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З верай і любоўю

Каханоўскі і Ермаловіч. Дзве знакавыя постаці на небасхіле 
айчыннай гісторыяграфіі і краязнаўства. Асобы, якія стварылі 
цэлыя пласты навуковых распрацовак у галіне вывучэння 
мінулага роднай зямлі і народа. Зроблена імі шмат і на вельмі 
высокім прафесійным узроўні. Яны працавалі за цэлыя інстытуты і 
навукова-даследчыя цэнтры. Толькі пералік апублікаваных і 
выдадзеных кніг і навуковых прац займае не адну старонку друку. 
Таму абмяжуемся згадкамі найбольш вартасных і значных 
выданняў, без якіх айчынная гісторыяграфія будзе выглядаць 
навукова збедненай і не да канца рэалізаванай. З-пад пяра 
доктара гістарычных навук, пісьменніка і вучонага Генадзя 
Каханоўскага выйшлі ўнікальныя, насычаныя багатай 
краязнаўчай і гістарычнай фактурай, навукова вывераныя кнігі, 
якія ўвайшлі ў залаты фонд айчыннай гуманітарнай навукі, сярод 
якіх найбольш значнымі і запатрабаванымі з'яўляюцца “Адчыніся, 
таямніца часу”(Мн., 1984), “Археалогія і гістарычнае краязнаўства 
Беларусі ХVІ-ХІХ стст.”(Мн, 1984), “Повязь часоў”(Мн., 1985), 
“Прадвесне навукі”(Мн., 1990). Не засталіся па-за яго ўвагай і такія 
актуальныя тэмы, як жыццё М.Багдановіча ў Ракуцёўшчыне(“У 
родным краі”(Мн., 1983),  праца Янкі Купалы памочнікам вінакура ў 
Яхімоўшчыне (“На запаветнай зямлі”(Мн., 1974).

Сапраўдным энцыклапедычным даведнікам для зацікаўленых і 
правадніком у свет жыцця і творчасці Максіма Багдановіча даўно 
ператварылася такая праца Каханоўскага як “А сэрца ўсё імкне да 
бацькаўскага краю”, што выйшла ў сталічным выдавецтве ў 1991 
годзе. Колькі там цікавых фактаў, унікальных звестак, каштоўных 
знаходак у акіяне жыцця беларускага класіка! А як задушэўна 
напісана, як запамінальна гучаць словы любові да творчасці 
геніяльнага паэта! 

Цікавасць у беларускага паспалітага чытача, як, дарэчы, 
навуковага, так і шараговага, выклікаюць працы і слыннага 
беларускага даследчыка мінулага Міколы Ермаловіча. Асабліва 
кніга “Па слядах аднаго міфа”, што выйшла ў лёсавызначальным 
для роднай краіны 1989 годзе ў Мінску, у якой упершыню на такім 
багатым гістарычным і навуковым матэрыяле асвятляецца 
пытанне ўтварэння ў 50-60-я гады ХІІІ ст. Вялікага княства 
Літоўскага. І гэта далёка не ўсё, што створана намаганнямі 
гісторыка, які, па сутнасці з'яўляючыся інвалідам па зроку, вярнуў 
нам, відушчым, гісторыю роднай зямлі. Бо былі яшчэ такія ягоныя 
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грандыёзныя праекты, такія лёсавызначальныя гістарычныя 
даследаванні, як “Старажытная Беларусь”(з акцэнтам на пэўныя 
гістарычныя перыяды), прысвечаныя станаўленню беларускай 
дзяржаўнасці, а таксама фундаментальная па колькасці 
выкарыстаных матэрыялаў і гістарычных спасылак праца 
“Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае”, што пабачыла 
свет у апошні перыяд жыцця знакамітага даследчыка. Ды багата 
чаго іншага, вартаснага і актуальнага для айчыннай гуманітарнай 
навукі, выйшла з-пад пяра гэтага няўрымслівага і апантанага 
чалавека. Такім чынам, у асобе гэтых двух сціплых, але па-
чалавечы абаяльных людзей, мы маем тытанаў беларускай навукі 
і асветы.

