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Ён праз туман, нібыта праз стагоддзі,
І праз стагоддзі, нібы праз туман,
Ідзе няспешна, як па тонкім лёдзе,
Па нашым свеце, і гучыць сурма
Над ім у небе, і прастор святлее,
Як бездань, у якой наш Боскі дзень
Народзіцца і душы абагрэе
Усім, хто сёння праз зіму ідзе
І ў вечнасці зямной не прападзе,
Бо Ён ідзе праз княствы і праз войны,
Праз дым стагоддзяў і стагоддзяў пыл.

Ён, нібы неба над зямлёю, вольны,
І Ён самотны, як трава магіл,
Дзе нашае змаганне спачывае,
Ды спачывае толькі да пары,
Пакуль хто-небудзь зноў не загукае:
“У рукі, хлопцы, стрэльбачкі бяры!..”
І дойдзе Ён, бо ведае дарогу
Да Беларусі, дзе няма зімы,
Дзе белы снег нібы рамонкаў многа
Яму пад ногі накідалі мы...



“Праклён Літвы”

Калі-нікалі даводзіцца мне праводзіць экскурсіі на гістарычную 
тэматыку. І вось у нейкі момант узнікае патрэба тлумачыць турыстам 
паняцці “Вялікае Княства Літоўскае”, “Літва”, ”ліцвіны”, “Рэч 
Паспалітая двух народаў” . Бо як жа, не ведаючы гэтай асновы, можна 
зразумець і асэнсаваць падзеі, звязаныя з Крэўскім замкам, з 
Навагрудкам, з Вільняй, і г.д.? І трэба зноў і зноў распавядаць пра тое, што 
ВКЛ – гэта беларуская дзяржава, дзе славянскае насельніцства складала 
каля 80% , дзе дзяржаўнай мовай была старабеларуская і г.д. Бо як 
выкладалася за савецкім часам гісторыя Беларусі ў сярэдняй школе? Я 
ўспамінаю школьны падручнік “Гісторыя БССР” пад рэдакцыяй 
прафесара Абэцэдарскага. Вядома, тут прысутнічаў сумназнакаміты тэзіс 
, што, “скарыстаўшыся аслабленнем і раздробненасцю рускіх княстваў, 
заходнія землі Русі захапілі літоўскія феадалы”. І, адпаведна, на 
старонках падручніка, прысвечаных сярэднявеччу, не было ніводнага імя 
гістарычнага дзеяча тагачаснай Беларусі. Ды і вывучалі мы гісторыю 
роднай краіны пасля таго, як заканчвалі вывучаць курс гісторыі СССР, у 
маі, калі па іншых прадметах ішло паўтарэнне пройдзенага і многія вучні 
ў думках, а то і насамрэч былі ўжо ў “зялёнай школе”. Вось і ў гэтым адна 
з прычын нашага гістарычнага невуцтва і нігілізму.

Сучасныя школьныя падручнікі змяніліся ў лепшы бок, хаця 
гістарычную Літву па-ранейшаму прапануецца шукаць у Аўкштайціі. І ў 
павароце да нацыянальных тэм і здабыткаў неацэнная роля Міколы 
Ермаловіча. Можна адмаўляць ролю БНР ва ўсталяванні беларускай 
дзяржаўнасці, у той жа час, карыстаючыся яе набыткамі, можна 
прыніжаць значэнне яго прац , але адмахнуцца ад іх і не ўлічваць у 
сучаснай беларускай гістарычнай навуцы немагчыма.

Што ж разумеў Ермаловіч пад тэрмінам “Літва”? Спасылаючыся 
на А.Качубінскага, ён піша, што гэта слова звязанае з коранем “лі” ў 
нашым слове “ліць”, у літоўскім “ліетус” (“дождж”) і азначае “вільготнае 
месца” і жыхароў гэтай мясцовасці. І сапраўды, Верхняе Панямонне – 
рэгіён , дзе, паводле Ермаловіча, знаходзілася “летапісная Літва” – 
тэрыторыя з найбольшай колькасцю ападкаў у Беларусі (да 750 мм за год), 
тут з ёй можа паспрачацца толькі Нарачанскі край. Дапаўняючы 
Ермаловіча, некаторыя даследчыкі мяркуюць, што гэтым словам 
называлі вайсковую дружыну. У Іпацьеўскім летапісе гаворыцца: ”Данііл 
(Галіцкій) возведе на Конрада літву (менавіта так, з малой літары) 
Мандога (Міндоўга)…” І ў беларускім фальклоры слова “літва” азначае 
“дружына”. Так, напрыклад , звалі дружкаў жаніха (“маладога князя”). 
Іншыя выводзяць гэту назву ад лацінскага “літус” – “бераг, узмор'е” – так 
назвалі тубыльцы народ, які прыйшоў з берага мора (Балтыйскага, у 
дадзеным выпадку). І гэтыя версіі маюць тэндэнцыю да памнажэння, 
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таму дазвольце вышэйназванымі абмежавацца, каб не заблытваць і без 
таго складанае пытанне.
Галоўнай ж прычынай тэрміналагічнай блытаніны стала атаясамленне 
старажытнага племя “літва” і тэрыторыі, дзе яно жыло ў летапісныя часы, 
з сучаснай Літвой – незалежнай балтыйскай краінай. І мы павінны 
адзначыць неацэнны ўнёсак Міколы Ермаловіча ў беларускую 
гістарычную навуку – вызначэнне межаў старажытнай Літвы на аснове 
летапісных запісаў і размяшчэння населеных пунктаў з назвай “Літва” на 
тэрыторыі Верхняга Панямоння. 

Менавіта тут, прыблізна кажучы, паміж Маладзечнам і Слонімам 
(з поўначы на поўдзень) і Навагрудкам і Менскам (з захаду на ўсход), 
Мікола Ермаловіч вызначае месцазнаходжанне летапіснай Літвы. Яго ж 
паслядоўнікі разглядаюць межы Літвы шырэй, напрыклад, на поўначы да 
Вільні ўключна.

Сучасная ж Літва ў тыя часы (13-16 стст.) дзялілася на Жмудзь і 
Аўкштоту (Жэмайцію і Аўкштайцію) і канчаткова ўвайшла ў склад ВКЛ 
толькі ў 15 стагоддзі. Тут трэба адзначыць, што перанясенне сталіцы ВКЛ 
з Навагрудка ў Вільню ў пачатку 14 стагоддзя таксама паўплывала на 
паступовае перанясенне назвы “Літва” на сталічнае наваколле, г.зн. 
Аўкштайцію, і пачала, з цягам часу, успрымацца, як спрадвечная. Хаця 
трэба адзначыць, што Вільня ўзнікла не па загадзе Гедыміна (Гедзіміна, 
як ужываў гэтае імя Ермаловіч), а была заснавана крывічамі прыблізна ў 
межах 11-13 стагоддзяў, пра што сведчаць даследаванні А. і Ул. 
Галубовічаў.

Вось тут трэба сказаць некалькі слоў пра погляд сучаснай 
літоўскай (летувіскай) навукі на тэрмін “Літва” і ўвогуле на гісторыю 
Вялікага Княства Літоўскага.

У 2009 годзе нашы паўночныя суседзі адзначылі 1000-годдзе 
Літвы, хаця насамрэч тут трэба казаць толькі пра першы ўспамін нават не 
краіны, а проста этноніма “Літва” ў гістарычнай хроніцы (“Annales 
Quedlinburgenses”). Пры гэтым успамін негатыўны, бо звязаны з 
забойствам язычнікамі-яцвягамі, як сказана ў хроніцы “на стыку межаў 
ужо згаданага рэгіёна (Прусіі), Русі і Літвы”, хрысціянскага місіянера 
Бруна Кверфурцкага.

Адметна, што сваяк гэтага Бруна, біскуп Мерзебургскі Дзітмар, які 
таксама ўключыў у сваю хроніку паведамленне пра той выпадак, увогуле 
выкінуў слова “Літва”, пакінуўшы толькі “на мяжы Прусіі і Русі”. А 
хрысціў Святы Бруна ў той год племя яцвягаў, якое жыло на берагах Буга, 
за сотні кіламетраў ад Жмудзі і Аўкштоты. Так што пытанняў вакол гэтай 
даты шмат…

Што ж тычыцца магчымасці ў пачатку 2-га тысячагоддзя н.э. 
ўзнікнення дзяржавы на землях, якія цяпер адносяцца да Літоўскай 
Рэспублікі, то для гэтага яшчэ не склаліся патрэбныя ўмовы, аб чым 
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сведчылі самі ж літоўскія гісторыкі, у прыватнасці ў артыкулах, 
напісаных для БелСЭ (Беларускай Савецкай Энцыклапедыі). У артыкуле 
І.Ланкуціса чытаем, што на тэрыторыі сучаснай Летувы “пісьменнасць 
пачала развівацца з канца ХІV ст. на старажытнай беларускай, пазней на 
лацінскай і польскай мовах. На старажытнай беларускай мове напісаны 
летапісы…” Пісьменнасць на жамойцкай мове з'явілася толькі ў 
сярэдзіне 16 стагоддзя. Тое ж становішча і ў эканоміцы.
Прафесар З.Івінскас сцвярджаў, што на абшарах Летувы “аж да 16 
стагоддзя амаль зусім невядомы быў экспарт збожжа”. Там не было такіх 
радовішчаў балотнай жалезнай руды, як у Новагародскім княстве, у 
дрыгавіцкіх і крывіцкіх землях. А няма эканомікі, няма таварнай 
вытворчасці, значыць, няма і гарадоў. А ці можа паўстаць дзяржава без 
пісьменства, без гарадоў? Нават паводле так званых “літоўскіх летапісаў” 
“жамойцкія князі” ствараюць дзяржаўнасць на чужых землях, у 
Новагарадку, у той час як крыжакі рабуюць самую Жамойць, а ў 1230-83 
гадах захопліваюць заходне-жамойцкія землі.

І ўсё ж, нягледзячы на шматлікія  факты, пісьмовыя і 
археалагічныя сведчанні, літоўскія вучоныя сцвярджаюць, што менавіта 
сучасная Летува – гэта амаль 100-адсоткавая правапераемніца і 
спадчынніца ВКЛ. Іх асноўныя тэзы:

– цэнтр аб'яднання літоўскай дзяржавы – Кернава ў Жамойціі, 
потым – Вільня

– правячыя дынастыі (Гедымінавічы, потым Ягелоны) – 
жамойцкія

– галоўныя палітычныя дзеячы – жамойты
– вектар цывілізацыйнага развіцця – з Жамойціі на Беларусь
– старабеларуская мова – гэта “канцылярская мова”, на якой народ 

не размаўляў
“Нязручныя” для гэтай канцэпцыі факты або замоўчваюцца, або 

ім даюцца, мякка кажучы, “цікавыя” тлумачэнні. Але іх канцэпцыю 
можна зразумець, як працу на карысць сваёй дзяржавы.

Ва ўсіх краінах гісторыкі, пісьменнікі, палітыкі  імкнуцца зрабіць 
сваю гісторыю больш старажытнай, “запісаць” у свае шэрагі” знакавыя 
фігуры нават з іншых этнасаў. І толькі беларусы ўпарта адмаўляюцца ад 
вялікіх пластоў сваёй гісторыі і ад сваіх знакамітых продкаў.

Апошнім часам у гэтым плане адбываюцца такія-сякія зрухі, дай 
Божа, каб гэта тэндэнцыя ўмацоўвалася і мы ўжо больш не пачулі ад 
афіцыйных асоб, тым больш абцяжараных навуковымі званнямі, 
выказванняў такога кшталту: “Представляется, что попытки вывести 
белорусскую идентичность из так называемого Великого Княжества 
Литовского – это попытки, которые лежат в стороне от реального 
процесса нашего духовного укрепления и развития. В 16-17 веках 
белорусскому народу была насильственно навязана церковная уния. В 
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это время специфика белорусской ментальности формировалась в рамках 
самого народа – крестьянства и мещанства, высшего сословия 
этнического не было”. Як кажуць “коротко и ясно”: ВКЛ – не наша 
дзяржава, эліты ў нас не было, беларусы – нацыя рабоў і халопаў.

Вось менавіта такому погляду на гісторыю і супрацьстаіць Мікола 
Ермаловіч са сваімі навуковымі працамі. Яго ідэі развіваюць яго калегі : 
А.Краўцэвіч, З.Сіцька і іншыя.

І на заканчэнне трэба яшчэ раз узгадаць гэтыя “праклятыя” 
гістарычныя тэрміны, каб не аддавалі беларусы нікому сваёй гістарычнай 
спадчыны.

Такім чынам, “літва” – гэта сярэднявечнае балцкае племя.
“Вялікае Княства Літоўскае” (1253-1795) – гэта сярэднявечная 

дзяржава, якая ўзнікла ў Верхнім Панямонні, а з цягам часу расшырылася 
ад Балтыйскага да Чорнага мора. 

“Ліцвіны” – гістарычная назва жыхароў цэнтральнай часткі ВКЛ, а 
ў шырокім плане – усіх насельнікаў ВКЛ, незалежна ад этнічнага 
паходжання. 

“Русіны” – жыхары ўсходнеславянскіх земляў ВКЛ. 
“Летува” і “летувісы” – саманазва сучаснай балтыйскай краіны і 

народа, які там жыве. 
“Жамойты (жмудзіны)” – жыхары Жэмайціі (Жмудзі), продкі 

сучасных летувісаў.
Складаная, заблытаная наша гісторыя, але ж трэба прабівацца да 

праўды скрозь напластаванні хлусні і міфаў, замоўчванняў і 
перакручванняў. І найважнейшы крок у гэтай справе зрабіў Мікола 
Ермаловіч. Яго імя ўжо не згубіцца ні ў навуковых архівах, ні ў памяці 
людской, пакуль жыве Беларусь.

Валеры Бурэнь
(Маладзечна)
, краязнаўца

Такім ён быў
(у сувязі з юбілеем)

У цэнтры горада Маладзечна на скрыжаванні вуліц Віленскай і 
Валынца ўстаноўлены помнік былому маладзечанцу, ганароваму 
грамадзяніну горада Міколу Іванавічу Ермаловічу – знакамітаму 
гісторыку, літаратуразнаўцу, пісьменніку.

Яшчэ, здаецца, нядаўна ён хадзіў па гэтых вуліцах, але 
хуткаплынны час усё больш і больш аддаляе ад нас тыя дні.

Мікола Іванавіч жыў у нашым горадзе з канца саракавых да 
пачатку дзевяностых гадоў мінулага стагоддзя. У 1947 годзе ён закончыў 
Мінскі педагагічны інстытут, потым працаваў старшым выкладчыкам у 
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Маладзечанскім настаўніцкім інстытуце. Тут ён пазнаёміўся са сваёй 
будучай жонкай Лідзіяй Цімафееўнай Куляшовай, якая выкладала 
гісторыю. У 1953 годзе яны распісаліся без вяселля і пярсцёнкаў, 
сфатаграфаваўшыся на памяць.

У 1955 – 1957 гадах быў загадчыкам метадычнага кабінета 
Маладзечанскага абласнога інстытута ўдасканалення настаўнікаў. Ва 
ўзросце трыццаці сямі гадоў выйшаў на пенсію па стане зроку. Гэта 
акалічнасць у далейшым дазволіла пазбегнуць пэўных рамак у працы. 
Мікола Іванавіч мог працаваць, самастойна выбіраючы тэму, не быў 
абмежаваны тэрмінамі яе асвятлення.

У гэты час дзеці былі малыя: дачцэ Алене – пяць год, а сыну 
Славіку – тры з паловай. Мікола Іванавіч шмат часу аддаваў іх выхаванню 
замест былой нянькі. Дагэтуль няньку вымушаны былі запрашаць, бо 
месца ў дзіцячым садку не мелі. Цікава, што ў сям'і Лідзія Цімафееўна 
размаўляла па-руску, а Мікола Іванавіч па-беларуску. Такім чынам дзеці 
асвоілі дзве мовы.

