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ПЁТР ІОСІФАВІЧ ЗЯЛІНСКІ 
Споўнілася 80 гадоў 

доктару гістарычных навук, 
прафесару кафедры гісторыі 
Беларусі новага і навей-
шага часу Пятру Іосіфавічу 
Зялінскаму.  

П.І. Зялінскі нарадзіўся 
31 снежня 1931 г. у в. За-
каналле Бяла-Падляскага 
ваяводства (Польшча) у 
сялянскай сям’і. Лёс юна-
ка быў прадвызначаны 
жыццём у Заходняй Бела-

русі, падзеямі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 
войнаў, першымі сацыялістычнымі пераўтварэннямі ў 
рэгіёне. Пасля заканчэння ў 1952 г. гістарычнага ад-
дзялення Брэсцкага настаўніцкага інстытута працаваў 
дырэктарам Залескай сямігадовай школы, адкуль 
неўзабаве быў прызваны на службу ў рады Савецкай 
Арміі. Знаходзячыся ў арміі, прымаў удзел у вопытна-
паказальных вучэннях на Тоцкім палігоне з прымянен-
нем атамнай зброі (14 верасня 1954 г.), аб чым потым 
расказаў у кнігах: «“Атамныя салдаты” Беларусі: Успа-
міны» (2003); «Кніга памяці ветэранаў падраздзялен-
няў асобага рыску» (2008). 

Вярнуўшыся на радзіму, у 1954–1963 гг. працаваў 
дырэктарам Залескай сямігадовай, Баршчэўскай і Вы-
сокаўскай сярэдніх школ Камянецкага раёна Брэсцкай 
вобласці. У 1958 г. скончыў гістарычны факультэт  
Гомельскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. 
Навучаўся ў аспірантуры БДУ (1965–1968 гг.), у 1969 г. 
абараніў кандыдацкую дысертацыю «Роля друку Каму-
ністычнай партыі Заходняй Беларусі ў мабілізацыі пра-
цоўных мас на барацьбу за сацыяльнае і нацыяналь-
нае вызваленне ў гады сусветнага эканамічнага кры-
зісу капіталізму (1929–1933 гг.)». Затым працаваў вык-
ладчыкам, старшым выкладчыкам кафедры гісторыі 
КПСС прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. 

Але лёс рыхтаваў Пятру Іосіфавічу новыя выпраба-
ванні, якія ён з годнасцю вытрымаў. У 1970 г. яго запра-
шаюць на працу ў якасці інспектара аддзела выкладання 
грамадскіх навук у Міністэрства вышэйшай і сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі БССР. Знаходжанне на гэтай 
пасадзе дазволіла яму больш дакладна азнаёміцца са 
станам спраў у вышэйшай школе Беларусі, вызначыць 
свой далейшы навуковы і выкладчыцкі шлях. Вяр-
нуўшыся ў БДУ, працуе старшым выкладчыкам, дацэн-
там, а з 1989 г. – загадчыкам кафедры гісторыі КПСС 
прыродазнаўчых факультэтаў, якая з 1990 г. называлася 

кафедрай палітычнай гісторыі. Паралельна ішоў актыў-
ны творчы працэс, юбіляр займаўся навукай, вынікам 
чаго стала паспяховая абарона ў 1990 г. доктарскай 
дысертацыі на тэму «Палітычная работа Камуністыч-
най партыі Заходняй Беларусі ў масах (1923–1938 гг.)», 
пасля чаго ў 1991 г. ён стаў прафесарам. З 1993 г. 
П.І. Зялінскі працаваў прафесарам кафедры гісторыі 
Беларусі, а з 1994 г. і па сённяшні дзень з’яўляецца 
прафесарам кафедры гісторыі Беларусі новага і навей-
шага часу. 

Навуковыя інтарэсы П.І. Зялінскага вызначыліся 
яшчэ ў аспіранцкія гады, але сёння яны значна пашы-
рыліся – гэта гісторыя Заходняй Беларусі (сацыяльна-
эканамічнае і палітычнае становішча, дзейнасць КПЗБ, 
іншых палітычных партый і арганізацый, іх друк); на-
вейшая гісторыя Беларусі; удзел беларусаў у стварэнні 
ядзернай зброі і яе выпрабаваннях. Юбіляр з’яўляецца 
аўтарам трох грунтоўных манаграфій: «Друк КПЗБ у ба-
рацьбе за свабоду» (1994; у суаўт.), «Палітычная работа 
КПЗБ у масах: 1923–1938 гг.» (1986); «Гераічная Бела-
русь» (1994; у суаўт.), шматлікіх падручнікаў і вучэбных 
дапаможнікаў для студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх 
школ Рэспублікі Беларусь. Усяго мае звыш 60 грунтоў-
ных навуковых публікацый. 

Прафесар П.І. Зялінскі шмат гадоў быў членам 
спецыялізаванага Савета па абароне доктарскіх і кан-
дыдацкіх дысертацый пры БДУ, пад яго кіраўніцтвам 
12 аспірантаў абаранілі кандыдацкія дысертацыі. 

За высокія дасягненні ў навуковай педагагічнай і 
грамадскай дзейнасці ўзнагароджаны медалём «Ветэ-
ран працы», Ганаровай граматай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, Граматамі і Ганаровымі граматамі 
Міністэрстваў і ведамстваў, грамадскіх арганізацый і 
ўстаноў Рэспублікі Беларусь. У 2011 г. ён па праву 
ўдастоены ганаровага звання «Заслужаны работнік 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта». 

За высокія чалавечыя якасці і дабрыню П.І. Зялін-
скага любяць і паважаюць яго вучні, студэнты, выклад-
чыкі і супрацоўнікі гістарычнага факультэта. 

Ад усёй душы сардэчна віншуем Пятра Іосіфавіча са 
значным юбілеем, жадаем моцнага здароўя і новых твор-
чых здзяйсненняў у навуковай і выкладчыцкай дзейнасці. 

Ю.Л. Казакоў,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  
загадчык кафедры гісторыі Беларусі  
старажытнага часу і сярэдніх вякоў 

А.Г. Каханоўскі,  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  

загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу 


