Уступ
Неабходнасць выдання збору твораў Мiкалая Улашчыка наспела
даўно i не выклiкала сумненняў, аднак для рэалiзацыi гэтай задумы спатрэбiлася нямала часу i намаганняў. Атрымалася так,
бо Улашчык – не проста адзiн з лепшых беларускiх гiсторыкаў
XX стагоддзя, але i адзiн з самых пладавiтых – у суме яго творчая спадчына складае каля трох тысяч старонак тэксту, прычым
значная яе частка засталася ў рукапiсе i была выдадзена толькi пасля смерцi аўтара. Сярод гэтага багацця тры манаграфii (i
яшчэ дзве ў рукапiсе, адна з iх няскончаная), мемуары, гiсторыка-этнаграфiчны нарыс пра родную вёску, вялiкая колькасць
артыкулаў i эпiсталярыум.
Мiкалай Улашчык быў адзiн з тых нямногiх гiсторыкаў унiверсальнага тыпу, чые навуковыя iнтарэсы не абмяжоўвалiся нейкай
адной тэмай цi перыядам, але ахоплiвалi, бадай, усю гiсторыю
Беларусi, амаль не закранаючы хiба што савецкiя часы – i то,
вiдаць, таму, што для яго гэта была сучаснасць. Сведка «нялюдскага стагоддзя», ён быў адным з нямногiх, хто выжыў з першай
плеяды беларускiх iнтэлектуалаў эпохi Адраджэння, прайшоў
сталiнскiя лагеры, застаўшыся верным сабе i Радзiме, i знайшоў
у сабе сiлы, каб працягваць навуковую дзейнасць. Воляю лёсу
апынуўшыся ў Маскве i асеўшы там настала, Улашчык атрымаў
магчымасць займацца там тэматыкай, якая не заахвочвалася ў
БССР, а менавiта – крынiцамi перыяду Вялiкага Княства Лiтоўскага, старажытнымi летапiсамi i хронiкамi, а таксама выданнямi
гэтых крынiц, самому займацца iх публiкацыяй. Яго манаграфii
лiчацца класiчнымi, знаёмства з iмi абавязковае пры падрыхтоўцы спецыялiстаў па гiсторыi Беларусi адпаведнага профiлю i для
ўсiх, хто жадае асвоiць багаты свет крынiц гэтага перыяду, а
публiкацыя беларуска-лiтоўскiх летапiсаў, зробленая iм у двух
тамах «Полного собрания русских летописей», на сённяшнi дзень
з’яўляецца асноўным i найбольш поўным iх навуковым выданнем.
Крынiцазнаўства прывяло М. Улашчыка да вывучэння таго,
што сёння называецца гiстарычнай палiтыкай – шэраг яго прац
прысвечаны выкарыстанню гiсторыi расiйскiмi ўладамi на Бела-
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русi ў XIX ст. як iнструменту для дасягнення сваiх палiтычных
мэтаў (вынiк, як вядома, атрымаўся адваротны: цiкавасць да
гiсторыi i культуры краю паспрыяла самапазнанню беларусаў
i фармаванню нацыянальнай свядомасцi). Усё гэта дало магчымасць яму вывучыць формы i прыёмы вядзення такой палiтыкi, i ў далейшым Улашчык моцна крытыкаваў публiкацыi, у
якiх натрапляў на штампы, характэрныя для расiйскай iмперскай
прапаганды, i адгалоскi тагачасных падыходаў.
Другi кiрунак даследавання гiсторыi Беларусi XIX ст. – гэта
сацыяльна-эканамiчная гiсторыя. Тут Улашчыка цiкавяць працэсы мадэрнiзацыi як на вёсцы, так i ў горадзе, а яго манаграфiя
пра дарэформенную вёску таксама з’яўляецца класiчнай па гэтай
тэме. У той жа час згаданы вышэй гiсторыка-этнаграфiчны нарыс пра родную Вiцкаўшчыну ўяўляе з сябе паўнавартаснае
мiкрагiстарычнае даследаванне вёскi дарэвалюцыйнай.
Збор твораў гiсторыка запланаваны ў трох тамах. Кожны том
складаецца з двух блокаў: прыжыццёвыя працы i пасмяротныя
публiкацыi. Кожны з блокаў распачынаюць манаграфii i наогул
выданнi кнiжнага фармату, пасля чаго ў храналагiчным парадку
iдуць артыкулы i iншыя публiкацыi.