Ермаловічы ў той час жылі па вуліцы Савецкай у інтэрнаце на дзве 
сям'і з агульным калідорам і кухняй. Гэта памяшканне было сырое, дзеці 
часта хварэлі.

Пакуль жонка была на працы, Мікола Іванавіч вадзіў дзяцей 
гуляць, знаёмячы іх з акаляючым светам, прывіваў любоў да ўсяго 
жывога, назіралі разам за жывёламі і птушкамі. Ён спецыяльна вадзіў 
дзяцей на раку Маладачанку, каб паказаць ім крыгаход.

Дачка Алена расказвала, што бывала бацька смажыў для іх 
купленую мамай рыбу. Але калі маці аднойчы купіла жывую рыбіну, 
Мікола Іванавіч разам з дзецьмі занёс гэту рыбу на раку Ушу і выпусціў. 
Ён прывучаў дзяцей шкадаваць усё жывое. На першамайскую 
дэманстрацыю хадзілі з упрыгожанымі галінкамі, дык пасля 
дэманстрацыі галінкі таполі і чорных парэчак не выкінулі, а пасадзілі, і 
расліны прыжыліся.

М.І.Ермаловіч кожны тыдзень ездзіў у Мінск на пару дзён і там 
працаваў у бібліятэцы, не атрымліваючы за гэта ніякай аплаты. Калі 
паміж Маладзечнам і Мінскам пачала курсіраваць электрычка, стаў 
ездзіць у Мінск амаль кожны дзень.

Мікола Іванавіч быў вельмі прагрэсіўны ў плане новай тэхнікі. У іх 
сям'і перш, чым у суседзяў з'явілася газавая пліта, тэлевізар ”Беларусь - 
4”, пральная машына, фотаапарат ”Зоркі-5”, тэлефон. 

Калі дзеці падраслі, бацька часта бываў з імі ў лесе. Сам грыбы не 
збіраў, бо дрэнна бачыў, але прысутнічаў у якасці суправаджаючага. 
Алена ўспамінала, што бацька чытаў газету, седзячы каля кошыка, у які 
дзеці высыпалі сабраныя грыбы. Бывала, што ў лесе выкопвалі маладое 
дрэўца і, прынёсшы, садзілі недалёка ад дома.

Кожнае лета сям'я Ермаловічаў выязджала на радзіму Лідзіі 
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Цімафееўны ў мястэчка Смаляны Аршанскага раёна. Там бавілі час на 
прыродзе: на лузе, на рацэ. Бацька вадзіў дзяцей на разваліны замка 
сямнаццатага стагоддзя, які знаходзіўся на ўскрайку мястэчка ў нізіне. На 
замчышчы расло шмат буйных рамонкаў. Мікола Іванавіч заўсёды вучыў 
не рваць кветкі, бо яны хутка завянуць, а лепш любавацца, калі яны 
жывыя.

У тых вандроўках пачаў расказваць дзецям пра Рагнеду, Міндоўга, 
старажытную Беларусь, пра беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. У свой час 
нават сына назваў Усяславам у гонар Усяслава Чарадзея. Хацеў, каб дачка 
звалася Алесяй, але жонка не згадзілася. Дачку назвалі Аленай.

Бацька заўсёды вельмі даступна ўмеў расказаць і растлумачыць 
адпаведна ўзросту любую з'яву. Яшчэ зусім малая Алена неяк пачала 
пытацца, што такое вясна. Ёй тлумачылі, хто як умеў, але дзіця не 
разумела. А бацька, нічога не гаворачы,  узяў яе пад паху, чамусьці ўверх 
нагамі, паднёс да куста, у якога распусціліся пупышкі, і дзяўчынка адразу 
ўсё зразумела і запомніла на ўсё жыццё.

Першы раз я ўбачыла Міколу Іванавіча ў нас дома ў канцы 
шасцідзясятых гадоў. Да нас прыехалі мае дзядуля і бабуля. Уся наша 
сям'я сядзела ў большым пакоі, як раптам праз акно ўбачылі нейкага 
чалавека. Ён ішоў блізка каля плоту, неяк незвычайна нахіляючыся 
ўперад. Дзядуля сказаў:

– Гэта да мяне.
Мой дзядуля Пятро Іванавіч Бітэль у той час выдаў сваю вершаваную 
гістарычную паэму “Замкі і людзі”. Дакладна не ведаю, але думаю, што 
папярэдне яны дамовіліся аб сустрэчы. Нахіляўся і прыглядаўся наш 
госць, каб разгледзець патрэбны нумар дома. Гэта быў высокі, хударлявы 
чалавек з капой густых непаслухмяных валасоў у акулярах з надзвычайна 
тоўстымі лінзамі. Не памятую, пра што яны гаварылі, бо мяне гэта тады 
не цікавіла па прычыне малога ўзросту.
Значна пазней лёс звёў мяне з дачкой Міколы Іванавіча Аленай 
Ермаловіч. Мы працавалі разам восем гадоў на фабрыцы “Мастацкіх 
вырабаў” у сувенірным цэху.
З Аленай было цікава і весела. Яна адрознівалася ад іншых дзяўчат: шмат 
чытала, кожны адпачынак ездзіла ў вандроўкі, любыя падзеі ўмела 
каменціраваць з гумарам і самаіроніяй. Мы неяк зблізіліся з ёй, хоць яна 
была старэйшая на шэсць год. Толькі праз некаторы час высветлілася, 
што яна ведае майго дзеда, бо ён бываў у іх дома, а я даведалася, што яна 
дачка Міколы Іванавіча.

Алена шмат расказвала пра сваю сям'ю. Была другая палова 
сямідзясятых гадоў. Мікола Іванавіч кожны дзень ездзіў у Мінск і 
працаваў там, збіраючы па крупінках неабходны яму матэрыял. Аднойчы 
ў яго ўкралі тоўсты партфель з запісамі. Гэта была яго карпатлівая праца 
за працяглы перыяд. Алена тады гаварыла:
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– Уяўляю, як пляваўся той злодзей, калі не знайшоў нічога, акрамя 
папер.

Сям'я Ермаловічаў жыла тады ў доме 74-а па праспекце Леніна ў 
невялікай двухпакаёвай кватэры. На сваё дваццаціпяцігоддзе Алена 
запрасіла некалькі дзяўчат, у тым ліку і мяне. Мікола Іванавіч зняў нас на 
кінаапарат. Было вельмі цікава пазней убачыць гэтыя кінакадры на хатнім 
кінаэкране.

У той дзень бацькі і брат Алены пайшлі гуляць, пакінуўшы нас 
адных. Мы былі рады гэтаму, бо саромеліся прысутнасці бацькоў. Тады 
нам было весела, мы шмат жартавалі і смяяліся.

У сціпла абстаўленай кватэры большы прахадны пакой належаў 
бацькам. У меншым мясціліся Алена з братам Славікам.
Калі Мікола Іванавіч вёў літаратурнае аб'яднанне “Купалінка”, паэты 
часта прыходзілі да яго дадому. Сярод іх быў юны Рыгор Семашкевіч, 
Галіна Асіповіч і многія іншыя. Кіраўнік з вялікай увагай ставіўся да 
кожнага, пры гэтым правіў вершы бязлітасна, хваліў за поспехі.

У 1991 годзе Мікола Іванавіч быў на пахаванні майго дзядулі ў 
Вішневе, выступаў у школе з развітальным словам.

Апошні раз я бачыла Міколу Іванавіча ў нас на дзядулевых 
саракавінах 23.11.91 года. Тады Мікола Іванавіч па маёй просьбе пакінуў 
свой аўтограф на кнізе “ Па слядах аднаго міфа”. Кніга гэта захоўваеццаў 
нашай сям'і, а таксама кніга М.І.Ермаловіча “Старажытная Беларусь” з 
дзядулевай бібліятэкі з надпісам:”Дарагому Пятру Іванавічу Бітэлю з 
найглыбейшай павагай.”
15.03.1991г. Ермаловіч

У 2010 годзе Алена падарыла мне яшчэ адну кнігу свайго бацькі ў 
памяць аб ім. Мікола Ермаловіч. Выбранае. Выдавецтва “Кнігазбор”.

–Я такі шчаслівы, што пры жыцці дабіўся прызнання, што мае 
кнігі чытаюць! – гаварыў Мікола Іванавіч дачцэ.

У жніўні 1989 года пайшла з жыцця Лідзія Цімафееўна. Гэта была 
цяжкая страта для сям'і. Паміж сабой яны жылі вельмі дружна, ва ўсім 
падтрымлівалі адзін другога. Лідзія Цімафееўна была сапраўднай 
палавінкай свайму мужу, яго вачыма і яго музай.

У 1993 годзе М.і.Ермаловіч атрымаў магчымасць жыць у Мінску ў 
сваёй кватэры і працаваць на месцы.

Воляй лёсу ў сакавіку 2000 года Мікола Іванавіч Ермаловіч 
трагічна загінуў.

У памяці тых, хто яго ведаў, ён застаўся сапраўдным інтэлігентам, 
апантаным працаўніком, узорным сем'янінам, чалавекам з крышталёва 
чыстым сумленнем. Ён ва ўсім сваім жыцці быў сапраўдным.

Тамара Бярэзіна, член Саюза 
п і с ь м е н н і к а ў  Б е л а р у с і  
(Маладзечна)
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З пачуццём роднасці

Дужа бурным і багатым на падзеі выдаўся для мяне той далёкі 1990 
год: чаканы і жаданы выхад першай самастойнай кнігі вершаў “Брама“ 
(раней быў калектыўны зборнік “Сцяжына“), уступленне ў Саюз 
пісьменнікаў і нейкая нервовая стомленасць, бяссонне, трывога…

“Трэба адпачыць“, – раілі родныя і сябры.
Гэтае жаданне адпачыць і вярнуцца ў нармальны псіхалагічны 

стан прывяло мяне на бераг возера Нарач у пансіянат “Будаўнік “.
Прыгажосць нарачанскага краю, нязвыклая пасля мітуслівых 

карэспандэнцкіх будняў цішыня і размераны санаторны рэжым тым не 
менш не надта супакойвалі, сон па-ранейшаму не прыходзіў, і малады 
доктар, які раіў слухаць на магнітафоне “шапаценне дажджу“ прапанаваў 
па вечарах пешыя прагулкі па наваколлі.

Я даведаўся , што ў яго ёсць патрыманы “ Жыгулёнак “ і 
прапанаваў у бліжэйшы выхадны паехаць у Маладзечна, балазе ад 
санаторыя гэта было параўнаўча недалёка.

Доктар крыху цікавіўся беларускімі справамі, і я паабяцаў 
пазнаёміць яго са слыннымі маладзечанцамі Генадзем Каханоўскім і 
Міколам Ерамаловічам. Сам я іх тады асабіста не ведаў, але хто ж у той 
час з тых, каму “Радзімы боль баліць“ не зачытваўся цудоўнымі 
патрыятычнымі артыкуламі гэтых рупліўцаў беларушчыны. 

Мы выехалі ў нядзелю рана. Я прыхапіў з сабой некалькі 
экземпляраў сваёй кніжачкі і прывезеную з Наваполацка пляшку 
“Белавежскай“.

Праўда, як знайці тых, з кім хацелася пабачыцца, я не ведаў, але 
журналісцкі досвед надаваў аптымізму, што-што, а шукаць будучых 
суразмоўцаў даводзілася раней не раз.

Таму я папрасіў кіроўцу найперш пад'ехаць да гасцініцы. Надзіва 
жанчына на рэцэпцыі не надта здзівілася маёй просьбе. Відаць, да яе з 
такім пытаннем ужо звярталіся. Яна мне паведаміла, што Каханоўскі па 
яе звестках у ад'ездзе і дала нумар хатняга тэлефона Ермаловіча.

З хваляваннем я набраў у аўтамаце ягоны нумар. І быў здзіўлены, 
што гаспадар адразу пазнаў мяне па голасе і запрасіў да сябе дадому , 
назваўшы свой адрас.

Мікола Іванавіч быў дома адзін. Паскардзіўшыся на дрэнны зрок, 
ён уважліва разглядаў маю кніжку, учытваўся ў дарчы надпіс .

Потым была доўгая бяседная размова пра ўсё : пра нашу 
літаратуру, айчынную гісторыю, беларускую мову.

Ермаловіч распавёў пра сваю няпростую адысею, пра стаўленне да 
сябе мясцовага начальства, пра свае амаль штодзённыя паездку ў Мінск, у 
бібліятэку.
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Мой кіроўца ўжо стаў паглядваць на гадзіннік, але развітвацца не 
хацелася. Ды трэба было збірацца назад.

Пляшка засталася недапітай, але пачуццё незвычайнай роднасці і 
прыязнасці да гэтага цудоўнага чалавека перапаўняла душу. Бачыў, што і 
доктар узрушаны.

Потым у дарозе ён мне сказаў, што пра многае даведаўся 
ўпершыню ў жыцці, што захоплены тым, якая багатая і насычаная наша 
беларуская мова, што такім людзям, як Ермаловіч трэба ставіць помнікі 
пры жыцці...

У гэты вечар я нарэшце заснуў. І снілася мне, што мы з Міколам 
Іванавічам стаім на высокім беразе Дзвіны і я расказваю яму пра нашу 
слаўную Сафійку…

Навум Гальпяровіч, член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі, галоўны 
дырэктар Міжнароднага Радыё 
Беларусь (Мінск)

Невядомы паэт Мікола Ермаловіч

Трохі здзіўленая, трымаю ў руках зжаўцелыя ад часу лісткі 
паперы, якія вельмі беражліва паказвае мне Міхась Міхасевіч Казлоўскі. 
Як, хіба вядомы гісторык і літаратуразнаўца Мікола Іванавіч Ермаловіч 
пісаў і вершы? Нават неяк сорамна стала ад сваёй недасведчаннасці. 
Сорамна і, прызнаюся, цікаўна. Некаторыя, надрукаваныя на пішучай 
машынцы паэтычныя радкі, папраўлены: магчыма, яшчэ рукой аўтара. 
Чытаю верш пазначаны лічбай 1 і адразу сэрца маё камянее ад 
незагойнага болю, які працінае кожны радок:

Пракляніце нас, дзеці, за тое , што з бітвы
Найвялікшай прыйшоўшы, героямі мы
Па-нявольніцку ўкленчылі, як на малітве,
Перад чорным натоўпам нямым.

Напісаны гэты верш дзесьці ў 60-70-ыя гады. Я, дзіця бацькоў 
перажыўшых вайну, раскулачванне, прымусовую калектывізацыю, 
памятаю той час, калі чорны цень сталінізму яшчэ так блізка туляўся ля 
варот. Людзі баяліся нават шэптам закрануць такую тэму, а ўбольшасці 
сваёй, проста маўчалі. Так голасна і праўдзіва мог гаварыць толькі вельмі 
мужны чалавек. Грамадзянская пазіцыя Міколы Ермаловіча і ў вершах, як 
і ў жыцці, была выразна акрэслена. Па ўспамінах людзей, якія добра 
ведалі яго, па ўспамінах дачкі Алены Мікалаеўны, Міколу Іванавіча, 
беларуса, размаўляючага на роднай мове, у чым толькі не абвінавачвалі: 
ад нацыяналізму да касмапалітызму, лічачы, што беларуская мова 
нашаму народу не толькі не патрэбная, але нават шкодная. Высокія 
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інстанцыі ўсур'ёз сцвярджалі: – чым хутчэй беларусы стануць 
рускамоўнымі, тым хутчэй пабудуецца ў нас камунізм. Прычына, па якой 
час гэтага камунізму ніяк не хацеў набліжацца , ім была відавочнай- 
пакуль што не перавяліся ў Беларусі Ермаловічы і яму падобныя.

