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Т. ! ЖУК 

АСАБIСТЫ APXIY М. М. У ЛАШЧЫКА -
ДАКУМЕНТАЛЬНАЯ КРЫНIЦА 

ПА ГIСТОРЫl БЕЛАРУСI* 

Сярод вялiкай колькасцi разнастайных па складзе i змесце 

фондау асабiстага паходжання вядомых беларускiх вучоных, 

пiсьменнiкау, грамадска-культурных дзеячау, якiя захоуваюцца 

у аддзеле рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтралышй навуковай бiб

лiятэкi iмя Я. Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi, 

нельга не адзначыць рукапiсны apxiy беларускага гiсторыка, 

археографа, этнографа, краязнауца Мiкалая Мiкалаевiча Ула

шчыка (1906-1986). 

• Новая редакция. Впервые опубликовано: Жук Т. 1. Рукапiсны apxiy
М. М. Улашчыка у фондах адщела рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтральнай наву
ковай бiблiятжi iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi // 
Крынiцазнауства, археа1'рафiя, архiвюнауства у XX-XXI стст. у Беларусi : зб. на
вук. артыкулау, прысвечаных 100-годдзю з дня 11араджэння М. М. Улашчыка. 
Мiнск, 2008. С. 14-20. 
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Лёс М. М. Улашчьша быу трагiчным - беспадстауна абвiна
вачаны, тройчы рэпрэсiраваны, ён зведау ГУ Лаг, быу пазбаулены 
магчымасцi працаваць на Бацькаушчыне, але усё жьщцё заста
вауся адданым свайму прызванню - гiсторыi. 

М. М. Улашчык - аутар шматлiкiх прац па пытаннях са
цыяльна-эканамiчнага развiцця класавай барацьбы на Беларусi 
i у Лiтве, археаграфii i крынiцазнаустве гiсторыi Беларусi дакаст
рычнiцкага псрыяду, праблемах беларуска-лiтоускага летапiсан
ня, этпаграфii i фалькларыстыкi. Ён унёс значны уклад у раз
вiццё нацыянальнай гiстарычнай навукi. М .. М. Улашчык па пра
ву займае сёння адно з самых пачэсных месцау сярод вядомых 
вучоных-гiсторыкау, археографау, краязнауцау, культуролагау 
не толькi у Беларусi, але i далёка па-за яе межамi. 

Нягледзячы на тое, што М. М. Улашчык быу пазбаулены маг
чымасцi жьщь i працаваць у Беларусi, уся яго навуковая i твор
чая дзейнасць была звязана з роднымi мясцiнамi. 

Вучоны вельмi клапацiуся лра матэрыялы, якiя збiралiся 
гадамi, хацеу, каб яго рукапiсны apxiy захоувауся у бiблiятэцы 
А кадэмii навук Беларусi. 

Яшчэ пры жьщцi Мiкалай Мiкалаевiч перадавау, перасылау, 
а вельмi часта i сам прывозiу у бiблiятэку матэрыялы са свайго 
архiва. У пiсьме да былой загадчьщы аддзела рэдкiх кнiг i рука
пiсау ЦНБ НАН Беларусi Л. И. Збралевiч ён пiсау: «Перасылаю 
Вам усё, што адносiцца да т. 35 ПСРЛ. Раблю гэта не з тым, каб 
уваславiць сябе, а таму, што калi не скласцi у надзейным месцы, то 
усё растрасецца i згiне. А наша навука маладая, зборы па гiсторыi 
навукi малыя, i ня варта рабiць так, каб яны сталi яшчэ меншымi. 

Мая кнiга аб летапiсах усё адкладаецца на невядомы час, 
а <<вёска» дауно пускае пухiры, хаця на 1980 г. быу прызначаны 
выхад. Пiшу гэта таму, каб сказаць, што на блiжэйшыя часы 
турбаваць новымi пасылкамi ня буду, хiба што усё кончьщца 
раптам i тады усе зборы пойдуць да Вас»1

• 

Асноуная група дакументау асабiстага архiва вучонага была пры
нята на захаванне у адД'Зел рэдкiх кнiг i рукапiсау ЦНБ НАН Бела
русi у 1977-1982 гг. Частку матэрыялау творчага характару перада
ла у бiблiятэку у 1988 г. сястра М. М. Улашчыка Вольга Мiкалаеуна. 
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Пасля смерцi вучонага яго сын, Аляксандр Мiкалаевiч Ула
шчык, выконваючы волю бацькi, перадау у ЦН Б НАН Беларусi 
астатнюю частку архiва. У справе фонду № 44 «М. М. Улашчык» 
захоуваецца лiст Аляксандра Мiкалаевiча, датаваны 1996 годам, 
дзе ён пiша: «Передавая архивные материалы Н. Н. Улащика, 
хочу высказать свое пожелание, чтобы все архивные материалы 
и библиотека Н. Н. Улащика хранились в одном архиве как еди
ное целое и были бы максимально доступны исследователям». 