Таму і не выклікае здзіўленне той факт, што беларуская 
грамадскасць краіны так шырока і мэтанакіравана ўключылася ў 
падрыхтоўку святкавання юбілеяў гэтых двух ахвярных 
працаўнікоў беларускай культуры, што прыпадаюць на першае 
паўгоддзе 2021 года. І гэта вонкава сціплая кніжыца, якую ты, 
шаноўны чытач, трымаеш у сваіх руках, з'яўляецца таксама 
маленькай цаглінкай у велічны гмах іхняй памяці.

Міхась Казлоўскі
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БАЛАДА ГЕНАДЗЯ КАХАНОЎСКАГА
(8.01.1936 —15.01.1994)

                
Па Віленскай зямлі, нібыта па Галгофе,
Самотны беларус няспешліва ідзе.
Ён ведае, што мы народжаны ў Еўропе,
І тут нам толькі жыць і болей анідзе,
Бо тут забытыя крыжы далёкіх продкаў
І толькі нам іх адшукаць, і толькі нам
На роднае зямлі спыняць агню паводку,
Якая можа змыць наш самы белы Храм,
Адзіны ў свеце, дзе не ведаць адзіноты
Ніколі нам, бо мы спрадвеку тут жылі
І нашы хаты, старадрукі і кляйноты,
Як наша кроў у травах Віленскай зямлі,
Жывуць і будуць жыць, бо беларус самотны
Няспешна, бо задумлівы, усё ідзе
І толькі роднае Ён называе родным,
Якое не аддаць нікому і нідзе.
І кажа Ён: “Я не адзін і слава Богу!
Мы пройдзем спёкі ціш і замяці зімы…
І нашы ўжо ідуць і ў Храм вядзе дарога
І кожны ведае, што Віленскія мы…”

Віктар ШНІП
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Генадзь Каханоўскі і яго аўтограф



Генадзь Каханоўскі

Генадзь Каханоўскі (псеўд.Габрук Верасень, Г.Гак, Г. 
Дамашовец, Г.Канстанцінаў; 08.01.1936, в. Дамашы 
Маладзечанскага павета Віленскага ваяводства, цяпер 
Маладзечанскі раён Мінскай вобласці – 15.01.1994; пахаваны ў 
в.Насілава Маладзечанскага раёна), гісторык, краязнаўца, 
літаратуразнаўца. Член СП Беларусі з 1986г. Доктар гістарычных 
навук(1992).

Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Вучыўся ў школе і адначасова 
працаваў у сельскай гаспадарцы. Бацька быў падзёншчыкам, а 
маці працавала па найму, пазней – рабочай саўгаса. Скончыў 
Насілаўскую сямігадовую(1952), Лебедзеўскую сярэднюю 
школу(1955). Служыў у арміі(1955-1958). Вучыўся на гістарычна-
філалагічным факультэце Маскоўскага дзяржаўнага педагагічнага 
інстытута імя Леніна. Працаваў настаўнікам на Маладзе-
чаншчыне, у сярэдніх школах г.Маладзечна. З 1964 года 
настаўніцкую працу сумяшчаў з работай у Мінскім абласным 
краязнаўчым музеі: з 1966г. – навуковы супрацоўнік, з 1968 года – 
старшы навуковы супрацоўнік, з1969 – намеснік дырэктара па 
навуковай рабоце, з 1978 – дырэктар музея. Завочна скончыў 
аспірантуру пры Інстытуце гісторыі АН БССР. З 1981 года 
навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору АН БССР. З 1989г. – старшыня Беларускага 
краязнаўчага таварыства.

Першыя публікацыі Г.Каханоўскага з'явіліся ў друку ў 1962г. 
Захапленнем на ўсё жыццё для яго стала краязнаўства і 
археалогія. Аўтар кніг нарысаў “Маладзечна” (1971), “Вілейка” 
(1974), “Адчыніся, таямніца часу” (1984), “Повязь часоў” (1985), 
“Археалогія і гістарычнае краязнаўства ХVІ – ХІХст.ст.”(1984), 
“Беларуская фалькларыстыка: Эпоха феадалізму”(з Л.Малаш і 
К.Цвірка, 1989), “Прадвесне навукі” (1990), “А сэрца ўсё імкне да 
бацькаўскага краю”(1991) ды інш.
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Бацькоўскі дом у Дамашах

Малодшы сержант 
Генадзь Каханоўскі

Прыгадалася далёкая 
Радзіма
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У памяшканні 
вайсковай часці

На пачатку жыццёвых дарог

Студэнт Маскоўскага 
педагагічнага інстытута імя 
Леніна Генадзь Каханоўскі. 

