108-110, 

www.sakavik.net) 

Авторы представляют историю Беларуси с древнейших времен до 1991 года, когда 

на карте мира появилось независимое беларусское государство. Цель учебника - 

познакомить польского читателя с историей беларусских земель в политическом, 

этническом, культурном и экономическом аспектах. Авторы также обращают 

внимание на спорные вопросы, вызывающие постоянный интерес в Польше и 

Беларуси. Новизна данного издания заключается в подаче материала. Они отошли 

http://www.sakavik.net/
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от традиционной хронологической системы и решили использовать фактическую 

(проблемную) систему, которая позволяет более подробно излагать факты и 

проводить их анализ. Монография адресована как представителям академического 

сообщества, так и всем, кто интересуется историей нашего восточного соседа. 

 

 

 

Abstract 

Viachaslau Shved, Jerzy Grzybowski:  Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do 

roku 1991. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2020-11-23. 

(web-magazine “Culture. Nation”, issue 26, December 2020, p.108-110, 

www.sakavik.net) 

 

The authors present the history of Belarus from the earliest times to 1991, when an 

independent Belarusian state appeared on the world map. The aim of publication is to 

familiarize the Polish reader with the history of Belarusian lands in the political, ethnic, 

cultural and economic aspect. The authors also paid attention to the contentious issues 

which arouse continued interest in Poland and in Belarus. The novelty of this publication 

lies in its design. In presenting historical events, the authors departed from the traditional 

chronological system, which is the most common in literature on the subject. Being 

aware of the complexity of the issues raised in the work, they decided to use a factual 

(problematic) system that allows for a more detailed presentation of the facts and their 

analysis. The monograph is addressed both to representatives of the academic community 

and to anyone interested in the history of our eastern neighbor. 
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