У 2001 г. сваяк М. М. Улашчыка В. М. Станiшэускi перадау 
у бiблiятэку карэктуру «Выбраных творау» вучонага i свой гiс
тарычны нарыс «Радавод сям'i Улашчыкау» з просьбай уклю
L\ЬJЦЬ гэтыя матэрыялы у рукапiсны apxiy. 

Мiкалай Улашчык пакiнуу багатую творчую спадчыну. У ру
капiсным архiве вучонага 'Знайшлi адлюстраванне падзеi яго 
жыцця, творчыя iнтарэсы, службовыя i сяброускiя сувя'Зi, збi
ральнiцкiя схiльнасцi. 

Пасля навукова-тэхнiчнай апрацоукi асабiсты фонд вучона
га налiчвае 1715 адзiнак 'Захавання за 1906-2004 гг. i складаецца 
з наступных асноуных груп дакументау: 

J. Творчыя матэрыялы.
II. Навуковыя працы, якiя рыхтавалiся з удзелам М. М. Улаш-

чыка. 
lll. Матэрыялы, сабраныя падчас творчай дзейнасцi.
IV. Матэрыялы службовага характару.
V. Перапiска.
VI. Матэрыялы бiяграфiчнага, асабiстага i бытавога характару. 
VII. Матэрыялы пра М. М. Улашчыка.
VIII. Фотаздымкi i iлюстрацыйныя матэрыялы.
IX. Калекцыя матэрыялау, сабраная М. М. Улашчыкам.
Х. Матэрыялы членау сям'i М. М. УлашLIЬ1ка, сваякоу i iн

шых асоб. 
У групу творчых дакументау (храналагiчныя рамкi 1943-

2000 гг.) увайшлi матэрыялы да кандыдацкай i доктарскай ды
сертацый вучонага, яго асноуных манаграфiй, кнiг. 

У 1943 г. М. М. Улашчык паступiу у аспiрантуру lнстытута 
гiсторыi Акадэмii навук СССР i у 1947 г. паспяхова абаранiу кан-
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дыдацкую дысертацыю на тэму «Падрыхтоука сялянскай рэ
формы ,1861 года у Вiленскай, Гродзенскай, Ковенскай губернях». 
У архiве захоуваюцца распараджэннi па Акадэмii навук СССР i па 
Аддзеле аспiрантуры АН СССР, выпiскi з пратаколау пасяджэнняу 
групы па вывучэннi гiсторыi Украiны, Беларусi i Прыбалтыкi, 
справаздачы i iншыя матэрыялы аб вучобе М. М. Улашчыка 
у аспiрантуры Iнстытута гiсторыi Акадэмii навук СССР. 

Асобнымi раздзеламi выдзелены чарнавiкi i шматлiкiя матэ

рыялы, сабраныя вучоным-гiсторыкам падчас працы над асноу
нымi манаграфiямi: «Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. 
у Лiтве i Заходняй Беларусi» , «Нарысы па археаграфii i крынiца
знауству гiсторыi Беларусi феадальнага перыяду», «Уводзiны 
у вывучэнне беларуска-лiтоускага летапiсання», гiсторыка-этнагра
фiчным нарысам «Вёска Вiцкаушчына». Што датычьщца апош
ня га, то, акрамя машынапiсу гэтай працы, падрыхтаванага да 
друку, чарнавiкоу, варыянтау, у архiве сабраны дакументы (пiсь
мы i заявы М. М. Улашчыка у дырэкцыю Iнстытута этнаграфii 
АН СССР, у выдавецтва «Наука», у Аддзел культуры ЦК КПСС 
i нават на адрас XXVII з'езда КПСС), якiя сведчаць аб цяжкiм 
шляху рукапiсу да выдання. Выданне гэтай манаграфii адкладалi, 
матывуючы тым, што праца вузкатэмная i неактуальная, што яна 
не збярэ дастатковага тыражу i iнш. 1 толькi у 1989 годзе, на жаль, 
ужо пасля смерцi вучонага, кнiга была выдадзена у выдавецтве 
«Мастацкая лiтаратура» пад назвай «Была такая вёска». 