Масква, пачатак 60-х
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 Запрашэнне на вяселле Генадзя і Зінаіды

Пасяджэнне “Купалінкі” (Каханоўскі і Ермаловіч крайнія справа). 
Маладзечна, канец 60-х – пачатак 70-х гадоў

11



У Ракуцёўшчыне. Пад час адкрыцця памятнага знака, 
прысвечанага памяці М.Багдановіча. Злева направа: камандзір 
маладзечанскай вайсковай часці, Ніл Гілевіч, Іван Чыгрынаў, 

Генадзь Каханоўскі. Канец 70-х гадоў

Каля помніка дарозе. Генадзь Каханоўскі 
выступае перад вучнямі Мясоцкай базавай школы. 

Маладзечаншчына, канец 70-х гадоў
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Сярод сяброў і знаёмых. Злева направа: 
Лявон Луцкевіч, жонка Аляксея Пяткевіча, Аляксей Пяткевіч, 

Зоська Верас, Ніна Ляшковіч, Алесь Ліпень, Генадзь Каханоўскі, 
Сяргей Панізнік. Вільня, 1982г.

У час юбілейных урачыстасцяў. 
Аляксей Пяткевіч, Генадзь Каханоўскі. Вільня, 1982г.

Зоська Верас, 
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У кватэры віленскага беларуса. 
Злева направа: Міхась Казлоўскі, Генадзь Каханоўскі, 

Янка Багдановіч. Вільня, другая палова 80-х гадоў

З пісьменнікам 
Міколам Капыловічам каля 
сцен Навагрудскага замка

Генадзь Каханоўскі, 
супрацоўнік Мінскага 

абласнога краязнаўчага музея
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Каля карціны Аляксея Марачкіна “Рагнеда і Ізяслаў”

Каля камня-валуна. 
Злева направа: 

Генадзь Каханоўскі, 
незнаёмы, 

Вячаслаў Ляшковіч

15



У час археалагічных раскопак

Супрацоўнікі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору АН БССР у час фальклорнай экспедыцыі. 

Генадзь Каханоўскі стаіць другі справа
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Сярод супрацоўнікаў Мінскага абласнога краязнаўчага музея. 
У цэнтры дырэктар музея Г. А. Каханоўскі. 

Маладзечна, другая палова 70-х гадоў

У прэзідыуме Міжнароднага кангрэса беларусістаў. 
Злева направа: Генадзь Каханоўскі, Мікола Ермаловіч. 

Маладзечна, 1992г.
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Сям'я Каханоўскіх. Дачка Таццяна, Генадзь Аляксандравіч, Зінаіда 
Пятроўна, сын Алесь. Маладзечна, 70-я гады

У першым радзе: жонка Зінаіда, 
У другім шэрагу: дачка Таццяна, сын Аляксандр, , брат Лявон

сястра Зінаіда.
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У памяшканні музея. Генадзь Каханоўскі 
на фоне сялянскіх посцілак
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Магіла бацькі

Магіла Генадзя 
Каханоўскага на 

Насілаўскіх могілках

Кастусь Харашэвіч. Партрэт 
краязнаўца Генадзя Каханоўскага 

2003г.

Анатоль Крывенка. Партрэт 
Каханоўскага
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Кнігі Генадзя Каханоўскага
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І падала зерне ў раллю…
(Урывак)

У хвіліны суму і тугі стараўся Каханоўскі ратавацца працай. І 
тада ягоную высокую і танклявую постаць можна было ўбачыць ля 
ссівелых муроў Крэўскага замка, альбо шпарка ідучага па 
брукаванках нашых заходнебеларускіх мястэчак, няспешна 
размаўляючага з пажылымі людзьмі ў засені старых дрэў у 
маленькіх вёсках, ці роспачна-задуменнага каля поўразбураных 
цэркваў і палацаў. І неістотна, што было на вуліцы. Снег ці дождж, 
нясцерпная ліпеньская гарачыня ці люты студзеньскі холад. Ішоў 
па сваёй зямлі нястомны пілігрым. І ведалі яго ўсё, пачынаючы ад 
нямоглых бабуль і заканчваючы першакласнікамі з далёкіх і 
закінутых школ нашага краю. Адны лічылі яго дзіваком, які там 
шмат марнуе часу на нікому непатрэбныя справы, другія не 
пераставалі здзіўляцца яго працавітасці і ўпартасці. І мала хто 
размеў, што ў асобе гэтага сціплага чалавека ён бачыць будучыню 
сваёй зямлі, сваёй Беларусі. Што па зямлі крочыць не зусім 
звычайны чалавек, а пасланец Надзеі, які павінен вярнуць у 
бездухоўныя і бяздумныя душы веру. Веру ў храм беларускага 
Хараства, Адвечнасці і Дабрыні.