Дадзены першы том уключае ў сябе крынiцазнаўчыя i археаграфiчныя даследаваннi, г. зн. манаграфii «Нарысы па археаграфii i крынiцазнаўству гiсторыi Беларусi феадальнага перыяду» i «Уводзiны ў вывучэнне беларуска-лiтоўскага летапiсання»,
артыкулы, рэцэнзii i прадмовы да розных публiкацый на адпаведную тэматыку, а таксама два пасмяротныя выданнi, якiя
планавалiся як трэцяя i чацвёртая кнiгi гэтай тэматычнай серыi: «Нарысы па археаграфii i крынiцазнаўству гiсторыi Беларусi
дасавецкага перыяду: частка другая» i «Мемуары i дзённiкi як
крынiцы па гiсторыi Беларусi». З iх другая частка нарысаў уяўляе з сябе практычна скончаную (за выключэннем прадмовы) i
ў значнай ступенi ўжо падрыхтаваную да друку працу. У сваю
чаргу «Мемуары i дзённiкi» – гэта, па сутнасцi, яшчэ нават не
чарнавiк працы, а толькi падрыхтоўчыя матэрыялы (чарнавыя
нататкi i выпiсы з крынiц), i менавiта ў такой якасцi iх трэба
ўспрымаць (завершаны, вiдаць, толькi апошнi раздзел).
У другiм томе запланаваныя да выдання ўласна гiстарычныя
працы, у тым лiку манаграфiя «Перадумовы сялянскай рэформы 1861 г. у Лiтве i Заходняй Беларусi», артыкулы i вялiкая
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колькасць рэцэнзiй на розныя выданнi гiстарычнай скiраванасцi.
Трэцi том, як мяркуецца, павiнен уключаць успамiны Улашчыка,
краязнаўчыя нарысы, публiцыстыку, розныя бiяграфiчныя замалёўкi, гутаркi i iншыя матэрыялы, сярод якiх асаблiва вылучаецца аб’ёмiстая перапiска гiсторыка. Сярод адрасатаў лiстоў –
шырокае кола тагачаснай навуковай i творчай элiты Беларусi.
Некаторыя лiсты маюць i навуковую каштоўнасць (напрыклад,
лiставанне з Мiколам Ермаловiчам уяўляе з сябе водгук на рукапiс яго працы «Па слядах аднаго мiфа»). Таксама тут плануецца
па магчымасцi апублiкаваць новыя рукапiсныя матэрыялы, у сувязi з чым рэдакцыя будзе ўдзячная за дапамогу ў iх выяўленнi.
У арыгiнале большасць твораў Улашчыка напiсаная па-руску,
частка – па-беларуску i некалькi апублiкаваныя па-польску (у
перакладзе з рускай). Можна сказаць, што дадзенае выданне збору твораў па-беларуску сiмвалiчна вяртае спадчыну гiсторыка
на Радзiму, робiць яе даступнай шырокаму чытачу. Рэдакцыя
старалася ашчадна падыходзiць да мовы публiкаваных прац.
Усе цытаты па магчымасцi правяралiся па першакрынiцах. Геаграфiчныя назвы на тэрыторыi сучаснай Беларусi перадаюцца
згодна з прынцыпам гiстарызму (за межамi – у адпаведнасцi з
беларускай традыцыяй).
Падрабязна жыццёвы i творчы шлях гiсторыка асветлены ў
прадмове Аляксея Каўкi, шматгадовага руплiвага даследчыка
i публiкатара спадчыны Мiкалая Улашчыка. З iншых даследчыкаў, якiя зрабiлi важкi ўклад у публiкацыю яго рукапiснай
спадчыны, варта згадаць сына гiсторыка Аляксандра Улашчыка,
Вiталя Скалабана, Янiну Кiсялёву, Генадзя Сагановiча, Уладзiмiра Арлова... Жыццё i навуковы даробак знакамiтага гiсторыка
паслужылi той нiткай, якая звязала розныя этапы нацыянальнай гiстарыяграфii, i з поўным правам сёння з’яўляюцца ўзорам
прафесiяналiзму, сумленнасцi i падставай для гонару.
Дзмiтрый Вiцько