У 1980 г. вучоным планавалася яшчэ адна аб'ёмная мана
графiя «Мемуары и дневники как источники по истории Бело
руссии феодального периода». У фондзе захоуваецца заяука у ды
рэкцыю Iнстытута гiсторыi СССР АН СССР з абгрунтаваннем 
неабходнасцi такой працы, кароткi план манаграфii, а таксама 
шматлiкiя чарнавiкi, накiды, выпiскi. Па гэтых архiуных матэ
рыялах у 1999 i 2000 гг. Беларускiм навукова-даследчым iнсты
тутам дакументазнауства i архiунай справы былi падрыхтаваны 
i выдадзены з навуковай спадчыны М. М. Улашчыка яго «Пра
цы па apxearpaфii i крынiцазнауству гiсторыi Беларусi» i «Мемуа

ры i дзённiкi як крынiцы па гiсторыi Беларусi». 
Амаль дзесяць гадоу вучоны-даследчык рыхтавау да выдан

ня 32 i 35 тамы Поунага збору рускiх летапiсау, у якiх былi саб-
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раны усе вядомыя беларуска-лiтоускiя хронiкi. Даследчыкi твор

часцi вучонага лiчаць гэту працу сапраудным навуковым подзвi

гам. Koпii беларускiх i лiтоускiх хронiк з археаграфiчнай апра

цоукай М. М. Улашчыка, карэктуры вышэй'Згаданых тамоу з яго 

шматлiкiмi рукапiснымi заувагамi i праукамi, чарнавiкi i ва

рыянты прамоу, архiуныя выпiскi i iнш. складаюць вельмi знач

ны па аб'ёме раздзел дакументау, якi прадстауляе вынiк шматга

довай навуковай працы вучонага па вывучэннi беларуска-лiтоу

скiх летапiсау. 

Да творчых матэрыялау М. М. Улашчыка, якiя 'Захоуваюцца 

у яго рукапiсным архiве, належьщь вялiкая колькасцъ нарысау, 

артыкулау, успамiнау, нататак. Сярод ix асаблiва каштоуным 

i цiкавым, на наш погляд, з'яуляецца рукапiс «Краязнауства. 

(Нататкi пра бадзяннi у 1924-1929 гг.)». Акрамя таго, тут сабра

ны чарнавiкi, накiды, варыянты артыкулау «К вопросу о харак

тере и последствиях Люблинской унии», «Из истории «вольных 

людей» в Литве», «Кобринская экономия после проведения во

лоч ной померы», «Введение обязательных инвентарей в Бело

руссии и Литв.е», «О списках Никаноровской летописи», «О ко

личестве земли, полученной крестьянами Белоруссии и Литвы 

при отмене крепостного права» i iнш.; шмат артыкулау, па

дрыхтаваных для Беларускай савецкай i Савецкай гiстарычнай 

энцыклапедый. 

Да жанру мемуарыстыкi можна аднесцi успамiны М. М. Ула

шчыка пра Я. Купалу, М. Гарэцкага, М. Доунар-Запольскага, С. Бар

коускаrа, пра вучобу у БДУ у 1924-1925 гr. На жаль, у рукапi

сным архiве вучонага адсутнiчае яго вядомая аутабiяграфiчная 

«Хронiка», але захавалiся артыкул аутабiяграфiчнага характару 

«Навука у Самахвалавiчах», нататка «Зыбiна [Нiна Паулауна?]» 

i невялiчкi машынапiсны фрагмент «Хронiкi» пад назвай «Кнiгi». 

У фондзе сабраны разам тэксты дакладау i выступленняу на 

семiнарах, розных пасяджэннях, канферэнцыях i iпш. Тут варта 

адзначыць такiя, безумоуна цiкавыя, дакументы, як тэкст дакла

да «Станислав Львович Пташицкий (1853-1933)», тэкст высту

пления «Поэтические произведения Максима Богдановича на 

исторические темы», асноуныя палажэннi паведамлення «Вклад 
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В. И .  Пи четы в дело создания белорусской исторической науки», 

канспект даклада «Владимир Иванович Пичета», прызначанага 

для Пiчэтаускiх чытанняу у Мiнску у 1984 г. з наметай М. Ула

шчыка, што яго на чытаннi было загадана нс пускаць; да гэтай жа 

групы матэрыялау налсжаць iнтэрв'ю з вучоным пра жьщцё 

i творчую дзсйнасць у сувязi з 80-годдзсм з дня яго нараджэння. 