Верш Міколы Іванавіча, ”Вотпаведзь” гучыць як  адказ на такія 
абвінавачванні:

– На ваш папрок, што шмат нам далі,
Скажу я вам такое слова:
Вы Дастаеўскага ў нас узялі,
Узамен нам даўшы Мураўёва.
Наш Дастаеўскі крыж няволі
За вашу волю нёс бясстрашна.
Ён азарыў з сардэчным болем
Пацёмкі вашых душ няшчасных

Вы нас бязбожна абкрадалі
Ці то ў стары час, ці то ў новы:
Вы Дастаеўскіх унас бралі,
А нам давалі Мураўёвых.

Адкрытыя, нічым не замаскіраваныя, паралелі і яркі вобраз 
здзіўляюць глыбінёй думкі аўтара і ў той жа час, дакладным пападаннем у 
сэнс сказанага. Гэткія ж паралелі выведзены і ў вершы ,,Сустрэча з 
Гогалем”. Шматлікія ,,Дзяржыморды” і ,,Манілавы”, ,,Хлестаковы” і 
,,Плюшкіны” не дазваляюць спадзявацца на цуд:

– Каб зніклі ўсе нягоды
І красавала доля,
Запомні назаўсёды:
Табе патрэбна воля!

Пісаў ён ужо ў другім сваім вершы. 
Гэтыя жоўтыя лісточкі для мяне – бясспрэчныя сведкі 

таго,наколькі Мікола Іванавіч адчуваў сваю неабходнасць Радзіме і разам 
з тым, адказнасць за ўсё, што адбылося і адбываецца ў роднай краіне:

– Гэта пры нас Беларусь забівалі,
Гэта пры нас ёй магілу капалі.
Толькі адны мы ў гэтым віноўны,
Толькі адным нам і мераю поўнай
Вечнай агіды адмерана будзе,
Бо не падставілі мы свае грудзі,
Каб засланіць імі маці-Радзіму.

Калючыя і вострыя, як джала, словы прымушаюць нас і сёння 
спыніцца і прыслухацца, задумацца і многае пераасэнсаваць.
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Зусім другі Мікола Ермаловіч у вершы ,,На выстаўцы Лявона 
Баразны”. Ранейшы змагар і бунтар у акружэнні ,,роднай грамады” 
практычна лірык. Тут і ,,фарбы нашыя гараць” і ,, вобразы жывыя”, і 
,,людзі – нашы ўсе да звання”.

– Струменіць нашая крыніца,
Сцяжынка нашая бяжыць,
Ручай па-нашаму бруіцца
І лес па- нашаму шуміць.
І нават уваскросла ў фарбах
Сівая наша даўніна…
…Якім жа неацэнным скарбам
Ты адарыў нас, Баразна!

“Праўда”, такой ці падобнай лірыкі, у вершах, якія трапілі ў мае 
рукі, знайшла не многа. Хіба што яшчэ ў ,,Купальскай песні” аўтар 
маладзее душой , калі ў бязмежжы лунае ,,гаючая і непагасная песня 
Купалля.” Паэзія Міколы Іванавіча хутчэй патрыятычная. Радзіма, яе 
гераічны і многапакутны народ, яе гісторыя і мова – вось галоўныя тэмы 
ўсіх яго твораў – ад навуковых прац да гутарак і вершаў.Ей адной ён 
служыў аддана і да канца, не шкадуючы здароўя і сіл, адрываючы час ад 
сям'і, не сустракаючы падтрымкі не толькі з боку ўладаў, але і таго самага 
народа, які ён так любіў. Ды што гаварыць, у большасці, яго зусім не 
разумелі. І як маральна непроста было працаваць у такіх умовах, лепш за 
ўсё адчуваецца ў наступных радках:

– Я ўсёй душой з народам Беларусі,
А ён нявер'ем злосным плаціць мне.
Я з родным словам да яго звярнуся,
А ён глядзіць з насмешкай на мяне.

Выдатны гісторык Мікола Ермаловіч і ў вершах жыў гераічным і 
трагічным мінулым роднай краіны. Яму блізкае па духу ,,ваяўнічае і 
слаўнае” племя ятвягаў, што:

– Не хацелі скарыцца,
Чужой улады цярпець
І выходзілі біцца
За свабоду на смерць.

,,Грымотныя вышыні мінуўшчыны нашай” натхнялі да 
штодзённай, нястомнай працы.Верш ,,Замчышчаў даўніх вышыні”, 
прысвечаны Уладзіміру Крукоўскаму, пазначаны дакладнай датай 
напісання – 02. 06. 1977г. Гэты ж твор увайшоў у невялікую падборку 
надрукаваную ў 12 нумары часопіса ,,Роднае слова” за 1999 год пры 
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жыцці аўтара. Яшчэ 17 вершаў пабачылі свет у 2010годзе. Яны былі 
ўключаны ў кнігу Міколы Ермаловіча ,,Выбранае”, што выйшла ў 
выдавецтве ,, Беларускі кнігазбор” праз 10 год пасля смерці. Не 
выключаецца магчымасць, што ў апошнія гады жыцця, некаторыя вершы 
Міколы Іванавіча, усё ж з'яўляліся ў перыядычным друку.

Той факт, што паэзія яго мала вядомая, а для некаторых, яшчэ і 
сёння- адкрыццё, хутчэй гаворыць аб сціпласці аўтара. Ужо адно тое, што 
Мікола Ермаловіч адкрыта выступаў супраць афіцыйнай гістарычнай 
навукі, паказвае яго мужнасць. Хапіла б яе і каб прачытаць, выступаючы 
дзесьці, свой верш. Але ён, відаць , проста не лічыў іх дасканалымі. Яго 
дачцы- Алене Мікалаеўне, нядаўна трапіў у рукі адзін бацькаў верш. Якое 
ж было яе здзіўленне, калі пазнала знаёмыя радкі. Дзяўчынкай-
старшакласніцай, прыбіраючы ў пакоі, яна знайшла скамечаны лісток з 
бацькавага блакнота. Вершаваныя радкі ў ім былі шмат разоў праўленыя і 
нарэшце пакрэсленыя зусім. Прачытаўшы, пра сябе з усмешкай падумала 
тады: – Бацька, аказваецца, і вершы спрабаваў пісаць, ды тут у яго нічога 
не атрымалася. І вось цяпер бачыла – відаць атрымалася ! Верш з тымі 
самымі словамі , што тады запомніліся ёй, напісаны! Прычым ніякіх 
размоў у сям'і пра паэтычны напрамак літаратурнай творчасці бацькі яна 
не чула.

У 90-ыя гады, на хвалі ўздыму нацыянальнай свядомасці, аднаго 
маладога чалавека так узрушыў дзесьці пачуты верш Міколы Іванавіча, 
што ён напісаў на яго музыку. На вечарыне ў Доме літаратара, дзе 
адзначалася 75-ці годдзе вядомага вучонага, малады чалавек выканаў 
новую песню. Здзіўленая Алена Мікалаеўна, якая прысутнічала там 
разам з бацькам, спытала тады ў яго, чаму раней ён ніколі не паказваў свае 
паэтычныя творы дома? У адказ Мікола Іванавіч толькі махнуў рукой: – 
Якія там вершы – пісаў для сябе.

Думаю, тут ён памыляўся. Самая нечаканая і прыгожая рыфма і 
дакладны рытм не дапамогуць твору, калі словы не кранаюць душу. Пра 
вершы Міколы Ермаловіча гэтага не скажаш. Кожны радок адгукаецца ў 
сэрцы чытача яго болем і надзеяй, яго любоўю і радасцю:

– Незайдросную хоць долю маю,
Ды на лёс не наракаю я.
Бо найбольшую ў тым радасць маю,
Што жывеш ты, Беларусь мая.

Магчыма, прафесіяналы яшчэ скажуць сваё слова і пра цікавыя , 
пазнавальныя гутаркі, і пра паэтычную спадчыну выдатнага гісторыка і 
пісьменніка Міколы Іванавіча Ермаловіча.

Лідзія Гардынец, пісьменніца 
(Маладзечна)



16

Краязнаўства ў вывучэнні беларускай літаратуры 
як сродак фарміравання каштоўнасна-светапогляднай 

кампетэнцыі вучняў 
(на прыкладзе творчай і навуковай спадчыны Міколы Ермаловіча)

Вывучэнне беларускай літаратуры ў школе – працэс шматпланавы 
і разнастайны. Побач з урокам у літаратурным адукацыйным працэсе 
неад'емнае месца займае пазаўрочная дзейнасць. Літаратурныя 
вечарыны і экскурсіі, літаратурна-музычныя імпрэзы, сустрэчы з 
пісьменнікамі, удзел вучняў у навуковых канферэнцыях – усе гэтыя (ды і 
не толькі) мерапрыемствы спрыяюць пашырэнню і ўдасканаленню ведаў 
вучняў, ствараюць умовы для развіцця творчых і навуковых здольнасцей 
у галіне літаратуры, з'яўляюцца дапаможнымі ў фарміраванні 
аналітычных і літаратуразнаўчых уменняў вучняў. Акрамя таго, важным 
аспектам і адным са сродкаў фарміравання каштоўнасна-светапогляднай 
кампетэнцыі з'яўляецца краязнаўчая работа. Адзначым, што 
каштоўнасна-светапоглядная кампетэнцыя прадугледжвае фарміраванне 
ў вучняў сродкамі беларускай літаратуры сістэмы духоўна-маральных 
каштоўнасных арыентацый вучняў, гуманістычнага погляду на свет; 
гатоўнасць асобы да самапазнання, самаўдасканалення і  
самавызначэння; здольнасць бачыць і разумець навакольны свет, 
арыентавацца ў ім, усведамляць сваю ролю і прызначэнне, умець 
выбіраць мэтавыя і сэнсавыя ўстаноўкі для сваіх дзеянняў і ўчынкаў, 
прымаць рашэнні. 
Пазакласная работа ў цэлым і краязнаўчая ў прыватнасці стварае ўмовы 
не толькі для раскрыцця асаблівасцей літаратурнага працэсу, але і спрыяе 
фарміраванню высока развітай асобы, арыентуе яе на засваенне 
духоўных і маральных каштоўнасцей свайго народа і радзімы, адданасць 
агульначалавечым ідэалам, успрыманне прыгожага. З'яўляючыся 
найперш працэсам жыццепазнання, літаратура дазваляе ўбачыць 
разнастайнасць свету, знайсці адказы на шматлікія нявырашаныя 
пытанні; абапіраючыся на вопыт папярэднікаў, удакладніць ўласную 
сістэму прыярытэтаў і каштоўнасных арыентацый. Складнікі гэтай 
сістэмы ў многім для людзей могуць быць аднолькавымі, аднак зместавае 
напаўненне іх вельмі часта не супадае. Мастацкая ж літаратура дае 
магчымасць разумення і ўсведамлення такіх складнікаў-паняццяў, як 
дабро, ісціна, каханне, сям'я, радзіма, патрыятызм, жыццё і інш. 
Паказальнай у гэтым плане з'яўляецца дзейнасць гісторыка, які жыў і 
працаваў на Маладзечанскай зямлі, Міколы Ермаловіча.
Выхаванне і фарміраванне гарманічна развітай асобы немагчыма без 
наяўнасці сістэмы кашўтоўнасцей, адным са складнікаў якой з'яўляецца 
патрыятызм. Пад гэтым паняццем можна разумець любоў і павагу да 
бацькоў, Радзімы, пачуццё адказнасці, сумленнасць, мужнасць, 
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гатоўнасць падпарадкаваць свае інтарэсы на карысць грамадству, 
дзяржаве. У сучаснай педагагічнай практыцы даволі часта сустракаецца 
тлумачэнне патрыятызму як проста любові да Радзімы, Бацькаўшчыны. 
Аднак гэтае паняцце з'яўляецца даволі шырокім, не мае канкрэтнай 
напоўненасці, атаясамлівання з пэўным прадметам, учынкам, 
паводзінамі, чалавекам. Таму неабходна зразумець гэтую канкрэтыку 
адразу настаўніку, а потым і вучні, абапіраючыся на пэўныя прыклады, 
змогуць усвядоміць, што значыць не абстрактна, на словах, а на справе 
любіць радзіму. Імкнучыся да здзяйснення задачы па фарміраванні 
патрыятызму ў літаратурным адукацыйным працэсе, трэба мець на ўвазе 
наступнае: чалавек павінен шанаваць сваё месца нараджэння і жыцця/ 
жыхарства; абараняць і клапаціцца пра зямлю, якая лічыцца 
бацькаўшчынай, быць адданым родным краявідам, наваколлю; імкнуцца 
быць карысным для сваёй вёскі, горада, мястэчка з дапамогай набытай 
прафесіі; мець павагу да продкаў, традыцый, гістарычнага мінулага сваёй 
краіны, жаданне дапамагаць сваім землякам, ганарыцца дасягненнямі 
краіны (у тым ліку і на міжнародным узроўні). Падмурак гэтаму – 
вывучэнне дзейнасці нашага земляка Міколы Ермаловіча.

Жыццёвы шлях Міколы Іванавіча яскрава дэманструе і 
“практычна” расшыфроўвае паняцце “патрыятызм”, дае тлумачэнне-
адказ на пытанне: “Хто ёсць патрыёт?” Выхад на пенсію ў 37 год па стане 
здароўя не толькі не “зламаў” чалавека, а наадварот – стварыў умовы для 
паглыбленага вывучэння гісторыі Беларусі, асаблівасцей развіцця 
роднага краю.

Неад'емнай часткай творчай і навуковай працы па папулярызаці і 
прапагандзе звестак пра незалежны беларускі народ сталі вядомыя 
“Гутаркі” Міколы Ермаловіча. Адметнымі яны былі ва ўсім: і па манеры 
друку (найперш тое, што аўтар распаўсюджваў праз самвыдат), і па 
асаблівасцях выдання (колькасць старонак вагалася ад 1 да 5, кожны 
нумар меў лозунг-дэвіз), і па тэматыцы (напрыклад, творы пра Рагнеду, 
Рагвалода, іншых гістарычных асоб, пра надзённыя грамадскія 
праблемы), і па жанравым напаўненні (ад вершаў да эсэ). Усе 
пералічаныя адметнасці спрыялі вырашэнню адной з самых важных 
задач – данесці да тагачаснага грамадства ідэю незалежнасці, 
нацыянальнага абуджэння Беларусі. Паказальнай у гэтым плане 
з'яўляецца гутарка “Прычына нашых бед і крыўд”. Аўтар яе пагаджаецца 
з агульнапрынятай думкай, “што Беларусь ніколі не была і не можа быць 
самастойнай, і што яна абавязкова павінна ўваходзіць у саюзы з іншымі 
дзяржавамі і, само сабой разумеецца, займаць у гэтых саюзах 
падначаленае месца”. Разам з тым ён пераконвае чытача, што гэтая думка, 
якая “цвёрда ўбіта ў нашы галовы і заняла там становішча бясспрэчнай 
ісціны”, – вынік працы ворага “над засмечваннем нашай свядомасці” [1].

У якасці неад'емнага складніка каштоўнаснай карціны свету 



бачыцца чалавек як гаспадар сваёй радзімы, жыццёвым прынцыпам якога 
павінна стаць разуменне таго, што “ніхто не прынясе шчасця, дабра і 
парадку тваёй Радзіме, апроч цябе, і таму бяры лёс сваёй Радзімы ў свае 
рукі” (гутарка “Таму, хто прачнуўся”). Мікола Ермаловіч дае чытачу 
канкрэтныя “інструкцыі”, як стаць патрыётам: 1. “Абудзіўся сам - 
абуджай іншых да свядомага нацыянальнага жыцця”, 2. “Ніколі не 
выракайся роднай мовы, тым болей жывучы на Радзіме. Заўсёды вусна і 
пісьмова ўжывай яе, змагайся за яе”, 3. “выратаванне тваёй Радзімы - у яе 
волі і незалежнасці. Таму змагаючыся за яе волю і незалежнасць, ты 
змагаешся за яе будучыню”. Гісторык рэзюміруе, што “Самае 
найбольшае багацце – Радзіма” [1].