Наталля Плотава, пісьменніца, 
Даследчыца беларускай культуры.
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БАЛАДА МІКОЛЫ ЕРМАЛОВІЧА
(29.04.1921—5.03.2000)

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...

Віктар ШНІП
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Мікола Ермаловіч і яго аўтограф



Мікола Ермаловіч

Мікола Ермаловіч (псеўд.: М. Ермолов, Я. Мікалаеў, Мікола 
Наваселец, М. Ярмолаў; н.29.04.1921 г., в. Малыя Навасёлкі, 
Дзяржынскага раёна Мінскай вобл. – 5.03.2000г., пахаваны ў г. 
Маладзечна на старых могілках), крытык, літаратуразнаўца, 
гісторык. Член СП Беларусі з 1989г., Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
імя К.Каліноўскага. Ганаровы грамадзянін г.Маладзечна.

Нарадзіўся ў сялянскай сям'і. Бацька, Іван Іванавіч, працаваў у 
калгасе конюхам, у 1937г. быў рэпрасаваны, маці, Стэпка Юр'еўна, 
была калгасніцай. Скончыў Дзяржынскую СШ (1938) і тады ж 
паступіў у Мінскі педінстытут на беларускае аддзяленне мовы і 
літаратуры, дзе да пачатку вайны скончыў тры курсы. Падчас 
вайны працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў в. Лабаскі 
Мардоўскай АССР (1941—1943).

З кастрычніка 1949г. – настаўнік сярэдніх і пачатковых школ у 
вызваленых раёнах Беларусі. Працаваў інспектарам рана ў 
г.Суражы Віцебскай вобласці. У 1946 годзе аднавіў вучобу ў 
педінстытуце. Пасля заканчэння (1947) быў залічаны ў 
аспірантуру пры педінстытуце. З 1948г. – выкладчык беларускай 
літаратуры ў Маладзечанскім настаўніцкім інстытуце. У канцы 
1957г. па стану здароўя выйшаў на пенсію. Жыў у Маладзечне, а з 
1994г. – у Мінску.

Пачаткам творчай дзейнасці М.Ермаловіча быў вершаваны 
водгук на смерць М.Горкага, змешчаны ў раённай газеце “Ударнік 
Дзяржыншчыны” (22.06.1936). Сталай літаратурнай працай 
займаўся з 1948г. Аўтар кніг “Дарагое беларускае імя” (1970), “Па 
слядах аднаго міфа” (1989), “Старажытная Беларусь: Полацк і 
Новагародскі перыяды”(1990), “Беларуская дзяржава Вялікае 
княства Літоўскае” (2000) ды інш.
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Радасныя моманты жыцця. Сям'я Ермаловічаў перад 
аб'ектывам фотакамеры. Жонка Лідзія Цімафееўна, дачка Алена, 

Мікола Іванавіч з сынам Усяславам на руках. 
Маладзечна, другая палова 50-х гадоў

Лідзія Цімафееўна 
Ермаловіч, жонка Міколы 

Іванавіча

У хвіліну творчага настрою
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Сям'я Ермаловічаў: Мікола Іванавіч, дачка Лена, жонка Лідзія 
Цімафееўна. Маладзечна, першая палова 50-х гадоў

Сям'я Ермаловічаў. Мікола Іванавіч, сын Усяслаў, дачка Алена, 
жонка Лідзія Цімафееўна. Маладзечна, другая палова 50-х гадоў
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Так нараджаліся радкі

Сябры і аднадумцы. 
Мікола Ермаловіч з жонкай Лідзіяй Цімафееўнай
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З лекцыяй пра беларускую літаратуру.
 Мікола Ермаловіч на сцэне гарадской бібліятэкі