Асобны раздзсл складаюць водзывы, рэцэнзii, зауваri 

М. М. Улашчыка на манаграфii, кнiri, дыссртацыi i артыкулы 

розных асоб. Аб аутарытэцс вучонага свсдчаць шматлiкiя пiсьмы 

навуковых устаноу Pacii, Бсларусi, Лiтвы, Латвii з просьбай даць 

зrоду на апанiраваннс доктарскiх i кандыдацкiх дыссртацый 

вучоных-гiсторыкау, фiлосафау, фiлолагау. Глыбiня i разнастай

насць всдау М. М. Улашчыка яскрава праяулясцца у грунтоуных 

водзывах на навуковыя працы i на лiтаратурныя творы. Так, 

у яго архiвс захоуваюцца крытычныя заувагi на кнiгу А. Лойкi 

«Янка Купала», рэцэнзiя на кнirу В. Грыцксвiча i А. Мальдзiса 

«Шляхi вялi праз Беларусь», заувагi на рукапiс кнiгi А. Каукi 

«Тут мой народ. Францiшак Скарына i бсларуская лiтаратура 

XIV пач. ХХ ст.», фрагменты зауваг на творы У. Каратксвiча i iнш. 

У фондзс захоуваюцца матэрыялы да навуковых прац, якiя 

рыхтавалiся з удзслам М. М. Улашчыка: чарнавiкi i варыянты 

раздзслау да шматтомнага выдання «История СССР», матэрыя

лы аб удзслс вучонага у рабоцс па рэдагаваннi I тома «Гiсторыi 

Бсларускай ССР» у 5 тамах i iнш. 

Всльмi разнастайны i значны па аб'ёмс раздзсл складаюць 

матэрыялы, сабраныя М. М. Улашчыкам падчас яrо навуковай 

i творчай дзсйнасцi. 

Па-свойму унiкальнымi з'яуляюцца бiблiяrрафiчныя i тэма

тычныя картатэкi, складзсныя вучоным на працягу яго наву

ковай працы, якiя налiчваюць звыш 24 ООО картак. Асобны

мi раздзсламi у ix выдзслсны крынiцы па гiсторыi, архсалогii, 

гearpaфii, rcaлoгii i iнш. Мiнскай, Магiлёускай, Вiцебскай, Гро

дзенскай губерняу; гiсторыi народнай адукацыi, асвсцс, мсды

цы нс, этнаrрафii, фальклоры, антрапалоrii, геральдыцы, ну

мiзматыцы; гiсторыi цэрквау, манастыроу, царкоуных брац

твау i iнш. 
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Аб нястомнай карпатлiвай працы вучонага у архiвах Ма

сквы, Мiнска, Варшавы, Познанi, Кракава сведчаць шматлiкiя 

архiуныя выпiскi на рускай, беларускай, польскай мовах, якiя 

таксама захоуваюцца у рукапiсным архiве Мiкалая Мiкалаевi•ш. 

Да лiку матэрыялау службовага характару належаць дакументы 

аб працы М. М. Улашчыка у Iнстытуце гiсторыi СССР АН СССР, 

аб выкладчьщкай дзейнасцi у Маскоускiм дзяржауным унiвер

сiтэце, аб рабоце з аспiрантамi, удзеле у рабоце сiмпозiумау, 

сесiй, канферэнцый, аб дзейнасцi у якасцi навуковага кансуль

танта БелСЭ i iнш., якiя ахоплiваюць перыяд з 1935 па 1986 год. 

У групу матэрыялау аб працы вучонага у Акадэмii навук 

СССР увайшлi яго справаздачы, службовыя пiсьмы i паведам

леннi, Пастановы Прэзiдыума АН СССР адносна выезду вучо

ных Акадэмii навук у вышэйшыя навучальныя установы краiны, 

дзе адзначаны камандзiроукi М. М. Улашчыка у Мiнскi дзяр

жауны педагагiчны iнстытут, у БДУ, у Iнстытут гiсторыi АН Лi

тоускай ССР. У архiве захоуваецца Пастанова Прэзiдыума Ака

дэмii навук СССР аб уключэннi вучонага у склад Археаграфiчнай 

кaмicii, матэрыялы аб удзеле у рабоце вучонага савета Iнстытута 

славяназнауства i балканiстыкi АН СССР, а таксама заявы i тлу

мачальныя запiскi М. М. Улашчыка у дырэкцыю Iнстытута 

гiсторыi СССР АН СССР адносна зацвярджэння яму тэм наву

ковых прац. 

