Ус ту п для бе ла ру с ка га чы та ча
Увазе беларускага чы тача прапануецца кніга доктара гістары чны х навук
(dоk t or h abilit owan y) Д ары юша Купіша, ад’юнкта факультэту гісторы і XVI—
XVIII стст. Л юблінскага ўнівэрсы тэту імя Мары і Складоўскай-Кюры . У сваёй
навуковай дзейнасьці аўтар распрацоўвае праблематы ку вайсковай справы і ваенны х кампаній Р эчы Паспалітай (полацкай 1579, пскоўскай 1581—1582, смаленскай 1632—1634), рэлігійнай ідэнты чнасьці і генэалёгіі радамскай шляхты ,
гісторы і разьвіцьця Радама і Малапольшчы .
Кніга «Полацак 1579» ўбачы ла сьвет у Польшчы ў 2003 годзе. Пераклад на
беларускую мову бы ў упершы ню апублікаваны ў «ARCHE » (№ 4/2009).
Гэта я праца пры сьвечана па ходу вой скаў Вя лікага Княства Л ітоўск ага,
Польскага каралеўства і наёмнікаў на чале са Стэфанам Баторы ем на Полацак
і яго вы зваленьню з-пад маскоўскай акупацы і ў 1579 г. Праўда, аўтар не абмяжоўваецца толькі гэтай падзеяй, і раскрывае прадгісторыю канфлікту паміж ВКЛ
і Маскоўскім княствам за сярэдняе Падзьвіньне, аналізуе склад войска і мабілізацы йны я магчымасьці варагуючых бакоў і, натуральна, ход і вы нікі самой кампаніі 1579 г.
З айчы нны х аўтараў толькі Вітаўт Чаропка ў папулярны м сты лі асьвятляў
гэты я падзеі, але ў беларускай навуковай літаратуры яна цэласна не разглядалася. Пасобная закрануты я аўтарам сюжэты беларускія гісторы кі пачалі распрацоўваць толькі ў апошні час, але, зноў жа, у нашай краіне пакуль не зьявілася сы нтэты чнай манаграфіі, пры сьвечанай вы зваленьню Полацку С. Баторы ем
у 1579 г.
Д асьледаваньне, што прапануецца вашай увазе, працягвае і разьвівае трады цы і польскай гістары яграфіі, адной з найбольш распрацаваных у Цэнтральнай Эўропе. Слабы м бокам працы ёсьць кепская знаёмасць яе аўтара з тапанімікай Полаччы ны , а таксама беларускімі і расійскімі архіўны мі матэры яламі. Ты м
ня менш на падмурку клясы чны х польскіх дасьледаваньняў вайсковай справы
аўтар дае досы ць аб’екты ўнае і поўнае адлюстраваньне вайны паміж ВКЛ і
Маскоўскай дзяржавай у 1558—1582 гг., удакладняючы раней дадзены я трактоўкі самы мі апошнімі на момант напісаньня кнігі распрацоўкамі польскай, расійскай і беларускай гістары чнай навукі.
Гэты твор, пры сьвечаны адной з найбольш яркіх падзеяў у гісторы і нашай
Бацькаўшы ны і ўсёй ўсходняй Эўропы XVI ст., бясспрэчна, заслугоўвае ўвагі
беларускага чы тача.
Віктар Якубаў, старшы выкл адчык Пол ацкага дзяржаўнага ўнівэрсытэту. Дасьл едуе
пытаньні, зьвязаныя з барацьбой за Інфл янты паміж ВКЛ, Пол ьшчай, Швэцыяй у
канцы XVI — пачатку XVII стст.
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Ін ш ы я кн ігі Дары юш а Купіш а:
Аўт а рск ія м анагра фіі:
Rody szl acheckie ziem i radomski ej. RTN,
Radom 2009.
Radom w czasach Jagiellonów 1386 – 1572.
RTN, Rad om 2009.
Wojska p owi atowe samorządów Małop olski
i Rusi Czerwonej w lat ach 15 72 – 1 717. Wyd.
UMCS, Lublin 2008.
Psków 1581 – 158 2. Wydawnictwo Bell ona,
Warszawa 200 6.
Poł ock

1 5 79 .

Wyd awni ctwo

Bel l ona,

Warszawa 200 3.
Smol eńsk 16 3 2 – 1 63 4 . Wyd awni ct wo
Bellona, Warszawa 200 1.
Zbi gniew Gorajski 15 96 – 1 655. Studium z
dziejów szlachty protestanckiej w Małopol sce w
pi erwszej połowi e XVII wieku. Wyd . N aukowe
Semper, Warszawa 200 0.
Pakosław. Dzieje p odi ł żeckiej wsi na tl e
rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do
1795 r. RTN, Radom 1998.
Рэдак т а рск ая праца і ўдзел у к а л ек т ыўны х в ыдан ьня х:
Kości ół św. Jana Chrzci ciela w Rad om iu,
archi tekt ura – l udzi e – wyd arzeni a, red .
D. Kupi sz, ITEE, Radom 2010.

Z dziejów administracji w Małop olsce w XVI
– XX wieku. Red. D. Kupisz, WSH, Radom 2003.
Szki ce z dz i ejów pol ski ego ruchu
sp ół dzielczego w XX wi eku. R ed . A. Duszyk,
D. Kupisz, WSH, Radom 2004.
W służbie Bogu i społ eczeństwu. Zakony na
ziem iach p olskich w XVI – XI X wieku, red .
D. Kupi sz, RTN, Radom 2004.
Н ай важн ейш ыя нав ук ов ыя ар т ык у л ы:
Dzi ał al ność

gosp odarcza

starost ów

radom ski ch w XVI – XVI I wi eku w świ et l e
lustracji oraz inwent arzy // «R oczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych», t. 62, 20 02.
Gorajscy w XV – XVI w. Studium z dziejów
awansu
sp oł eczno-pol i tycz nego
rod zi ny
szl acheckiej // «Al manach Hi st oryczny», t. 3 ,
2001.
Świ ad czenia wsi klasz tornych na rzecz
starostwa rad omski ego i ekonomii kozi enickiej
w XVI – XVI I I w. // Kości ół kat ol icki na
pograniczu Małopolski i Mazowsza w XV – XVIII
w. red . Z. Pietrzyk, Radom 2002.
Młodzież polska na uniwersytetach Europy
Zachodniej w XVI wieku. // Idee Humanistyczne
renesansu w i nt egracji europ ejski ej, red .
H. Bednarczyk, Radom 20 02.

Wojsko w R ad omi u. Od śred ni owiecza p o
dzień dzi siejszy. Red. D. Kupisz, R TN, Rad om
2008.

Sycyna. Dzieje p odrad omskiej wsi d o końca
XIX
wieku. //
«Bi ul et yn
Kwart al ny
Rad omskiego Towarzyst wa Naukowego», t. 25,
2000.

Radom jako siedzi ba urzędów adm inistracji
cent ral nej d o 1 9 45 r. R ed. D. Kup isz, R TN,
Radom 2006.

Urzędnicy i personel grodu rad omskiego w
XVI wi eku. // «Prawo, Adm inistracja, Kościół »,
t. 13, 2003.
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