Кожная з гутарак (а таксама ўся творчая і навуковая спадчына 
Міколы Ермаловіча) прасякнута шчырай верай у добрую будучыню 
народа, у яго волю і незалежнасць. Такія прыклады вучаць любіць свой 
народ, яго культуру, традыцыі і непаўторнасць, быць адданым радзіме. 
Творчая спадчына гісторыка Ермаловіча, як і ўвесь яго жыццёвы шлях, 
практычна дэманструюць, што значыць патрыятызм, што значыць 
любіць сваю Радзіму.

Думаецца, на такія аспекты важна сёння звяртаць увагу ў 
літаратурным адукацыйным працэсе. Вывучэнне гісторыі павінна 
адбывацца з ведання традыцый, гістарычнай і літаратурнай спадчыны 
роднага краю.

З мэтай вывучэння валодання сучаснікам звестак пра славутых 
маладзечанскіх землякоў сярод вучняў горада і раёна было праведзена 
інтэрнэт-апытванне. На першае пытанне “Хто такі Мікола Ермаловіч? 
Што вы пра яго ведаеце?” адказы выглядаюць наступным чынам: 

Прадстаўленыя вынікі сведчаць пра нязначную работу па 
распаўсюджванні гісторыка-літаратурных звестак на аснове краязначага 
матэрыялу пэўнай мясцовасці. Звернем увагу, што некаторыя 
рэспандэнты, каб адказаць на пастаўленае пытанне, проста прапаноўвалі 

Агульныя звесткі

Гісторык

Не ведаю

45%

Беларускі пісьменнік

20%

15%
10%
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інфармацыю з інтэрнэт-крыніц. Разам з тым радуе той факт, што 
апытваемыя, нягледзячы на адсутнасць ведаў пра Міколу Ермаловіча, 
зацікаўлены ў тым, каб гэты “прабел” запоўніць. Пацверджанне таму – 
адказы на другое пытанне анкеты “Праз якія мерапрыемствы вы 
хацелі/маглі б пра яго даведацца?”:

Вывучэнне роднага краю адкрывае шырокія магчымасці для 
самастойнай дзейнасці вучняў, для пошуку, даследавання, адкрыццяў, 
для разумення грамадскай каштоўнаснай карціны свету выпрацоўкі 
ўласнай іерархіі каштоўнасцей, а таксама спрыяе фарміраванню 
каштоўнасна-светапогляднай кампетэнцыі вучняў у літаратурным 
адукацыйным працэсе. Мэтазгодным бачыцца ўключэнне ў курс 
беларускай літаратуры вывучэнне творчай і навуковай спадчыны 
землякоў (што можна ажыццявіць, напрыклад, за кошт урокаў 
дадатковага чытання). Стварэнне эколага-літаратурна-краязнаўчых 
маршрутаў, школьных музеяў, актыўны ўдзел вучняў у даследчай і 
навуковай працы, захаванне памяці аб таленавітых земляках – усё гэта 
можа стаць грунтам для выхавання грамадзяніна, патрыёта, чалавека.

Кацярына Ермаковіч, настаўніца 
роднай мовы і  літаратуры 
Маркаўскай сярэдняй школы

Сустрэчы (з пісьменнікамі; з людзьмі, 
якія ведалі М. Ермаловіча)

Урокі, прысвечаныя М. Ермаловічу

Святы літаратуры

Выставы
Інтэрнэт

30%

15% 15%

5% 5%

30%

Пазакласныя мерапрыемствы, 
прысвечаныя М.Ермаловичу 

Кнігі і аўтографы з бібліятэкі Міколы Ермаловіча

Асабістая бібліятэка вядомага гісторыка і літаратуразнаўцы 
Міколы Ермаловіча ніколі не была колькасна вялікай і налічвала некалькі 
соцень кніг, часопісаў, аўтарэфератаў. Ды ён, напэўна, і не ставіў перад 
сабой такой задачы, каб сабраць велізарную бібліятэку. На паліцах ягонай 
кніжніцы стаялі толькі самыя неабходныя для яго навуковых студый 
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выданні, у прыватнасці, добра памятаецца, з якім піетэтам ён адносіўся 
да фундаментальнай працы Вацлава Ластоўскага “Гісторыя беларускай 
(крыўскай) кнігі”, што выйшла ў Коўне ў 1926 годзе. Сотні разоў 
чытаная-перачытаная, са шматлікімі закладкамі, яна патрапіла да яго з 
віленскага кнігазбору айца Адама Станкевіча, вядомага беларускага 
асветніка і філантропа.

Але асаблівых рарытэтаў у хатняй бібліятэцы Міколы Ермаловіча 
не было. Хіба што да гэтай катэгорыі ўнікумаў можна аднесці некалькі 
п'ес забароненага ў той час беларускага драматурга Францішка 
Аляхновіча. Добра памятаецца, што сярод іх былі “Страхі жыцця” 
(Вільня, 1919), ”Дзядзька Якуб” (Вільня, 1919), ”Цені” (Менск, 1920). Усе 
яны патрапілі да Ермаловіча з унікальнай бібліятэкі ксяндза Адама 
Станкевіча, аб чым яскрава сведчыла ружовага колеру і авальнай формы 
пячатка з надпісам “Кнігазбор кс. Адама Станкевіча”. З той самай 
бібліятэкі паходзіў і зборнік вершаў Казіміра Сваяка “Мая ліра” (Вільня, 
1924).

Былі ў бібліятэцы Міколы Ермаловіча і кнігі беларускіх 
пісьменнікаў замежжа. Мне дакладна вядома пра існаванне брашуркі 
Міхася Белямука “Вытокі беларускіх пячаткаў” (Кліўленд, 1986). З 
апошнім, дарэчы, звязала Ермаловіча і доўгагадовае ліставанне. 
Падтрымліваў Мікола Іванавіч лістоўную сувязь і яшчэ з адным 
беларускім выгнаннікам, вядомым паэтам Алесем Салаўём, але кніг 
гэтага аўтара ў кніжніцы Ермаловіча не было.

Сустракаліся ў бібліятэцы Міколы Ермаловіча і кнігі беларускіх 
пісьменнікаў з Беласточчыны. Гэта паэтычныя і празаічныя творы Алеся 
Барскага, Віктара Шведа, Міхася Шаховіча, а таксама перавыдадзеныя ў 
другой палове 50-х гадоў у Беластоку п'есы “Паўлінка” і “Прымакі” Янкі 
Купалы. Як яны патрапілі ў бібліятэку знакамітага гісторыка, мне 
дакладна невядома, як не ведаю я і пра тое, якімі шляхамі прыйшла кніга 
прозы Сакрата Яновіча “Загоны” (Беласток, 1969). На тытульнай 
старонцы гэтага томіка можна прачытаць і дзяжурны аўтарскі аўтограф 
“Міколу Ермаловічу з пажаданнямі ўсяго найлепшага – Сакрат Яновіч. 
30.V.69.”

А вось з'яўленне ў бібліятэцы Міколы Ермаловіча кнігі 
апавяданняў Аркадзя Чарнышэвіча “Суседзі”, са шчырай сяброўскай 
дэдыкацыяй “Шматпаважанаму Мікалаю Іванавічу Ермаловічу ў знак 
глыбокага паважэння. Аркадзь Чарнышэвіч. 23.ІХ.-56” тлумачыцца, як 
мне здаецца, вельмі проста. Справа ў тым, што Аркадзь Чарнышэвіч ад 
1954 да 1961 года жыў на Маладзечаншчыне, у Радашкавічах, адначасова 
з'яўляючыся старшынёй Маладзечанскага абласнога літаратурнага 
аб'яднання і сябрам рэдкалегіі абласнога альманаха “Нарач”, які выходзіў 
у 1957-1958 гг. у Маладзечне. І як чалавек таленавіты, разумны, 
неабыякавы да будучага лёсу роднай мовы і культуры, не мог не 
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кантактаваць з такімі падзвіжнікамі беларускай справы, як Мікола 
Ермаловіч. Адсюль і аўтограф, і падараваная кніга…

Лёгка растлумачыць паходжанне і аўтографа Арсеня Ліса, 
зробленага ім на кнізе “Браніслаў Тарашкевіч” (Мн., 1966), дзе на 
тытульнай старонцы выдання чытаем: “Паважанаму Міколу Іванавічу з 
надзеяй у нашу гісторыю аўтар”. Праўда, ні дата, ні месца напісання 
чамусьці не пазначаныя. Можна меркаваць, што адбылося гэта ў год 
выхаду кнігі, бо Арсень Ліс часта заходзіў у тыя гады на маладзечанскую 
кватэру свайго старэйшага сябра. Ды і нагода адведвання заўсёды 
знаходзілася. Едучы са сталіцы да сябе на радзіму, Арсень Ліс вымушаны 
быў рабіць у Маладзечне перасадку на цягнік, які ішоў у напрамку яго 
родных ваколіцаў. Бывала, што інтэрвал чакання зацягваўся на некалькі 
доўгіх гадзін…

Ну, а з'яўленне дэдыкацыяў на кнігах Ларысы Геніюш і ўвогуле 
лёгка прачытваецца. Ермаловіч часта бываў у Зэльве, меў лістоўную 
сувязь з апальнай беларускай паэткай, быў сваім чалавекам у яе сям'і. 
Што, дарэчы, пацвярджаюць і тыя сяброўскія аўтографы на тых старых 
беларускіх выданнях. На першай з іх, а менавіта на першым 
рэабілітацыйным зборніку вершаў Ларысы Геніюш “Невадам з Нёмана” 
(Мн., 1967) чытаем: ”Дарагі сябра Мікола Ермаловіч, няма нічога болей 
узнёслага і болей святога ад нашай Беларусі і (далей не вельмі разборліва 
чытаецца, здаецца, што там напісана “чын”) цяжкі Ёй, тым болей мы 
патрэбныя. Аўтарка. Зэльва, 3.І.69”. Не менш красамоўны надпіс і на 
наступнай ейнай кнізе “На чабары настоена” (Мн., 1982), дзе легендарная 
паэтка, звяртаючыся да свайго маладога аднадумца, пісала: 
“Высокапаважанаму і дарагому сябру Міколу Ермаловічу, як роднаму 
Брату. Ларыса Геніюш. Зэльва, 1982”.

Цікавыя надпісы захаваліся і на старонках старых беларускіх 
часопісаў. На першым з іх (“Маладосць”, 1971, №4), на старонках 130-
137, змешчаны фрагменты ўспамінаў Паўліны Мядзёлкі “Жыве ў маёй 
памяці”, дзе легендарная выканаўца купалаўскай Паўлінкі напісала: 
“Дарагому Міколу Іванавічу з пажаданнем, каб больш было на Беларусі 
такіх цудоўных сыноў Бацькаўшчыны, як Вы. Паўліна”. Ні года, ні месца 
напісання таксама няма. Але з пэўнай доляй верагоднасці можна 
меркаваць, што надпіс з'явіўся адразу пасля публікацыі мемуараў. 
Паўліна Мядзёлка вельмі часта бывала ў Маладзечне, спынялася ў сваіх 
маладых сяброў, была вельмі высокай думкі як пра Міколу Ермаловіча, 
так і пра Генадзя Каханоўскага. Лічыла іх гонарам не толькі 
маладзечанскай, але і ўсёй беларускай зямлі. І ў гэтым можна лёгка 
пераканацца, прачытаўшы іх ліставанне, якое было надрукавана ў адным 
з нумароў маладзечанскага альманаха “Куфэрак Віленшчыны”.

Пра даўняе знаёмства гаспадыні “Лясной хаткі”, легендарнай 
Зоські Верас, з Міколам Ермаловічам сведчыць вось гэты лаканічны, 
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кароткі аўтограф: “Паважанаму Мікалаю Іванавічу Ермаловічу ад 
аўтаркі”. Змешчаны ён у часопісе “Маладосць” (1972, №9), перад 
пачаткам ейных успамінаў “Гародзенскі гурток”.

Вось і ўсё, што мне хацелася сказаць пра гэтыя дасюль невядомыя 
аўтографы і кнігі, якія захоўваюцца ў прыватных кнігазборах. Астатнія 
выданні з аўтографамі, а іх 168 асобнікаў, знаходзяцца на захоўванні ў 
Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва і чакаюць 
ўдумлівага і дапытлівага чытача і даследчыка. І трэба думаць, што час той 
хутка наступіць.

Міхась Казлоўскі, пісьменнік, 
рэдактар часопіса “Куфэрак 
Віленшчыны” (Маладзечна)

Літва Міколы Ермаловіча

Калі выдзеліць найгалоўнае ў важкім гістарычным даробку 
Міколы Ермаловіча, то гэта ёсць грунтоўна аргументаванае акрэсленне 
летапіснай Літвы як часткі тэрыторыі сучаснай Беларусі і, адпаведна, 
адпрэчанне міфа аб заваяванні Беларусі літоўскімі князямі. Так гаворыць 
і сам гісторык у кнізе “Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае”: 
“Пытанне аб месцазнаходжанні летапіснай Літвы – адно з 
найважнейшых у нашым даследванні. Сапраўды, дзе была тая зямля, імя 
якой пасля дало назву адной з буйнейшых дзяржаў у Еўропе? Гэта 
праблема патрабуе дэталёвага разгляду, бо з яе заблытвання найперш і 
пачынаецца заблытванне гісторыі утварэння ВКЛ”.

Да Міколы Ермаловіча утварэнне ВКЛ, яго палітычная гісторыя 
была закрытай тэмай для беларускіх савецкіх гісторыкаў. Ніхто, акрамя 
яго, не спрабаваў па-іншаму, беларусацэнтрычна глянуць на генезіс 
Вялікага княства. Таму з паўстаннем незалежнай Рэспублікі Беларусь яго 
творы аказаліся адзінымі, якія адказвалі зпатрабаванням грамадства, 
імкненню людзей ведаць сапраўдную мінуўшчыну сваёй краіны, якая 
ёсць падмуркам будучыні. Сёння ужо ні ў каго не ўзнікае сумення, што 
Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае – гэта і наша беларуская 
дзяржава, наша гістарычная спадчына. У гэтым вялікая заслуга і 
першапраходцы Міколы Іванавіча Ермаловіча.

А вось у пытанні геграфічнай лакалізацыі старажытнай Літвы 
канчатковая кропка не пастаўлена. Тут не кранаем літоўскіх гісторыкаў, 
якія маюць свой інтарэс і акрэсліваюць Літву на сваіх землях. Няма 
адзінства і паразумення ў беларускіх гісторыкаў. Да прыкладу, сур'ёзны 
даследчык гіторыі Вялікага княства Алесь Краўцэвіч паказвае 
летапісную Літву таксама практычна на тэрыторыі Беларусі, але не ў тым 
месцы, дзе яна ў Ермаловіча, а бліжэй да сучаснай Літвы-Летувы. Каб не 
вельмі крыўдзіць суседзяў? 
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Не адмовім у пэўнай рацыі кожнаму, хто хоча зразумець 
дакладную гістарычную карціну, але падаецца, што гіпотэза Міколы 
Ермаловіча мае пад сабою важкі грунт. На аснове уважлівага 
асэнсаванага прачытання летапісаў і хронік і адпаведных тапонімаў ён 
размяшчае старажытную Літву у Верхнім Панямонні, у самым цэнтры 
беларускіх земляў у прасторы паміж Маладэчнам і Слонімам з поўначы 
на поўдзень, дзе паўднёвы выгін Шчары з'яўляўся прыродным яе 
рубяжом, і паміж Заслаўем і Навагрудкам з усходу на захад. І тады усё 
становіцца на свае месцы, атрымліваецца цэльная карціна ўтварэння 
Вялікага Княства Літоўскага са сталіцаю ў Навагрудку, даўнім 
Новагародку. 