Шматлiкiя запрашальныя бiлеты сведчаць аб удзеле вучо

нага-гiсторыка у рабоце XIII Мiжнароднага кангрэса гiстарыч

ных навук, сесiях сiмпозiума па аграрнай гiсторыi Усходняй 

Еуропы, канферэнцыях, пасяджэннях. Нягледзячы на пэуныя 

адносiны да М. М. Улашчыка афiцыйнага Мiнска, яго ведалi 

i шанавалi на радзiме. Аб гэтым сведчаць запрашэннi Праулення 

Саюза пiсьменнiкау БССР на удзел вучонага у рабоце V з'езда СП, 

запрашэннi Мiнскага i Гродзенскага дзяржауных педагагiчных 

iнстытутау на удзел у розных урачыстасцях i iнш. 3 пэунай до

ляй умоунасцi да гэтых матэрыялау адносяцца вельмi цiкавыя, 

на наш погляд, адказы М. М. Улашчыка на пытаннi арганiзатарау 

Чытанняу памяцi акадэмiка У. I. Пiчэты пад назвай «Об участии 

в «пичетниках», напiсаныя у 1981 г. 
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Сярод матэрыялау аб выкладч.ыцкай дзейнасцi у рукапiсным 

архiве захавалiся канспекты лекцый па гiсторыi, прачытаныя 

М. Улашч.ыкам у Iванаускiм тэхнiкуме сувязi у 1935-1936 гг., 

калi вучоны пасля адбыцця 5-гадовай ссылкi быу вызвалены 

без права вяртання у Беларусь i выкладау у расiйскiх школах 

i тэхнiкумах. 

3 мая 1948 па верасень 1949 г. М. М. Улашчык працавау вы

кладчыкам на гiстарычным факультэце Маскоускага дзяржау

нага унiверсiтэта. Аб гэтым свед<�аць i шматлiкiя планы, ме

тадычныя пiсьмы, выпiскi, запiсы I шшыя матэрыялы да лек

цый па гiсторыi пауднёвых i заходнiх славян, крынiцазнаустве, 

палеаграфii. 

Тут жа захоуваюцца планы лекцый па гiсторыi Беларусi, пра

чытаных вучоным у Мiнскiм дзяржауным педагагiчным iнстытуце. 

Заувагi на артыкулы розных аутарау, перапiска i iншыя даку

менты адлюстроуваюць дзейнасць М. М. Улашчыка у якасцi кан

сультанта БелСЭ па пытаннях гiсторыi Беларусi, Лiтвы i Украiны. 

Да гэтага ж раздзсла датычацца матэрыялы аб удзеле вучона

га у рабоце грамадскага Савета па беларускай лiтаратуры пры 

СП СССР i чарнавiк яго пiсьма аб неабходнасцi стварэння пры Ад

дзяленнi гiстарычных навук АН БССР Археаграфiчнай кaмicii. 

Талснавiты вучоны, чалавек энцыклапедычных ведау, яркая 

асоба, М. М. Улашчык шчодра дзялiуся вопытам з маладымi 

вучонымi Бсларусi, прымау удзел у навуковым i культурным 

жьщцi рэспублiкi, вёу шырокую перапiску. Засталася яго вельмi 

багатая эпiсталярная спадчына. Карэспандэнтамi М. Улашчыка 

былi Янка Брыль, lван Мележ, Гаурыла Гарэцкi, Нiл Гiлевiч, 

Адам МальД3iс, Станiслау Шушкевiч, Уладзiмiр Караткевiч., Ла

рыса Генiюш, Анатоль i Валянцiн Грыцкевiчы, Генадзь Кiсялёу, 

Арсень Лiс i шмат, шмат iншых. 

Як правiла, у фондах асабiстага паходжання сустракаецца 

вельмi невялiкая колькасць лiстоу самога фондаутваральнiка, 

часцей за усё гэта чарнавыя накiды, варыянты, зрэдку копii тых 

цi iншых пiсьмау. Але у архiве М. М. Улашчыка захавалася знач

ная частка яго лiстоу да розных карэспандэнтау у выглядзе ма

шынапiсных копiй. 
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Перапiска М. Улашчыка складаецца з яго асабiстых лiстоу да 

розных асоб i арганiзацый i пiсьмау да яго за 1955-1986 гг. У ёй 

Мiкалай Мiкалаевiч паустае сапраудным патрыётам сваёй радзi

мы, чалавекам, занепакоеным станам айчыннай навукi i куль

туры, беларускай мовы, аховай гiстарычных помнiкау, вялiкiм 

знауцам беларускай лiтаратуры. Нельга не адзначьщь яго лiсты 

у рэдакцыю газеты «ЛiМ» з прапановай пачаць збор сродкау на 

стварэнне у Беларусi этнаграфiчнага музея, у рэдакцыю газеты 

«Правда» адносна перадачы музейнага будынка на Цэнтральнай 

плошчы г. Мiнска Музею гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны, 

начальнiку Архiунага упраулення пры СМ БССР А. Азараву аднос

на знiшчэння архiуных матэрыялау, сакратару ЦК КПБ А. Кузь

мiну аб недастатковай прапагандзе беларускай навуковай кнiгi 

i дрэннай арганiзацыi кнiгагандлю у Беларусi i iнш. 

