
 

 

ТАРАС, Анатолий Ефимович. Краткий курс истории Беларуси. IX – XXI вв. 

Минск: Харвест, 2014. 544 с. ISBN 978-985-18-2214-6.  

  

Publikácia A. E. Tarasa Краткий курс истории Беларуси. IX – XXI вв., ktorá 

vyšla v roku 2014, predstavuje krátky náčrt dejín Bieloruska od 9. do začiatku 21. storočia. 

Publikácia je rozdelená na úvod, štyri časti, ktoré sa delia na kapitoly i na menšie 

podkapitoly, a záver.  

V úvode publikácie autor A. E. Taras približuje metódy historickej analýzy, úlohu 

historiografie a periodizáciu dejín Bieloruska. Po úvode nasleduje prvá časť, ktorá nesie 

názov От племен – к княжествам, ktorá je rozdelená na dve kapitoly nesúce názov 

Долетописный период истории Беларуси a Древние княжества (IX – XIII вв.). A. E. 

Taras v nich charakterizuje obdobie vývoja Bieloruska v stredoveku, kde bližšie predstavuje 

Polocké, Turovské, Smolenské a Novgorodské kniežatstvo. 

V druhej časti s názvom Великое княжество Литовское, ktorá je rozdelená do 

troch kapitol a to Возникновение Великого Княжества Литовского (1246 – 1316 гг.), 

Расцвет ВКЛ (1316 – 1492 гг.) a Ослабление ВКЛ (1492 – 1569 гг.), je opísaný vznik 

Veľkého kniežatstva litovského v 13. storočí, jeho rozvoj, pričom autor nezabudol priblížiť 

ani zlatú epochu Kazimíra IV., a nakoniec aj oslabenie moci kniežatstva, ktoré je spracované 

v poslednej podkapitole druhej časti, kde autor charakterizuje dôsledky nájazdov krymských 

Tatárov, vojny s Moskvou, ako aj náboženský rozkol v polovici 16. storočia. 

 Tretia časť, ktorá nesie názov Республика Обоих Народов je rozdelená do troch 

kapitol, a to : ВКЛ в Речи Посполитой, “Кровавый потоп” (1654 – 1666 гг.) a Упадок 

ВКЛ и Речи Посполитой (1667 – 1795 гг.), charakterizuje vývoj počas tzv. poľského 

obdobia, teda po rozšírení vplyvu Poľska na území Bieloruska. V jednotlivých kapitolách 

autor sústreďuje pozornosť na náboženské, hospodárske a sociálne zmeny, ktoré zasiahli 

krajinu v 16. – 18. storočí. Súčasťou kapitol je aj priblíženie vojen so Švédskom a Ruskom 

v 17. storočí, Severnej vojny v 18. storočí a delenie Poľska v rokoch 1772, 1793 a 1795.     

Posledná časť publikácie nesie názov Колониальная эпоха a je rozdelená do štyroch 

kapitol. V prvej kapitole s názvom Беларусь – колония России (1795 – 1917 гг.) je opísaný 

vývoj Bieloruska ako súčasti cárskeho Ruska od konca 18. storočia až do revolúcie v roku 

1917. Druhá kapitola Беларуское национальное движение približuje vznik bieloruského 

národného hnutia v 19. storočí, ale pozornosť je sústredená predovšetkým na vývoj hnutia v 

prvom a druhom decéniu 20. storočia. V tretej kapitole nesúcej názov Псевдогосударство 

БСС je priblížený vývoj Bieloruska od roku 1921, teda od podpísania Rižského mieru, 
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ktorým sa skončila Rusko-poľská vojna, až po koniec druhej svetovej vojny. Posledná 

kapitola štvrtej časti Путь в тупик (1945 – 1991 гг.) charakterizuje vývoj Bieloruskej 

sovietskej socialistickej republiky od prvých povojnových rokoch až po rozpad Sovietskeho 

zväzu, ktorého bolo Bielorusko súčasťou.   

Po poslednej, štvrtej časti publikácie nasleduje záver, v ktorom je načrtnutý 

vnútropolitický vývoj Bieloruskej republiky v rokoch 1992 – 2012. Súčasťou záveru je aj  

podkapitola, ktorá sa venuje potrebe poznania histórie svojho národa.  

Publikácia A. E. Tarasa Краткий курс истории Беларуси. IX – XXI вв. priblížila 

dejinný vývoj Bieloruska, ktorý bol dlhé stáročia pod vplyvom iných mocností. Predmetná 

publikácia charakterizuje najdôležitejšie udalosti, ktoré sa odohrali na území Bieloruska 

v priebehu 12. storočí a je určená všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dejiny tohto slovanského 

štátu.  

 

Luciána Hoptová 
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