Чаму мне асабіста бліжэй Літва Міколы Ермаловіча? Зусім не 
таму, што гэтая постаць выклікае вялікую павагу за сваю самаахвярную 
працу на карысць Бацькаўшчыны, і не таму, што я быў асабіста знаёмы з 
гэтым выбітным чалавекам, здымаў аб ім дакументальны фільм. Проста ў 
свой час, калі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя з'явіліся 
дробнамасштабныя карты, якія раней маглі бачыць толькі ваенныя людзі, 
я купіў карту “Слонім”. Каб разгледзець дэталёва сваё Даманава, дзе 
вучыўся ў школе, і навакольныя мясціны. І тут я убачыў, што балота 
Пагоня (вядомае са школьных гадоў, туды мы хадзілі на бульбу, буракі ці 
моркву) – вялізны абшар, які ідзе ад Даманава на паўднёвы ўсход да 
Выганаўскага возера. У другі бок, на паўночны захад і на захад ад 
Даманава – лес Літва. Так і напісана: “Лес Літва”. Стала ўсё зразумелым – 
гэта і ёсць паўднёвай мяжою той летапіснай Літвы, што была на нашай 
зямлі і якую акрэсліў Мікола Ермаловіч. Адкрыццё адбілася ў вершы 
“Згадкі малой радзімы”, напісаным, зноў жа, у той час: 

Час у руху зваротным кране –
На шалёным сарвешся адхоне
Як свайго, сустракае мяне 
Лес Літва і балота Пагоня…

Дарэчы, Выганаўскае балота ў сваёй кнізе ён згадвае як 
прыродную мяжу паміж Пінскай зямлёй і летапіснай Літвой. Прыводзіць 
запіс з Іпацьеўскага летапісу, калі ліцвінская “старожа” гнала галіцка-
валынскія войскі праз балота да ракі Шчары. А гэта ж і ёсць самая 
сапраўдная пагоня! Напэўна, далёка не адзін раз такое было, таму балота і 
назву адпаведную займела – “Пагоня”.

Невыпадковым бачыцца і найменне леса “Літва”. Гэта ўжо не 
назва асобнага невялікага населенага пункта, гэта агромністы абшар, дзе 
сапраўды можа знайсці прытулак цэлае племя. Тым больш, сённяшнія 
нашы лясы аніяк не параўнаць з тым, што было раней. У XIII стагоддзі, як 
адзначае Краўцэвіч, 70 працэнтаў тэрыторыі Верхняга Панямоння 
складалі лясы. Астатняе –  балоты і адкрытыя месцы-паляны сярод 
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лясных масіваў. Нездарма ён называе гэтую тэрыторыю, на якой узнікла 
дзяржава пад назвай “Вялікае Княства Літоўскае”, краінай лесу. А Мікола 
Ермаловіч прыводзіць паведамленне Мацея Стрыйкоўскага пра літву над 
Нёманам, “якая жыла ў пушчах і здаўна прыслужвала Навагрудскаму 
княству”.

Краіна лесу, дзе можна добра схавацца, штурхае думку ў 
нечаканым накірунку. Справа ў тым, што гэтаксама, як па лакалізацыі, 
няма згоды спаміж гісторыкаў і па этнічнай прыналежнасці племя Літва. 
Паўла Урбан цэлую кнігу прысвяціў абгрунтаванню яго славянскай 
прыналежнасці. Мікола Ермаловіч у асноўным трымаўся традыцыйнай 
думкі аб балцкім паходжанні Літвы. Алесь Краўцэвіч у сваёй кнізе 
“Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага” гаворыць як аб бясспрэчным 
факце аб біэтнічнасці гістарычнай Літвы – ядра ВКЛ. А што, калі 
летапісная Літва ўвогуле не мела этнічнага акрэслення?

Натуральна, этнічны фактар цікавіў і мяне. Размова на гэтую тэму 
адбылася з Міколам Іванавічам у беларускім аддзеле Нацыянальнай 
бібліятэкі Беларусі, былой “Ленінцы”, калі мы здымалі эпізод для 
дакументальнага фільма “Браты Ермаловічы”. На маё наўпростае 
пытанне, хто па нацыянальнасці былі тыя ліцвіны, якія далі назву нашай 
старажытнай дзяржаве, гісторык такога ж простага адказу не даў. Пры 
гэтым выказаў парадаксальную думку, што літва магла быць 
надэтнічным утварэннем, кшталту казакоў. Меў чалавек дружыну ў 
трыста вояў – вось ужо і князёк ліцвінскі. А ўцякаць ад няволі ў нашы 
беларускія лясныя гушчары ў тыя часы было каму як з захаду, так і з 
усходу. Да прыкладу, уцякалі паморскія славяне ад германскага ціску, ці 
прусы. Таму і няпроста адказаць, якога роду-племені была тая ваяўнічая, 
якая жыла з рабаўнічых набегаў, літва. Сапраўды, князькоў ліцвінскіх 
хоць і рэдка, але вельмі шмат згадваецца у летапісах. Дзе для ўсіх 
княстваў набрацца? А насамрэч гэта не князі былі, а ваяводцы, калі па-
казацку, то атаманы. І тады ўсё робіцца зразумелым. У любым выпадку 
летапісная Літва была месцам сустрэчы славянаў з балтамі, у выніку якой 
паўстала магутная дзяржава сярэднявечнай Еўропы.

Дык вось, па меркаванню Міколы Ермаловіча, этнічны чыннік тут 
далёка не галоўны. Галоўнае і найважнае, што “летапісная” Літва, якая 
дала назоў нашай старадаўняй дзяржаве, месцілася ў самым цэнтры 
беларускіх земляў. Значыць, і нараджэнне, і найменне гэтай дзяржавы 
адсюль – з Беларусі. Месца нараджэння тут мае прынцыповы і 
вызначальны характар. Калі з гледзішча сённяшняга – гэта 
агульнапрыняты і вядомы энцыклапедычны прынцып. Астатнія высновы 
кожны можа рабіць сам.

Уладзімір Мароз, пісьменнік, 
с ц э н а р ы с т ,  к і н а р э ж ы с ё р ,  
дырэктар студыі “Летапіс” 
Н а ц ы я н а л ь н а й  к і н а с ту д ы і  
“Беларусьфільм” (Мінск)



25

Рэцэнзія як спосаб самахарактарыстыкі
Мікола Ермаловіч пра кнігу Сяргея Палуяна

“Лісты ў будучыню” (Мінск, 1986)

Як вядома, рэцэнзія – адзін з жанраў літаратурна-мастацкай 
крытыкі, асноўная мэта якой – “даць ацэнку бягучым фактам літаратуры з 
пункту гледжання значэння іх для сучаснасці. Такая ацэнка, з аднаго боку, 
дазваляе пісьменнікам суаднесці вынікі сваёй працы з патрабаваннямі, 
якія прад'яўляе да літаратуры грамадства. З другога боку, яна дапамагае 
фарміраваць грамадскую думку, выпрацоўваць у чытачоў аб'ектыўныя 
погляды на літаратурныя з'явы, удасканальваць эстэтычны густ і 
эстэтычны ідэал”. Ці слушнае такое меркаванне? Думаю, слушнае. 
Менавіта так я выказаўся пра літаратурную крытыку ў 2001 годзе ў сваёй 
кнізе-даведніку “Тэорыя літаратуры ў тэрмінах” [8, с. 159]. Аднак сёння, 
учытаўшыся ў многія рэцэнзіі, у тым ліку і Міколы Ермаловіча, я дадаў 
бы:  “З трэцяга боку, ...”. Сапраўды, з трэцяга боку, літаратурны крытык, 
выказваючы ў рэцэнзіі свае адносіны да надрукаванага твора, апрача 
ўсяго, яшчэ і самахарактарызуецца. Рэцэнзія – адзін са спосабаў 
самахарактарыстыкі крытыка як чалавека, грамадзяніна, літаратара.  
Хоча крытык таго ці не хоча, а ў рэцэнзіі выяўляе ўласны лад думання, 
свой светапогляд, свае грамадскія і эстэтычныя ідэалы і г. д. Вядома, я не 
маю на ўвазе г. зв. “кан'юнктурных крытыкаў”,  аматараў “чего изволите”,  
або прадстаўнікоў пашыраных сёння безаблічных інфармацыйных 
(рэкламных) водгукаў на кнігі, што да крытыкі ў сапраўдным сэнсе 
маюць толькі адноснае дачыненне. На шчасце, Мікола Ермаловіч да 
такога разраду “крытыкаў” не належаў.

А з Міколам Ермаловічам мы пазнаёміліся вельмі даўно, недзе 
яшчэ ў другой палове 1960-х гг., у беларускім аддзеле г. зв. “Ленінкі” – 
тагачаснай Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У. І. Леніна. Я тады працаваў 
над кандыдацкай дысертацыяй па творчасці Максіма Танка, у бібліятэку 
хадзіў амаль кожны дзень. І, бадай, штодня бачыў там высокага, у 
акулярах мужчыну, які, нізка-нізка схіліўшыся над сталом, нешта чытаў 
ці пісаў. Ніна Барысаўна Ватацы, галоўны бібліёграф бібліятэкі, жывая 
кнігазнаўчая энцыклапедыя, найдобры чалавек і наш усеагульны кумір, 
на маё пытанне “Хто гэта?” адказала: “Мікола Іванавіч Ермаловіч, 
шчыры патрыёт і вялікі працаўнік. У яго слабы зрок, але рэгулярна 
ездзіць у бібліятэку ажно з Маладзечна...”. Прозвішча Ермаловіча з друку 
мне ўжо было вядомае, у прыватнасці, яно стаяла пад некаторымі 
публікацыямі пра “майго” Максіма Танка (“Нарачанскі край у паэзіі 
Максіма Танка” – Нарач, кн.2. Маладзечна, 1958; “Лірыка Максіма 
Танка” – ЛіМ, 1958, 16 лютага і інш.). Ніна Барысаўна нас і пазнаёміла. 
Першае пытанне Міколы Ермаловіча (як і наступныя частыя пытанні) 
было: “Над чым Вы зараз працуеце?” Калі даведаўся пра тэму маёй 
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кандыдацкай працы, ажывіўся. Мы выйшлі ў калідор бібліятэкі і 
прагаварылі пра Максіма Танка, без перабольшання, некалькі гадзін 
запар.
З тае пары мы бачыліся не раз – і ў чытальнай зале бібліятэкі, і на розных 
юбілейных вечарынах, пісьменніцкіх сходах, мітынгах. Заходзіў тады-
сяды Мікола Іванавіч і ў Нацыянальны навукова-асветны цэнтр імя Ф. 
Скарыны, дзе я, як намеснік дырэктара Цэнтра ў 1991–1994 гг., актыўна 
дапамагаў Адаму Мальдзісу весці арганізацыйны і навуковы рэй. Цэнтр 
тады месціўся ў Мінску на вуліцы Рэвалюцыйнай, у былым будынку 
Інбелкульта, у ім мы стварылі арыгінальную выставу з кніг і мастацкіх 
палотнаў пісьменнікаў і мастакоў беларускага замежжа. Гэтая выстава 
прыцягвала ўвагу Міколы Іванавіча, а таксама, відавочна, нагода 
сустрэцца і пагаварыць са сваім земляком Генадзем Каханоўскім, які ў 
той час таксама працаваў у Цэнтры... Разам з Ермаловічам я ўдзельнічаў у 
адкрыцці “каменнага” помніка дарозе Мінск-Маладзечна-Вільня каля 
вёскі Мясата. Прысутнічалі (і выступалі)  там яшчэ Каханоўскі з 
Вячаславам Ляшковічам, а таксама Максім Лужанін і Валянціна 
Браніславаўна Караткевіч – жонка Уладзіміра Караткевіча. На сваёй 
машыне з Мінска я павінен быў прывезці на тую акцыю і самога 
пісьменніка – майго суседа па агульным доме на вуліцы Карла Маркса, 36 
Уладзіміра Караткевіча, ды ён знячэўку занямог... 

Аднак давайце вернемся да заяўленай тэмы майго выступлення – 
рэцэнзіі Міколы Ермаловіча на кнігу С. Палуяна “Лісты ў будучыню” [7] 
як спосаб самахарактарыстыкі рэцэнзента. Кніга рыхтавалася да друку ў 
выдавецтве “Мастацкая літаратура” ў пачатку 1980-х гг., павінна была 
выйсці ў свет у 1985 годзе, да 95-годдзя з дня нараджэння Сяргея 
Палуяна. Намі, укладальнікамі кнігі, мной і Таццянай Вячаславаўнай 
Кабржыцкай, якая яшчэ ў 1971 годзе абараніла кандыдацкую 
дысертацыю па ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязях пачатку ХХ 
стагоддзя [4], у старых перыядычных выданнях, розных архіўных фондах 
былі адшуканы невядомыя датуль матэрыялы з творчай спадчыны 
дачасна памерлага пісьменніка, “беларускага Бялінскага”, як ахрысцілі 
яго сучаснікі. У кнігу мы ўключылі таксама і некаторыя матэрыялы, 
звязаныя з яго жыццём і творчасцю: успаміны сучаснікаў, прысвечаныя 
яму творы (Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, Цішкі Гартнага, Алеся 
Гурло, Ядвігіна Ш. і інш.), нават яго некралогі з беларускіх і ўкраінскіх 
газет. Мудры рэдактар кнігі Рыгор Барадулін з блаславення дырэктара 
выдавецтва М. Дубянецкага і яго галоўнага рэдактара С. Андраюка 
прапусціў усё, што тады можна было прапусціць у беларускім друку са 
спадчыны супрацоўніка “нацыяналістычных” і “контррэвалюцыйных” 
(як тады афіцыйна лічылася) выданняў – беларускай “Нашай Нівы”, 
украінскіх “Ради” і “Української хати”. Нават прозвішчы ўкраінскіх 
“антысаветчыкаў” Мікіты Шапавала і Іосіфа Гермайзе, якія ў “чорных” 
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спісах беларускіх цэнзараў чамусьці не значыліся (рэдактар пра гэта 
ведаў). У той жа час запярэчыў супраць уключэння ў кнігу рэцэнзіі С. 
Палуяна на “Третю книжку оповідань” Уладзіміра Віннічэнкі (ён быў у 
тых “чорных” спісах) і артыкула пра С. Палуяна, напісанага Кастусём 
Езавітавым на падставе ўспамінаў сястры пісьменніка Ганны 
Епіфанаўны і надрукаванага ў часе вайны ў берлінскай “Раніцы”. Параіў 
таксама замяніць трыма кропкамі упамінанне прозвішчаў Власта 
(Вацлава Ластоўскага), Антона Луцкевіча, некаторыя выразы 
(“абрусіцелі”, “абрусіцельская палітыка”) і інш. Калі б таго не зрабіць, 
цэнзары магла б не толькі выдаліць з кнігі асобныя артыкулы, але і зняць з 
выдавецкага плана саму кнігу Сяргея Палуяна – ягоную першую і, на 
жаль, да гэтага часу пакуль што адзіную. Больш таго, менавіта Р. 
Барадулін аддаў рукапіс кнігі на закрытую выдавецкую рэцэнзію Янку 
Саламевічу, падказаў “падмацаваць” выданне ўступным словам “нейкага 
вядомага і добранадзейнага пісьменніка”. Па нашай просьбе некалькі 
цёплых старонак пра Сяргея Палуяна пад назвай “Плата добрым словам” 
напісаў Іван Шамякін, народны пісьменнік Беларусі, Герой 
Сацыялістычнай Працы. Абарончы мур вакол кнігі, такім чынам, быў 
узведзены... А час быў, прыгадаем, няпросты. Яшчэ славутая перабудова, 
аб'яўленая М. С. Гарбачовым на красавіцкім пленуме ЦК КПСС 1985 
года, а распачатая фактычна праз год-два, была яшчэ далекавата. Перыяд 
“адкрытасці і галоснасці”, што наступіў ў канцы 1980-х гг., быў хоць і не 
за гарамі, але наперадзе. З другога боку, само выдавецтва стаяла “на 
вушах”: толькі што некаторыя яго работнікі атрымалі суровыя спагнанні 
“за страту палітычнай пільнасці” –  публікацыю асобных твораў Васіля 
Быкава, здачу ў набор “Тутэйшых” Янкі Купалы і інш.