Сярод лiстоу да М. М. Улашчыка пiсьмы айчынных i за

межных вучоных-гiсторыкау, фiлосафау, этнографау, беларускiх 

i у краiнскiх пiсьменнiкау, грамадска-культурных дзеячау, сяб

роу, сваякоу, а таксама выдавецтвау i рэдакцый, архiвау, музеяу, 

бiблiятэк, навучальных устаноу i iнш. У ix - разважаннi аб стане 

гiстарычнай навукi, беларускай лiтаратуры, абмеркаваннi тэм 

навуковых прац. Да вучонага звяртаюцца за парадамi, дзеляцца 

творчымi планамi, вiншуюць са святамi, успамiнаюць перажы

тае, трагiчныя трыццатыя гады «когда получали свое образова

ние в Академии испытания человеческого достоинства и сил ... »2 

(з лiста А. Мартэнса да М. Улашчыка ад 3 лiстапада 1967 г.). 

Да многiх лiстоу карэспандэнты М. М. Улашчыка дадаюць свае 

артыкулы i нарысы з просьбай зрабiць неабходныя заувагi, вы

казаць меркаваннi, даць водзыу; дасылаюць друкаваныя працы 

з дароунымi надпiсамi, прыкладаюць запрашэннi на розныя зна

мянальныя падзеi. 

Частка лiстоу вучонага была апублiкавана, але, на наш по

гляд, цiкавая i разнастайная эпiсталярная спадчына М. М. Ула

шчыка, якая захоуваецца у яго рукапiсным архiве, абяцае даслед

чыкам творчасцi Мiкалая Мiкалаевiча яп1чэ нямала адкрыццяу. 

Да групы матэрыялау бiяграфiчнага i асабiстага характару 

(храналагiчныя рамкi 1929-1986 гг.) належаць дыплом М. М. Ула-
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шчыка аб заканчэннi у 1929 г. сацыяльна-гiстарычнага аддзялення 
педагагiчнага факулыэта Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта, 
дыпломы аб прысуджэннi вучоных ступеняу кандыдата i докта
ра гiстарычных навук, характарыстыкi, аутабiяграфii розных 
гадоу, дакументы адносна перагляду апошняй судовай справы 
i даведка Вярхоунага суда БССР аб рэабiлiтацыi М. М. Улашчы
ка, даведкi аб стане здароуя i вынiках медыцьшскiх абследаван
няу. У гэтым жа раздзеле захоуваецца машынапiсная копiя за
вяп1чання вучонага, датаваная ]984 r., у якiм ён, у прыватнасцi, 
пiша: «Архив (неопубликованные рукописи, переписка, рецен
зии) передается в Отдел рукописей и редкой книги Библиотеки 
Академии наук Белорусской ССР в Минске ... »3, а таксама пiсьмы 
у ЦНБ НАН Беларусi аб перадачы у бiблiятэку матэрыялау 
з асабiстага архiва, юбiлейная карэспандэнцыя, спiскi навуко
вых прац i iншыя дакументы. 

Да лiку матэрыялау пра М. М. Улашчыка за 1949-1986 гг. ад
носяцца артыкулы i даследаваннi аб яrо жыuцi i творчай дзей
iшсцi, водзывы на асноуныя :манаграфii вучонага, газетныя i ча
сопiсныя публiкацыi, прысвечаныя юбiлейным датам. 

Сярод фатаграфiй i iлюстрацыйных матэрыялау фотаздым
кi бацькi вучонага, М. М. Улашчыка з мацi, з сёстрамi i братамi, 
з жонкай Н. М. Шамарынай i сынам Аляксандрам, асабiстыя фа
таграфii розных гадоу, ксеракопiя сяброускага шаржа на М. Улашчы
ка мастака А. Марачкiна, фотаздымкi сярод удзельнiкау ХШ Мiж
народнага кангрэсу гiстарычных навук, аграрных сiмпозiумау, 
канферэнцый, фатаграфii, зробленыя падчас паездак, сустрэч, на 
адпачынку у Доме творчасцi у Каралiшчавiчах, з нагоды святка
вання 75-mддзя з дня нараджэння 3 роднымi i сябрамi. 