Пры падрыхтоўцы кнігі Сяргея Палуяна да выдання, пра цяжкасці, 
звязаныя з гэтым, я, несумненна, расказваў Міколу Іванавічу ў часе 
нашых сустрэч. Ён усё разумеў. Зразумеў, і нават ухваліў, затрымку ажно 
на цэлы год здачы кнігі ў друк, калі мы з Таццянай Вячаславаўнай 
выпадкова праз таджыкскі Ленінабад выйшлі на адну са стрыечных 
сясцёр Сяргея Палуяна, а праз яе – і на невядомых тады нікому ў Беларусі 
родных яго сясцёр: кіяўлянку Людмілу, ленінградку Зінаіду і рыжанку 
Ангеліну. Менавіта яны пры нашых непасрэдных сустрэчах з імі знялі 
шлейф таямнічасці з яго біяграфіі, паведамілі і пра месца нараджэння 
Сяргея, пра яго бацькоў і родзічаў, вучобу ў Мазырскай і Мітаўскай 
гімназіях, і пра многае іншае. Зрэшты, гэту ледзь не дэтэктыўную 
гісторыю мы пазней апісалі ў кніжцы “Слядамі знічкі. Пра Сяргея 
Палуяна” [3].

Кніжка “Лісты ў будучыню” выйшла ў 1986 годзе, праз год пасля 
юбілею пісьменніка. У мяне захавалася “Запрашэнне” Дома літаратара 
“на вечар новай кнігі: Сяргей Палуян. Лісты ў будучыню” ад 19 снежня 
1986 года, а таксама сама кніжка з тагачаснымі аўтографамі Рыгора 
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Барадуліна, Карласа Шэрмана, Уладзіміра Конана і Сяргея Панізніка, якія 
прысутнічалі і выступалі на тым вечары. Адразу кніжка прыцягнула 
ўвагу чытачоў і крытыкаў. З рэцэнзіямі і водгукамі на яе выступілі 
Уладзімір Конан [5], Міхась Мушынскі [6], М. Шуканаў [9] і інш. 
Адгукнуліся нават вядомыя пісьменнікі з Украіны і Чувашыі – Раман 
Іванычук [2] і Генадзій Юмарт [10]. У № 1 “Полымя” за 1987 год была 
надрукавана і грунтоўная рэцэнзія Міколы Ермаловіча з красамоўнай 
назвай “Сустрэча назаўсёды” [1]. Не стану спыняцца на словах 
удзячнасці крытыка ў адрас укладальнікаў кнігі, ухвалы яе структуры, 
паўнаты і дакладнасці публікацый і інш. Нават на прафесійнай задачы 
крытыка з дапамогай матэрыялаў кнігі “фарміраваць грамадскую думку, 
выпрацоўваць у чытачоў аб'ектыўныя погляды на літаратурныя з'явы, 
удасканальваць эстэтычны густ і эстэтычны ідэал”. Спынюся толькі на 
тым, у чым, на маю думку, выяўляецца ў той рэцэнзіі Мікола Ермаловіч як 
грамадзянін і шчыры патрыёт. Што самахарактарызуе яго.

На самым пачатку рэцэнзент адзначае “фенаменальнасць” Сяргея 
Палуяна, які, пражыўшы няпоўных дваццаць год, паспеў вельмі шмат 
зрабіць. “Гэта фенаменальна яшчэ і таму, – піша аўтар рэцэнзіі, – што С. 
Палуяну за яго рэвалюцыйную актыўнасць не далі магчымасці атрымаць 
нават сярэдняй адукацыі. Можна толькі ўявіць, як, дзякуючы 
самаадукацыі і самавыхаванню [падкрэслена мной. – В. Р.], ішоў яго 
інтэлектуальны і духоўны рост” [1, с. 212]. Значэнне самаадукацыі і 
самавыхавання было добра вядома самому Міколу Іванавічу. Хоць ён меў 
не толькі сярэднюю, але і вышэйшую асвету (не адразу і не проста, але 
скончыў аддзяленне мовы і літаратуры Мінскага педінстытута імя 
Максіма Горкага), усё ж працяглы час займаўся і самаадукацыяй. Філолаг 
па атрыманай спецыяльнасці, ён самастойна настойлівай працай набываў 
глыбокія веды па гісторыі, у прыватнасці – па гісторыі Вялікага Княства 
Літоўскага, роднай Беларусі, суседніх зямель. І Міколу Ермаловічу 
асабліва імпанавала ў С. Палуяне арганічнае імкненне “пранікнуць у 
мінуўшчыну роднага краю, асэнсаваць яго гістарычны шлях. Ужо тое, 
што, абураны грубай фальсіфікацыяй гісторыі Беларусі казённымі 
псеўдавучонымі, у тым ліку і “беларускімі прафесарамі” (варта толькі 
прыгадаць у гэтых адносінах адыёзную постаць рэнегата М. Каяловіча), 
С. Палуян збіраўся сам напісаць гісторыю свайго народа, сведчыць аб яго 
глыбокай зацікаўленасці роднай даўніною” [1, с. 212]. Відавочна, тая ж 
прычына змусіла і М. Ермаловіча ўрэшце перакваліфікавацца з філолага 
ў гісторыка, паспрабаваць самому “напісаць гісторыю свайго народа”. 
Здабытыя самаадукацыяй гістарычныя веды, як мы ведаем, увасобіліся ў 
ягоных даследаваннях, што прызнаны прафесійнымі гісторыкамі і 
вытрымалі па некалькі выданняў: “Па слядах аднаго міфа” (4-е выд., 
2002),  “Старажытная Беларусь: полацкі і навагародскі перыяды” (2-е 
выд., 2001), “Старажытная Беларусь: віленскі перыяд” (1994), 
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“Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае” (2-е выд., 2003) і інш. 
Хто з гісторыкаў прафесійных столькі і так напісаў пра старажытную 
Беларусь? Цяжка прыгадаць іншае прозвішча. Прычым, як падкрэслівае 
рэцэнзент, хоць творчасць С. Палуяна “прыпала на дужа неспрыяльны 
час, час рэакцыі”, ён “адразу ўключыўся ў беларускі вызваленчы і 
культурна-асветны рух”. А хіба быў асабліва спрыяльны “час 
Ермаловіча”? Аднак і ён, інвалід па зроку, пры ўсіх сваіх фізічных 
абмежаваннях рабіў, што мог, актыўна ўдзельнічаў у беларускім 
культурна-асветным руху. Гэты рух быў адначасова і вызваленчы: 
прадвызначаў і набліжаў дзень дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. О, як 
радаваўся, разам з усімі намі, Мікола Ермаловіч таму дню! Якой радасцю 
свяціліся яго вочы, калі над Домам урада ўзвіўся беларускі нацыянальны 
сцяг, а на яго фасадзе заяснела старажытная Пагоня!

Кніга “Лісты ў будучыню” дала мажлівасць М. Ермаловічу 
выказацца не толькі пра важнасць для грамадства і для яго асабіста 
гісторыі, гістарычнай памяці, але – і беларускай мовы. Праблема месца і 
ролі беларускай мовы ў Беларусі здаўна была і, на жаль, дагэтуль 
застаецца надзвычай вострай і актуальнай. Каб заваяваць, прыўлашчыць 
пэўную тэрыторыю і яе насельнікаў, заваёўнікі найперш вынішчалі 
гістарычную памяць, культуру, мову карэннага народа. М. Ермаловіч як 
гісторык гэта добра ведаў. У асобе С. Палуяна ён знайшоў свайго 
аднадумца, для якога “пытанне аб мове было заўсёды ў цэнтры яго ўвагі”. 
М. Ермаловіч падкрэсліваў: С. Палуян “слушна адзначаў, што мова – 
“галоўная форма нацыянальнай асобнасці народа”. Гаворачы пра 
неабходнасць адраджэння роднай мовы, ён, вядома ж, не лічыў, што яна 
памерла і яе трэба ўваскрашаць. Не, яна жыла. Але было парадаксальна 
тое, што беларуская мова, самая пашыраная ў Беларусі, дзе, паводле 
перапісу 1897 года на ёй гаварыла 80 працэнтаў усяго насельніцтва, г. зн. 
практычна ўсе беларусы, была ў загоне: яна не вывучалася ў школах, не 
мела доступу ў дзяржаўныя і грамадскія ўстановы” [1,с. 213]. Тое, што 
было актуальным для часу С. Палуяна, для Паўночна-Заходняга краю 
Расійскай Імперыі першага дзесяцігоддзя ХХ ст., у вялікай ступені 
заставалася, на жаль, актуальным і для БССР 80-х гг. таго ж стагоддзя. І 
таму М. Ермаловіч, як калісьці С. Палуян, “завастраў увагу на ўздыме 
аўтарытэту мовы, на выхоўванні ў народзе пашаны да яе, заклікаў, каб “з 
ёю не хаваліся толькі па хатніх кутках”, а каб яе “ў свет шырокі выносілі”. 
А для гэтага “неабходна было “з мовы вясковага ўкладу, з мовы цёмных 
сялян выкаваць мову культурнай нацыі”, бо без гэтага “нельга шырыць і 
самае культуры” [1, с 213].

Трэцяе, што вылучаў М. Ермаловіч у публіцыстычнай спадчыне С. 
Палуяна і чым ён жыў сам, – гэта развіццё беларускага нацыянальнага 
друку, друкаванага слова на беларускай мове, гэтай “вялікай сілы ў 
беларускім жыцці”. Вядома, у часы Ермаловіча і перыядычных выданняў, 
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і кніг на беларускай мове выходзіла непараўнана больш, чым ў пачатку 
ХХ ст., ды і новыя магутныя СМІ з'явіліся (радыё, тэлебачанне). Але ў іх 
агульнай структуры беларускамоўны прадукт займаў (як, зрэшты, і цяпер 
займае) адносна невялікі сектар. С. Палуян “з вялікім сумам адзначаў той 
недарэчны факт, – пісаў М. Ермаловіч, – што Беларусь, якая была адным з 
піянераў кнігадрукавання яшчэ ў ХVІ стагоддзі, у пачатку ХХ стагоддзя 
займала ў гэтых адносінах адно з апошніх месц. Так страшэнны 
сацыяльны і нацыянальны ўціск змог адкінуць народ далёка назад у 
культурным развіцці” [1, с. 213]. Адсутнасць ці нязначнасць 
нацыянальнага друку, апрача іншага, адбіваецца на развіцці 
нацыянальнай літаратуры, бо прыводзіць да адыходу літаратурных сіл з 
Беларусі “на чужую ніву”. Але не варта складаць рукі. Сяргей Палуян (а 
яго вуснамі і М. Ермаловіч) “звяртаўся да кожнага беларуса шырыць у 
масах друкаванае роднае слова і гэтым самым укладваць сваю цагліну ў 
вялізны будынак культурнага багацця народа”.

Не менш актуальным для М. Ермаловіча (як калісьці для С. 
Палуяна) было і пытанне асветы ў Беларусі. Як падкрэсліваў М. 
Ермаловіч, яго папярэдніка “асабліва засмучала тое, што на радзіме не 
было ніводнай вышэйшай навучальнай установы, у выніку чаго 
рассейваліся патрэбныя для народа інтэлектуальныя сілы. Асаблівую 
ўвагу ён завастраў на стварэнні нацыянальнай школы. Вось чаму 
адмоўную рэакцыю ў яго выклікаў зборнік “Белорусский учитель”, які 
абмінуў гэтую надзённую ў той час [дададзім: і ў наш час. – В. Р.] 
праблему. Затое “Другое чытанне для дзяцей беларусаў” Якуба Коласа 
было важным крокам у ажыццяўленні навучання дзяцей на роднай мове і 
таму атрымала выключна пахвальны водгук С. Палуяна” [1, с. 214]. М. 
Ермаловіч, да ўсяго, быў яшчэ і педагогам, меў вышэйшую педагагічную 
адукацыю, працаваў і ў сярэдніх школах, і ў Маладзечанскім 
настаўніцкім інстытуце. На практыцы ён сам пераканаўся ў вялікім 
значэнні роднай мовы ў працэсе навучання і выхавання маладога 
пакалення. Меркаванне гэтае,  і яго ўласнае, і палуянаўскае, ён і выклаў 
на старонках “Полымя”.

На што яшчэ звярнуў увагу М. Ермаловіч, аналізуючы творчую 
спадчыну С. Палуяна? Мы ведаем, з якім піетэтам адносіўся Мікола 
Іванавіч да беларускага мастацкага слова, з якой увагай ён сачыў за 
развіццём роднай літаратуры, як стараўся падтрымаць у друку кожны 
таленавіты мастацкі твор. Пра гэта, у прыватнасці, сведчаць яго рэцэнзіі 
на кнігі Максіма Танка, Я. Брыля, У. Караткевіча, М. Машары, Г. 
Далідовіча, Л. Левановіча, Э. Ялугіна і інш. Для М. Ермаловіча, як і для С. 
Палуяна, развіццё нацыянальнага прыгожага пісьменства было самым 
яскравым паказчыкам жыццяздольнасці самога народа. Ён з 
задавальненнем цытаваў палуянаўскія крылатыя выразы: “Бо народ, што 
з глыбокіх тайніц сваёй душы можа даць літаратуру, скарб культурнасці, – 
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такі народ ужо не памрэ! Жыццё народа вымяраецца жыццём літаратуры, 
яго развіццё – развіццём літаратуры, яго ўпадак – упадкам літаратуры”. І 
дадаваў яшчэ: “Адсюль вынікае і цвёрдае пераконанасць у тым, што “ў 
неразрыўнай еднасці, у жывых стасунках увесь час павінен знаходзіцца 
пісьменнік з сваім народам” [1, с. 214]. У такой еднасці са сваім народам 
знаходзіўся ўвесь час і Мікола Ермаловіч.
З рэцэнзіі на кнігу С. Палуяна, не раўнуючы як з нейкага лірычнага 
верша, выступаюць і некаторыя іншыя штрыхі самахарактарыстыкі яе 
аўтара. Скажам, рэцэнзент піша: “Для С. Палуяна любоў да свайго 
роднага не толькі не адгароджвала чалавека ад астатняга свету, але і была 
адным з найважнейшых шляхоў, што вядзе да павагі іншых народаў, 
еднасці з імі. Сцвярджаючы думку, што “толькі той можа шанаваць 
чужое, хто сваё найперш шануе”, ён гэтым самым паказаў на зыходны 
пункт сапраўднага інтэрнацыяналізму, які заўсёды пачынаецца з 
патрыятызму” [1, с. 214]. Ці не такім “сапраўдным інтэрнацыяналістам” 
быў і сам М. Ермаловіч? Несумненна! 

“Публіцыст, пісьменнік, крытык, гісторык, педагог, грамадскі і 
палітычны дзеяч...”. Так акрэсліваецца ў рэцэнзіі шырыня і плён таленту 
Сяргея Палуяна. Такім застаўся ў нашай памяці і сам Мікола Ермаловіч.
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“Па слядах аднаго міфа”:
Згадкі пра тое, як кніга пабачыла свет

Пачалася гэтая гісторыя пры канцы 1976 – на пачатку 1977 года. Як 
заўсёды, наведваючы Менск, я не мінаў “Паддашка”. І вось аднаго разу 
Яўген Кулік паказаў мне працу Міколы Ермаловіча “Па слядах аднага 
міфа”.  Сказаў, што ёсць ідэя выдаць яе нелегальна. Той папярэдні 
машынапіс, што перадаў мне Яўген, як я нядаўна даведаўся, падрыхтаваў 
Зьдзіслаў Сіцька, зрабіўшы і пачатковае рэдагаванне. У тэксце 
прысутнічала багата Яўгенавых правак, але тым ня менш сябар і мяне 
папрасіў уважліва перачытаць, зрабіць заўвагі.

Аднак самае галоўнае – трэба было падрыхтаваць арыгінал-макет, 
а для гэтага, як вядома, неабходна мець друкавальную, або, як тады 
казалі, канцылярскую, машынку. Іншай даступнай наборнай тэхнікі тады 
не было, персанальныя кампутары пачалі ўваходзіць у шырокі ўжытак 
толькі гадоў праз дваццаць. Машынку мы з жонкай Наталяй мелі добрую 
– “Оптыму”, нямецкай вытворчасці. Але ўжо выкарыстоўвалі яе для 
друку дысертацыі, падрыхтоўкі да публікацыі навуковых матэрыялаў і г. 
д. А патрэбная была “чыстая”, не карыстаная і – самае галоўнае! – не 
ўлічаная мясцовымі спецслужбамі.

Варта заўважыць, што распаўсюджванне інфармацыі было тады 
манаполіяй дзяржавы. Прыватнае, несанкцыянаванае памнажэнне 
непадцэнзурных тэкстаў, хай сабе і пад капірку(1), парушала гэтую 
манаполію. Яно магло прычыніцца да вялікіх непрыемнасцяў – дзеля 
гэтага ў СССР існаваў спецыяльны артыкул Крымінальнага кодэксу. Калі 
ж тая інфармацыя падважвала ідэалагічныя асновы панавальнага ладу, то 
гэта і пагатоў была простая сцежка ў турму.
Такім чынам, сітуацыя вымагала ад нас асцярожнасці, разважлівасці, 
выканання элементарных правілаў канспірацыі. Нельга было пакідаць 
“слядоў”, нельга было даваць у рукі спецслужбам аніякай зачэпкі. 
Разгром гэтак званага акадэмічнага асяродка яскрава паказаў, што яны 
могуць пакарыстацца нават самай нязначнай падставай, каб 
сфабрыкаваць чарговую справу супраць “нацыяналістаў”. Таму 
тэхнічная праблема стаяла перад “Паддашкам” на першым плане і ад яе 
развязання залежаў поспех справы. Карацей кажучы, мы мусілі здабыць 
новую машынку адмыслова для друкавання працы Міколы Ермаловіча – 
такую, якой ніхто не карыстаўся раней і якой нельга было карыстацца 
пазней.

Я падзяліўся нашай праблемай з с татам. І ён успрыняў гэты клопат 

1. Так называлі капіявальную паперу, якая дазваляла атрымліваць на 
друкавальнай машынцы больш чым адзін адбітак адначасова. Залежна ад 
тыпу машынкі і шчыльнасці паперы лік адбіткаў вагаўся прыблізна ад 
чатырох да васьмі.
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як свой. Параіўшыся, бацькі(2) наважыліся ахвяраваць неабходную суму 
з сціплага сямейнага бюджэту (маёй аспіранцкай стыпендыі, зразумела, 
ледзьве ставала на жыццё). Затым тата сустрэўся з сваім стрыечным 
братам, які ў справах службы нярэдка выязджаў за межы Беларусі, і зрабіў 
замову. Па нейкім часе, знаходзячыся ў службовай выправе ў Смаленску, 
мой дзядзька купіў там новенькую машынку “Масква”. Бацькі заплацілі 
за яе 135 рублёў – на той час немалыя грошы, параўнальныя з сярэднім 
месячным заробкам.

Друкавальнай машынкі, горшай за “Маскву”, не было, мабыць, у 
цэлым свеце. Тым часам як ў Амерыцы рабілі ўжо тэхніку новага 
пакалення, з наборам шрыфтоў на паваротнай галоўцы, “саветы” 
працягвалі кляпаць тое, што і на пачатку стагоддзя, толькі намнога 
ніжэйшай якасці. Нават новая машынка была, як ламачына: літары стаялі 
абы-як і надрукаваны радок “хадзіў улукаткі”. Зразумела, што 
карыстацца ёю ў нашай справе было нельга, трэба было аддаваць у 
майстэрню. На ўвесь Менск такая была адна, на вул. Бехцерава, 7. Але 
якраз гэтага рабіць не выпадала, бо мы з Яўгенам ведалі, што работнікі 
той майстэрні мелі абавязак паведамляць у адпаведныя органы пра ўсе 
пераробліванні такой тэхнікі, а таксама перадаваць туды ўзоры шрыфтоў 
і звесткі пра кліентаў. Каб палегчыць ідэнтыфікацыю, часта (асабліва калі 
тэхніка належала дзяржаўнай установе) шрыфт наўмысна псавалі: 
дэфармавалі літары, рабілі на іх насечкі. Гэта давала магчымасць 
спецслужбам пры патрэбе лёгка выяўляць крыніцу паходжання 
друкаванага тэксту.

Дапамогу прапанавала мая цешча(3). Карыстаючыся старым 
знаёмствам з майстрамі на вул. Бехцерава, да паслуг якіх няраз звярталася 
паводле службовых абавязкаў, яна прыватна дамовілася з імі. У выніку і 
хлопцы засталіся задаволеныя, бо добра зарабілі, і мы развязалі 
сур'ёзную праблему. Шрыфт хораша выраўнялі, паставілі беларускія 
літары ў ды і – машынку было не пазнаць.

1 чэрвеня 1977 году, абараніўшы дысертацыю, я скінуў з сябе 
вялікі клопат і змог прысвяціць свой адпачынак Ермаловічавай працы. 
Найперш адрэдагаваў яе –часткова гэта датычыла стылістыкі, але ў 
асноўным тэрміналёгіі. Потым, узгадніўшы папраўкі з Яўгенам, 
надрукаваў начыста. Дзеля эканоміі месца – на гэтым настойваў Яўген – 
друкаваў тэкст праз адзін інтэрвал, хоць асабіста мне гэта не падабалася. 
Фармат таксама выбралі не адвольны: ён дапасоўваўся да фармату іншых 
матэрыялаў, скапіяваных пераважна з часопіса “Полымя”, якія мелі 

2. Санько Хведар Мікалаевіч (1921, в. Дзюдзеў Слуцкага раёна – 1998, в. 
Азярычына Пухавіцкага раёна), Кіршчэня Зоня Хведараўна (1921, в. 
Дзюдзеў Слуцкага раёна – 1988, в. Азярычына Пухавіцкага раёна).

3. Шчуко (па нараджэнні Дайнека) Вольга Хадотаўна (1919, Клічаў – 1994, 
Менск).
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распаўсюджвацца разам з працай Міколы Ермаловіча(4).
 Для працы “Па слядах аднаго міфа” былі адмыслова 

падрыхтаваныя тры ілюстрацыі-карты: “Месцазнаходжанне летапіснай 
Літвы”, “Утварэнне Вялікага Княства Літоўскага (XIII ст.)” і “Паўночна-
заходняя этнаграфічная мяжа Беларусі на пачатку XX ст.”. Усе гэтыя 
рысункі выканаў Мікола Купава.

Настаў самы адказны і небяспечны этап (які, дарэчы, забраў у нас 
найболей часу) – памнажэнне. За гэтую справу ўзяўся Генадзь Сакалоў-
Кубай. Праз нейкае знаёмства ён выйшаў на ратапрынтны ўчастак 
Дзяржаўнай бібліятэкі імя Леніна (цяпер Нацыянальная бібліятэка). 
Дамовіўся з маладым чалавекам, які там працаваў, пра ўмовы выканання 
паслугі, перадаў яму макет. І трэба ж было такому здарыцца, што якраз у 
той дзень найшла праверка з спецорганаў. Зразумела, першае, што 
прыйшло да галавы, – аднекуль даведаліся! Той хлопец, як расказваў мне 
пазней Генадзь, вельмі напалохаўся, але разважлівасці не страціў. 
Перавязаўшы нашую тэчку матузом, ён перакінуў яе цераз падваконнік 
навонкі. На шчасце, усё скончылася добра – праверка была плянавая.

І вось аднага разу позна ўвечары да нас у кватэру завітаў Генадзь 
Сакалоў-Кубай з вялікім пакункам пад пахаю. Там было некалькі рулонаў, 
нібыта шпалеры. Разгарнуўшы тыя “шпалеры”, мы ўбачылі адбіткі 
Ермаловічавай працы, зробленыя на ратацыйнай электракапіявальнай 
машыне. Былі вельмі ўсцешаныя, што ўсё так удала выйшла. Потым 
некалькі вечароў запар раскочвалі з Наталяй тыя рулоны па сваёй 
“хрушчоўцы”, выразаючы пад шаблон нажніцамі старонку за старонкай. 
Скамплектаваўшы, атрымалі 22 блокі (разам з пяццю машынапіснымі 
копіямі).

Дзе іх змацоўваць? Хто будзе рабіць аправу? Гэтыя пытанні перада 
мною, дзякаваць Богу, не стаялі. Да таго часу я ўжо быў знаёмы з 
Вячаславам Шыдлоўскім(5), выдатным майстрам шытарскай справы і 
шчырым патрыётам. Кардон, папера на форзацы ў яго былі, а вось 
покрыўны матэрыял я мусіў недзе шукаць. Здабыць яго ўдалося на 

4. Яўген Кулік прапанаваў назваць той зборнік “Пытанні гісторыі Беларусі”. 
Хоць, строга кажучы, гэта ня зборнік, а хутчэй канвалют. У яго, акрамя 
працы Міколы Ермаловіча, увайшлі артыкулы: Міколы Алексютовіча “А дзе 
ж ісціна аб'ектыўная?” (Полымя, 1966, № 5, с. 179–185), Георгія Штыхава 
“Ад старажытных плямёнаў – да з'яўлення беларусаў” (Полымя, 1971, № 8, 
с. 239–242), Язэпа Юхо “Уніі Вялікага Княства Літоўскага з Польшчай” 
(Полымя, 1972, № 1, с. 207–226) і “Статуты Вялікага Княства 
Літоўскага” (Полымя, 1966, № 11, с. 125–137). У дадатак Яўген пагадзіўся з 
прапановай улучыць туды і даўнейшы артыкул Уладзіміра Пічэты 
“Очередные вопросы белорусской историографии” (Вестник Наркомпроса 
ССРБ, 1922, вып. 11-12, с. 30–32), які я знайшоў і скапіяваў у Маскве, у 
Дзяржаўнай бібліятэцы СССР імя Леніна.

5. Арлоў У. Імёны Свабоды,. Б.м.: Радыё Свабодная Эўропа; Радыё Свабода, 
2007. С. 326–327.
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працы, ў выдавецтве “Навука і тэхніка”. Там, у аддзеле забеспячэння, мне 
адшкадавалі некалькі метраў ледэрыну шакаладна-цынамонавага колеру. 
Астатняе ўсё залежала ад спадара Вячаслава. І ён зрабіў сваю справу 
хутка і якасна.

Вось гэтак праца Міколы Ермаловіча “Па слядах аднаго міфа” 
пабачыла свет. Дарма што наклад быў мізэрны, кніга пайшла даволі 
шырока. Яе перадавалі з рук у рукі, няраз капіявалі, павялічваючы такім 
чынам агульны наклад. Кніга зрабіла вялікі ўплыў на абуджэнне цікавасці 
да айчыннай гісторыі, на фармаванне нацыянальнай сведамасці маладога 
пакалення. Яна выклікала і дагэтуль выклікае дыскусіі ў навуковым 
асяроддзі ды ўрэшце спрыяе станаўленню новай беларускай 
гістарыяграфіі, вольнай ад путаў “абэцэдаршчыны”.

З м і ц е р  С а н ь к о ,  в ы д а в е ц ,  
мовазнаўца (Мінск)

Успаміны ўроссып пра вялікага чытача 
Міколу Ермаловіча

Мікола Ермаловіч, якога часта называюць летуценным 
гісторыкам-аматарам і філолагам, які раптам зацікавіўся гісторыяй 
(гісторыяй Літвы (!), не сучаснай яму Літоўскай ССР, а гістарычнай), быў 
і маім земляком. І ў пашпарце, як і я, у 1973 – 1980-х гг. месцам прапіскі 
меў горад Маладзечна Мінскай вобласці. Толькі я жыла на вуліцы 
Дзяржынскага, у двухпавярховым доме, пабудаваным, як казалі, 
“пленнымі немцамі” – якраз такім, як у сённяшнім Мінску ў былым 
вайсковым раёне “Асмалоўка”: маленькія двухпавярховыя будынкі-
цаглінкі з рэбрамі, упрыгожанымі белымі квадратамі, з маленькімі 
балкончыкамі і драўлянымі лесвіцамі з шырокімі скругленымі 
прыступкамі ўнутры. А Мікола Ермаловіч жыў у тыя самыя гады амаль 
непадалёку ад мяне – з іншага боку гарадскога парку, на горцы, праз 
дарогу ад знакамітага рынку з каменнымі “склепамі”, а не па ўсім 
вядомым пазней “красамоўным” адрасе: Вялікі Гасцінец, 72 (у гэтую 
вялікую кватэру ён перабраўся нейдзе ў сярэдзіне 1980-х).

Жыў ён тады ў тыповай двухпакаёвай кватэры, з прахадным 
пакоем, заваленым стосамі (“пірамідамі”!) кніг на прысунутым да сцяны 
стале, маленькай кухняй, цеснай вітальняй. Можна сказаць, што, як 
аточаны нябачнымі шклянымі сценамі, у самым цэнтры кватэры,  там, 
дзе месціўся гэты недатыкальны рабочы стол даследчыка, і быў яго 
ўласны “рабочы кабінет”. І я яго бачыла! Бо ў сярэдзіне 1970-х гг. 
сябравала з дачкой Ермаловіча Аленай, з якой нейкі час разам працавала 
на Маладзечанскай фабрыцы мастацкіх вырабаў “Народная творчасць”, 
і, бывала, заходзіла да яе падчас нашых суботніх ці нядзельных 
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вечаровых прагулак па горадзе... Свой дзявочы пакойчык яна дзяліла з 
братам-інвалідам, які падчас майго візіту часта моцна спаў за квяцістай 
заслонай (“Не звяртай увагі!”), як тайнае вялікае дзіця аднаго з вучоных у 
фільме “Салярыс” Андрэя Канчалоўскага паводле рамана польскага 
пісьменніка Станіслава Лема... Мы з Аленай выраблялі на фабрыцы 
ільняныя лялькі ў нацыянальных строях: “Гусляр”, “Жняя”, “Альжбэта” і 
іншыя, – і сядзелі за канвеерным сталом у цэху побач. Алена, я 
заўважыла, часта гаварыла і жартавала па-беларуску, у адрозненні ад 
іншых супрацоўніц.

Не паступіўшы першы год пасля заканчэння сярэдняй школы № 2 
г. Маладзечна ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на філфак (у 1973 г. быў 
вельмі высокі конкурс, каля 10 чалавек на месца, а мой сумарны бал па 
экзаменах быў, як тады гаварылі, толькі “паўпрахадны”), я узмоцнена 
рыхтавалася на другі “штурм” абранай “Крэпасці”. І не ведала, што 
бацька маёй Алены – таксама філолаг, і яшчэ які: Філолаг з вялікай 
літары! Праўда, я ніколі яго не бачыла, яго заўсёды не было ў кватэры 
падчас маіх легкадумных візітаў. Хутчэй за ўсё, ён зранку быў у Мінску, у 
бібліятэцы, найверагодней у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. 
Леніна (а цяпер Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, дзе я працую).
На наступны год я паступіла на жаданы філфак. І сувязі з Аленай 
Ермаловіч неяк, на жаль, паступова пабляклі. Як васількі ў канцы лета ў 
жытнёвым полі робяцца кволымі і сухімі... Крыху пазней, калі я 
закончыла філфак, мы выпадкова зноў сустрэліся і я была запрошана на 
“агледзіны” і “на гартанне фотаальбомаў” у новую кватэру Ермаловічаў 
па адрасе: Вялікі Гасцінец, 72. Я заўважыла, што ў яе легендарнага тады 
ўжо Бацькі (Бацькі ідэі несупадзення межаў сучаснай і “гістарычнай 
Літвы”, нават паводле тапанімічных назваў з коранем “Літв-” і іншых яго 
адмысловых – амаль сляпога! – “філалагічных назіранняў”). 