У архiве М. Улашчыка захоуваюцца фотаздымкi сяброу ву
чонага С. Шутава, I. Бараrюускага; вучоных-riсторыкау, архео
графау i iншых асоб (У. Шчэты, М. Доунар-Запольскага, Ф. Даб
ранскага, Л. Арбелi, А. Зiмiна i iнш.), фотакопiя групавоrа здымка 
Нiны Улашчык з У. Шчэтам, I. Замоцiным, Ю. Бiбiлай, Я. Бяль
кевiчам i iнш.; вельмi цiкавыя раннiя фатаграфii жыхароу вёскi 
Вiцкаушчына, хат, сядзiб, краявiдау, фотакопii малюнкау сель
скагаспадарчых прылад XIX стагоддзя. На м1югiх дакументах 
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ёсць тлумачальныя запiсы М. М. Улашчыка i яго сына, частка 

фотаздымкау мае дароуныя надпiсы. 

Вельмi ёмiстая група дакументау з фонду М. Улашчыка - ма

тэрыялы калекцыйнага характару. Яна ахоплiвае перыяд з 1945 

па 1985 год, складаецца з манаграфiй розных асоб, зборнiкау ар

тыкулау, брашур i iнш., аутарэфератау доктарскiх i кандыдацкiх 

дысертацый, асобных адбiткау артыкулау па розных пытаннях, 

часопiсных i газетных выразак i iншых матэрыялау, якiмi цi

кавiуся вучоны. 

Большасць з гэтых дакументау маюць дароуныя надпiсы, што 

робiць ix асаблiва цiкавымi i каштоунымi. 3 пашанай, любоую, 

удзяLшасццю за падтрымку i добрыя, мудрыя парады, дасылалi 

свае навуковыя працы М. Улашчыку гiсторыкi, эканамiсты, 

археолагi, фiлосафы, фiлолагi з Pacii, Беларусi, Украiны, Лiтвы, 

Малдовы, Польшчы i iншых краiн замежжа: М. Дружынiн, 

В. Буганау, Г. Гарэцкi, С. Александровiч, Э. Iофе, 3. Капыскi, 

А. Карпачоу, Г. Каханоускi, У. Конан, Г. Галенчанка, М. Ермало

вiч, Е. Ахманскi, Ф. Сялiцкi, В. Меркiс i шмат iншых. 

У якасцi завяршальнай часткi рукапiснага архiва Мiкалая 

Мiкалаевiча Улашчыка выступае невялiчкi па колькасцi даку

ментау раздзел «Матэрыялы членау сям'i М. М. Улашчыка, свая

коу i iншых асоб». У яго увайшлi матэрыялы жонкi М. М. Ула

шчыка, Наталлi Маркауны Шамарынай (перапiска, запрашальныя 

бiлеты, рабочая картатэка), а таксама iншыя цiкавыя i каштоуныя 

дакументы: пасведчанне, выдадзенае у 1928 г. Краязнаучым тава

рыствам пры БДУ I. Бараноускаму, на правядзенне краязнаучай 

працы у Полацкай акрузе; машынапiсны экзэмпляр лекцый па 

крынiцазнаустве Д. Даугялы; пiсьмо Н. Тарашкевiч у ЦК КПСС 

адносна рукапiсау яе мужа Б. Тарашкевiча, што былi узяты 

пры яго арышце (чарнавiк лiста склау М. Улашчык); матэрыя

лы аб падрыхтоуцы да выдання «Дыялектычнага слоунiка усход

няй Беларусi» J. Бялькевiча. 

Разам з рукапiсным архiвам вучонага ЦНБ НАН Беларусi 

атрымала кнiгi з хатняй бiблiятэкi М. М. Улашчыка з дароунымi 

надпiсамi вядомых пiсьменнiкау, паэтау, культурна-грамадскiх 

дзеячау. Дарэчы, дароуныя надпiсы на кнiгах з бiблiятэкi вучо-
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нага - гэта яшчэ адна вельмi цiкавая тэма для даследчыкау на

вуковай i творчай спадчыны Мiкалая Мiкалаевiча Улашчыка. 

З пашанай, удзячнасцю, любоую дасылалi i дарылi свае кнiгi 

Улашчыку lван Мележ, Нiл Гiлевiч, Станiслау Шушкевiч, Сяр

гей Грахоускi, Уладзiмiр Караткевiч, Зоська Верас, Ларыса Ге

нiюш, Вольга Iпатава, Адам Мальдзiс, Генадзь Кiсялёу, Генадзь 

Каханоускi, Сцяпан Александровiч, Валянцiн Грыцкевiч, Эрнест 

Ялугiн, Уладзiмiр Юрэвiч i шмат iнш. 

«Мiкалаю Мiкалаевiчу Улашчыку, якi на вечары аутара, 8 лю

тага года 1971, пераканауча давёу, што зямля беларуская не вы

падкова дала свету Кiрылу Тураускага i Сiмяона Полацкага i што 

дар ix не згас зусiм, жыве i цяпер, з падзякай, пашанай i замi

лаваннем lван Мележ» надпiс на першым томе збору творау 

1. Мележа у шасцi тамах4.