“Філалагічныя назіранні” – класічны жанр навуковых тэкстаў у 
гісторыі філалогіі, асабліва ў ХІХ ст. (Вастокаў, А., Паўскі, Г. і іншыя). 
Можна сказаць, што і мае лірычныя “ўспаміны ўроссып” пра Міколу 
Ермаловіча – гэта таксама “філалагічныя назіранні”, калі ўпаўвока, калі ў 
два вокі, а калі “шырока закрытымі вачыма” (ад страху за яго жыццё, лёс і 
лёс яго кніг; за яго зрок, які, як навокал казалі і пісалі, усё больш і больш 
пагаршаецца – ужо ў 30 разоў горшы за эталонную “адзінку”, а аперацыя 
наўрад ці паможа...)

З канца 1980-х і па 2005 гг. я працавала ў аддзеле беларускай 
літаратуры ў Мінску, у найвялікшай кніжнай скарбніцы Беларусі. 
Перажыла яе перайменаванне – у “Нацыянальную бібліятэку Беларусі” 
(май 1992 г.). Нейкі час быў варыянт: “... імя Францыска Скарыны”; але 
тагачасны яе дырэктар Галіна Мікалаеўна Алейнік, паразважаўшы, 
кажуць, адмовілася: “Ленін не спадабаўся, можа, каму і Скарына не 
спадабаецца, а нам зноў бланкі і пячаткі мяняць”). Зацвердзілі назву 
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універсальную і па еўрапейскіх узорах, як, напрыклад, Нацыянальная 
бібліятэка Францыі: “Нацыянальная бібліятэка Беларусі”... Ды і назва 
самога аддзела беларускай літаратуры ў часы гарбачоўскай перабудовы 
скарацілася, а поўная доўгі час была такой: “аддзел беларускай 
літаратуры і бібліяграфіі”. Бібліяграфіі ў нас і сапраўды было (нават 
пасля скарачэння назвы і скарачэння працоўнага калектыву аддзела) – 
шмат: у выглядзе кніг, брашур, паказальнікаў, Летапісаў друку БССР 
(поўны камплект!), у выглядзе папяровых карткавых каталогах – 
сістэматычным (па галінах ведаў) і алфавітным (з аўтарскімі комлексамі: 
кнігі аўтара, кнігі пра аўтара, кнігі ў перакладзе на іншыя мовы). А яшчэ ў 
калідоры аддзела стаяла шмат шафаў з шуфлядамі самых цікавых 
тэматычных картатэк, у якіх нават можна было знайсці папяровыя карткі 
даваеннага часу, напісаныя фіялетавымі чарніламі, нават карткі з 
бібліяграфічнымі запісамі ў дарэвалюцыйнай арфаграфіі (з літарамі 
“яць” і “ер”). Адкуль яны там з'явіліся?.. Якраз паміж гэтымі шафамі ў 
тым калідоры і быў уваход у нашу другую – невялікую чытальную залу, 
афіцыйна – для навуковых супрацоўнікаў, а неафіцыйна – для аматараў 
засяродзіцца аднаму (ці зрэдку ўдвух-трох) у цішыні і спакоі над сваімі 
кніжкамі і запісамі ў пошуках новых адказаў на старыя пытанні (ідучы 
“па слядах» якогась “міфа”)...

Сярод супрацоўнікаў у тагачасным аддзеле беларускай 
літаратуры, якім кіравала Л. М. Рабок, былі і пісьменніцы (напрыклад, 
захавальніца ведаў па “беларускай Атлантыдзе”  Н. Б. Ватацы), і жонкі 
беларускіх пісьменнікаў (загадчыца сектара абслугоўвання чытачоў Р. Ф. 
Сіпакова), і жонкі беларускіх даследчыкаў (“архівіст” В. У. Баханькова), і 
здагадлівыя з паўслова, практычныя жонкі ваўскоўцаў (Л. І. Турбан), і 
нават дзіўны чарнявы бібліятэкар – аматар беларушчыны канца ХІХ – 
пачатку ХХ стсст. (Д. М. Давідоўскі)... Міколу Ермаловіча ўсе вельмі 
спагадліва абслугоўвалі, дапамагалі яму, чым маглі, хоць трымаўся ён 
годна, не дазваляў яго асабліва шкадаваць. Праўда, аднойчы супрацоўнікі 
выратавалі яму жыццё: у час нясцерпнага ўжо прыступу апендыцыту – 
паклалі яго на ссунутыя разам свае службовыя сталы з цяжкімі тумбамі і 
выклікалі хуткую дапамогу, вызванілі радню, знаёмых. Асабліва 
паклапаціліся пра захаванне легендарнага, патрапанага жыццём, як і яго 
ўладальнік, партфелю з назапашанымі выпіскамі, матэрыяламі і 
асабістымі рэчамі гэтага ўнікальнага чытача і дзеяча новай хвалі 
беларускага Адраджэння... Усё тады абышлося. Неўзабаве шаноўны 
Мікола Ермаловіч, паправіўшыся, зноў час ад часу наведваў нашу 
бібліятэку, якая, як я цяпер з упэўненасцю мяркую, была яго “другім 
домам”. А можа ў нечым і першым.

Тут, у нашай бібліятэцы, сёння захоўваюцца дзесяткі яго кніг на 
тэму беларускай гісторыі: “Па слядах аднаго міфа” (1989, 1-е выд.; і 
некалькі наступных, апошняе ўжо ў ХХІ ст.), “Старажытная Беларусь: 
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Полацкі і Новагародскі перыяды” (1990, 1-е выд.; 2001, 2-е выд.), 
“Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд» (1994), “абагульняючая 
праца” (А. Грыцкевіч [1, с. 8]) “Беларуская дзяржава Вялікае Княства 
Літоўскае” (2000, 1-е выд.; 2003, 2-е выд.; 2010, перавыданне ў 
«Выбраным»; 2011, аўдыёкніга). Захоўваюцца таксама зборнікі, 
часопісы і газеты з яго публікацыямі. А яшчэ – рэдкія, унікальныя 
выданні, перададзеныя ў апошнія гады жыцця на захоўванне самім 
аўтарам (і яго прыхільнікамі). Напрыклад, пераплеценыя разам “Гутаркі” 
1970-х гг. (арыгіналы і іх копіі, зробленыя яшчэ пад сінюю капірку), 
“Сшытак вершаў” (таксама арыгінал і копія).

Захоўваюцца ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і кнігі з 
аўтографамі Міколы Ермаловіча. Яны ілюструюць і дакументальна 
пацвярджаюць тыя асабліва цёплыя зносіны, якія за доўгія гады склаліся 
паміж нашымі супрацоўнікамі і Вялікім чытачом. Так на тытульным 
лісце выдання “Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд” (1994) стаіць 
лаканічны, размашысты дароўны надпіс аўтара тагачаснаму дырэктару 
Нацыянальнай бібліятэкі: “Шаноўнай Галіне Мікалаеўне Алейнік М. 
Ермаловіч. 17.V. 94. Менск” (шыфр 1БА34762). А на тытульным лісце 
іншай кнігі – “Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды” 
(1990) стаіць дароўны надпіс аўтара класіку беларускай бібліяграфіі Н. Б. 
Ватацы ў сувязі з яе 83-м днём народзінаў: “Шматпаважанай Ніне 
Барысаўне Ватацы з віншаваннем яе ў дзень яе ўгодкаў і з пажаданнем ёй 
добрага здароўя і плённай творчай працы. М. Ермаловіч. 14.V.91. Менск” 
(шыфр13РК23919). Як бычым, і назву нашай сучаснай сталіцы ён пісаў 
таксама па-свойму – па-старажытнаму, як у летапісах… 

На заканчэнне – яшчэ адно, нядаўна знойдзенае азначэнне працы 
Міколы Ермаловіча і яго стасункаў з бібліятэкарамі. Вось што напісала 
пра знакамітага чытача ў сваім даследванні “Беларусы» цяперашняя 
загадчыца, праўда, ужо не аддзела беларускай літаратуры (комплекснай 
адзінкі: са сваім сховішчам, каталогамі і картатэкамі, чытальнымі 
заламі), а толькі чытальнай залы беларускай літаратуры ў сучасным 
“брыльянтавым” будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Я. В. 
Галіеўская:  “Гісторыкам ад Бога называлі М. Ермаловіча, аўтара 
вядомай і ў свой час вельмі папулярнай кнігі “Старажытная Беларусь”, 
якая выдавалася чытачам у аддзеле пад адказнасць дзяжурнага. Ён кожны 
дзень ездзіў з Маладзечна ў бібліятэку і працаваў у аддзеле з ранку і да 
позняга вечара. Улічваючы тое, што М. Ермаловіч меў вельмі дрэнны 
зрок, яго работу можна назваць подзвігам” [2, с. 100].

1. Грыцкевіч, А. Слаўны сын Беларусі: [прадмова] / Анатоль Грыцкевіч // 
Ермаловіч, М. Выбранае. – Мінск: Кнігазбор, 2010. – 640 с. (“Беларускі 
кнігазбор”: Серыя 2. Гісторыка-літаратурныя помнікі). 

Літаратура
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2. Галіеўская, Я. В. Беларусы . Да гісторыі аддзела беларускай літаратуры 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Ч. 2. 1944 – 2006 гг. / Галіеўская Я. В. // 
Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная бібліятэка 
Беларусі; склад.: Т. А. Сапега, А. А. Суша. – Мінск, 2013. – Вып. 16. – 247 с.

Людміла  С ільнова ,  вядучы 
б і б л і ё г р а ф  Н а ц ы я н а л ь н а й  
бібліятэкі Беларусі, беларуская 
паэтэса і перакладчыца (Мінск)

“ ”

Народны гісторык

Менавіта так хочацца называць знакамітага Міколу Ермаловіча. 
Прафесійны філолаг, літаратуразнавец, настаўнік, асветнік ён увайшоў у 
аналы беларускай культуры найперш як мэтаімкнёны даследчык 
шматвякавой гісторыі беларускага народа, натхнёны гід па яе 
пакручастых дарогах, жыццяпісах яго выдатных герояў, цікавы 
апавядальнік і папулярызатар нашай тысячагадовай мінуўшчыны.

Як шчыры патрыёт роднай зямлі ён быў глыбока абураны 
татальнай фальсіфікацыяй афіцыйнай савецкай навукай рэальнай 
гісторыі Беларусі, свядомым скажэннем праўдзівай мінуўшчыны 
беларускага народа, што былі запаланілі ўсе тагачасныя выданні ад 
падручнікаў да энцыклапедый. Нястрымнае жаданне больш уведаць пра 
яе мінулае і аднавіць гістарычную праўду, напэўна, і падштурхнула 
М.Ермаловіча на час адсунуць убок літаратурную белетрыстыку і 
самастойна заняцца вывучэннем гістарычных крыніц і навуковай  
літаратуры. Ён настойліва і самаахвярна, негледзячы на стан свайго 
здароўя, пачаў раскопваць шматвякавыя пласты беларускай гісторыі. І як 
чалавеку, вельмі працавітаму і апантанаму, да таго ж у многім 
незалежнаму ад пануючай у савецкай імперыі грамадска-палітычнай 
кан'юктуры і афіцыйнай гісторыяграфіі, яму шмат што ўдалося 
ажыццявіць. Ён здолеў, цаной незвычайных намаганняў, папулярна 
выкласці і адкрыць “люду простаму, паспалітаму” здзіўляючае багацце 
шматвякавой, гераічнай, драматычнай і трагічнай мінуўшчыны 
беларускага народа, уважліва і неабыякава разглядзець грамадска-
палітычнае жыццё на беларускіх землях у розныя перыяды іх гісторыі.

Гэтаму паспрыялі таксама сур'ёзныя напрацоўкі папярэднікаў, 
прафесійных гісторыкаў, наяўнасць шматлікіх апублікаваных крыніц, 
свежыя павевы часу, вострая запатрабаванасць у беларускім грамадстве 
гістарычнай літаратуры. Ва ўмовах стрымлівання праўды пра мінулае 
Беларусі і росту адначасова цікавасці да яго, адчуваўся вельмі моцна 
дэфіцыт літаратуры гістарычнай тэматыкі. Тым не менш нават у 80-я 
гады яшчэ не былі перавыдадзены нарысы па гісторыі Беларусі мінулага 
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стагодзя В.Ластоўскага і У.Ігнатоўскага, не было тады і “энцыклапедыі 
гісторыі Беларусі”. Таму першыя публікацыі гістарычных раманаў, 
аповесцяў, апавяданняў і артыкулаў У.Арлова, А.Грыцкевіча, 
Л.Дайнекі,В.Іпатавай, Г.Далідовіча, К.Тарасава, В.Чаропкі і іншых 
пісьменнікаў і вучоных, сталіся бы наталеннем смагі і былі вельмі 
прыхільна прыняты беларускімі чытачамі.

Атрыманне ж Беларуссю дзяржаўнай незалежнасці і большая 
магчымасць асэнсоўваць сваё мінулае з нацыянальных пазіцый дадаткова 
стымулявалі навукоўцаў, пісьменнікаў і аматараў.

Зразумела, што на хвалі новага беларускага Адраджэння 
сапраўднымі гістарычнымі бестсэлерамі сталі ў свой час кнігі 
М.Ермаловіча “Па слядах аднаго міфа”(1989) і “Старажытная Беларусь” 
(1990), якія хоць і не без цяжкасцяў, дайшлі, дзякуючы масавым 
выданням, да шырокага беларускага чытача. Негледзячы на тое, што для 
дасведчаных, абазнаных у гістарычных крыніцах і спецыяльнай 
літаратуры, яны не сталі адкрыццём, а некаторыя яго назіранні і высновы 
не былі пераканаўча абгрунтаваныя і не вытрымалі выпрабавання 
навуковай крытыкі (у прыватнасці, пра месцазнаходжанне старажытнай 
Літвы і ўтварэнне Вялікага Княства Літоўскага), публікацыі 
М.Ермаловіча выканалі важную ролю ў папулярызацыі ведаў пра 
шматвяковую гістарычную спадчыну беларускага народа, у абуджэнні 
цікавасці да яе жыхароў Беларусі. Гэты няўрымслівы філолаг, стаўшы 
гісторыкам, дапамог тысячам цікаўных беларусаў зрабіць захапляльнае 
падарожжа ў сівую мінуўшчыну роднай краіны, у далёкія часы Рагнеды і 
Усяслава Чарадзея, Міндоўга і Вітаўта, у незвычайны, напоўнены 
актыўнай дзейнасцю і гераічнай барацьбой свет нашых продкаў, дапамог 
сваім суайчыннікам умацаваць сваю нацыянальную самасвядомасць і 
самагоднасць. Ён натхнёна прапаведваў узнёсла-рамантычнае стаўленне 
да шматпакутнай гісторыі свайго народа.

У апошнія дзесяцігоддзі з'явіліся многія сотні самых розных 
навуковых і навукова-папулярных публікацый па гісторыі Беларусі 
даўняга перыяду, ад салідных аўтарскіх манаграфій (В.Насевіча, 
А.Краўцэвіча, Г.Сагановіча і інш.), каштоўных навуковых зборнікаў і да 
шматтомных акадэмічных прац, былі грунтоўна распрацаваны многія 
слабадаследаваныя, складаныя пытанні і праблемы беларускай гісторыі, 
нашая гістарычная навука ўзнялася на значна больш высокі ў параўнанні 
з недалёкім мінулым узровень свайго развіцця.

Аднак і сёння змястоўныя кнігі М.Ермаловіча знаходзяць свайго 
ўдзячнага чытача. Нават сваёй дыскусійнасцю і палемічнасцю, месцамі 
спрэчнасцю яны абуджаюць, узбагачаюць, прымушаюць думаць і сваім 
зместам і патрыятычным пафасам працягваюць працаваць на Беларусь. 
Імя ж іх аўтара, сапраўднага асветніка-падзвіжніка, палымянага 
патрыёта нашай Бацькаўшчыны, аднаго з піянераў адраджэння і вяртання 
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праўдзівай гісторыі беларускага народа, назаўсёды застанецца ў аналах 
беларускай нацыянальнай культуры.
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