« ... вучонаму, Чалавеку i беларусу, з навагай i шанаваннем» -на

дпiс В. Быкава на кнiзе «Сотнiкау. Абелiск»5
• 

« ... з пачуццямi захаплення Вамi - адным з Атлантау нашай 

роднай культуры» - надпiс Р. Барадулiна на кнiзе «Вяртанне 

у першы снег»6
• 

«Мiламу Мiкалаю Мiкалаевiчу Улашчыку з падзякай за усё, 

што ён зрабiу для мяне i для «Зямлi пад белымi крыламi» - на

дпiс У. Караткевiча на кнiзе «Зямля пад белымi крыламi»7
• 

« ... з глыбокай павагай, удзячнасцю i нiзкiм наклонам ад 

роднай зямлi» - надпiс Н. Гiлевiча на яго кнiзе «Родныя дзецi»8
• 

« ... з вялiкай пашанай, вялiкай любоую, вялiкiм здзiуленнем 

i захапленнем перад яга чалавечай i грамадзянскай мужнас

цю» - надпiс В. lпатавай на кнiзе «Перакат»9
• 

« ... на добры успамiн пра нашы Каралiшчавiцкiя сцежкi, з 

пажаданнем шчасця, нястомнага натхнення у Вашай высакарод

най працьт - надпiс С. Грахоускага на кнiзе «Кругi надзеi»ю. 

« ... паслу нашаму на зямлi Маскоускай ад аутара гэтай кнi

жьщы з вялiкай падзякай за шчыры Ваш клопат пры яе нара

джэннi па-руску» надпiс У. Юрэвiча на кнiзе «Испытание зре

лостью»11. 

На жаль, частка рукашсных матэрыялау вядомага белару

скага гiсторыка так i не трапiла разам з асноунымi дакументамi 
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у бiблiятэку i на сённяпшi дзень, напэуна, знаходзiцца у прыват

ных зборах сваякоу i знаёмых. Гэтыя дакументы, безумоуна, 

маглi б дапоунiць новымi цiкавымi штрыхамi вобраз неардынар

нага вучонага i чалавека. 

Каштоуная творчая спадчына Мiкалая Мiкалаевiча Ула

шчыка, якая захоуваецца у аддзеле рэдкiх кнiг i руканiсау ЦНБ 

НАН Беларусi, з'яуляецца шырокай крынi1\азнаучай базай для 

гiсторыкау, этнографау, лiтаратуразнауцау. Яна займае пачэснае 

месца у скарбнiцы беларускай нацыянальнай навукi i культуры 

i з'яуляецца дакументальным помнiкам вучонаму, жыццё i дзей

насць якога былi аддадзены роднай зямлi - Беларусi. 

1 ЦНБ НАН Беларусi, APKiP. Ф. 44. Вон.\. Аю. зах. 1227. 
2 Там жа. Адз. зах. 979.
3 Там жа. Адз. зах. 1231. 
4 Мележ 1. Збор творау: у 6 т. Мiпск, 1969. Т. 1 : Ваенны дзённiк, анавя-

даннi, аповесцi. 
5 Быкау В. Сотнiкау; Абелiск: аповесцi. Мiнск, 1972. 
6 Барадулiн Р. Вяртанне у першы снег: вершы i паэмы. Мiнск, 1972.
7 Караткевiч У. Зямля пад белымi крыламi: нарыс. Мiнск, 1977. 
8 Гiлевiч 1. Родныя юецi : раман у вершах. М iнск, 1985. 
9 lнатава В. Перакат: апавяданнi. Мiнск, 1984.
10 Грахоускi С. Кругi надзеi: кнiга новых вершау, 1982-1984. Мiнск, 1985.
11 Юревич В. Испытание зрелостью. Минск, 1981.

Л И ЗБРАЛЕВИЧ 

БЕЛАРУСЬ В ПОЛЬСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ XVII -

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.* 

Всесторонне изучить историческую действительность, не до

пустить искаженного представления о ней можно лишь при ус

лови и, если во внимание принимать не отдельные факты, а их 

совокупность. Обеспечить это в определенной мере должна ис

торическая библиография, представляющая собой разветвлен

ную систему трудов, в разной степени отвечающих основным 

'Новая редакция. Впервые опубликовано: Збралевич Л. И. Белоруссия 
в польской библиографии XVII - первой половине XIX веков// Кнш·оведение 
в Белоруссии. Минск, 1977. С. 133-148. 
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