Педагог і навуковец
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Падчас гутаркі з братам Якуба Коласа ў памяшканні гарадской 
бібліятэкі. Маладзечна, другая палова 50-х гадоў

Аб’ява аб стварэнні Клуба 
сяброў кіно і кнігі
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На свяце паэзіі ў Мікалаеўшчыне. 
З Юзікам Міцкевічам, братам Якуба Коласа

За пасадкай Максімавага сада ў Ракуцёўшчыне. Злева напрва: 
Станіслаў Шушкевіч, Вячаслаў Ляшковіч, Мікола Ермаловіч
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Чытаюцца новыя творы членаў “Купалінкі” Мікола Ермаловіч 
крайні справа. Маладзечна, пачатак 70-х гадоў

Мікола Ермаловіч з сябрам і аднадумцам Генадзем Каханоўскім
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Каля будынка Акадэміі навук Беларусі

Сустрэча з чытачамі. Злева направа: Вячаслаў Ляшковіч, Данута 
Бічэль-Загнетава, Мікола Ермаловіч. Гродна, канец 80-х гадоў
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Мікола Ермаловіч расказвае пра гісторыю Беларусі

 Сярод кніг у працоўным кабінеце
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З дакладам пра 
старажытную Літву

На паэтычным 
свяце ў Ракуцёўшчыне

У час размовы пра мінулае роднай зямлі
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У сценах музычнага вучылішча. 
У другім радзе: Мікола Ермаловіч, Уладзімір Зянько

Мікола Ермаловіч

Дачка і сын М.Ермаловіча 
на балконе роднага дома ў 

Маладзечне
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Пасля творчай вечарыны Міколы Ермаловіча. Мінск, другая 
палова 90-х гадоў

Сустрэча ў “Беларускай хатцы”. У цэнтры: 
Сяргей Грахоўскі, Ніл Гілевіч, Мікола Ермаловіч. 

Мінск, другая палова 90-х гадоў
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У Доме літаратара. Мікола Ермаловіч крайні справа ў другім радзе

Кінарэжысёр Віктар Шавялевіч і 
Мікола Ермаловіч. 
Мінск, 1 сакавіка 1998г.

У гэтым доме знаходзілася 
кватэра М.Ермаловіча. 
Мінск, вул. Рафіева, 89
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З расказам пра мінулае 
Беларусі 

Мікола Ермаловіч і Вольга Іпатава
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Рыгор Мяжуеў. Партрэт Міколы Ермаловіча. 2000

Яўген Ціхановіч. Партрэт 
Міколы Ермаловіча
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Месца паховінаў Міколы Іванавіча і Лідзіі Цімафееўны 
Ермаловічаў на старых гарадскіх могілках

Памятны знак Міколу Ермаловічу 
ў Маладзечне

Медаль Міколы Ермаловіча
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Кнігі Міколы Ермаловіча
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Слаўны сын Беларусі
(Урывак)

Гэта быў шырока вядомы беларускі гісторык і літаратуразна-
вец, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў. Гэта быў падзвіжнік, які 
адкрываў шырокаму колу чытачоў мінулае Беларусі, 
папулярызаваў яе даўнюю гісторыю, значна апярэдзіўшы 
нацыянальную канцэпцыю гісторыі Беларусі, прынятую ў 
Інстытуце гісторыі Акадэміі навук Беларусі толькі ў 1992г.

Мяркую, што гістарычныя працы Мікола Ермаловіча яшчэ 
чакаюць глыбокага гістарыяграфічнага і крыніцазнаўчага аналізу. 
Гісторыкам яшчэ шмат чаго прыйдзецца даследаваць у 
гістарычнай навуковай спадчыне М.І.Ермаловіча.

Мікола Ермаловіч зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё гістарычнай 
навукі Беларусі ў апошняй чвэрці XX стю, і гэта прызнаецца ўсёй 
грамадскасцю Беларусі. У Маладзечне яму ўжо пастаўлены 
помнік.

Анатоль Грыцкевіч, доктар 
гістарычных навук, прафесар, 
правадзейны сябра Міжнароднай 
акадэміі навук Еўразіі
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Летапісец нашай славы
(Урывак)

Прыгожы і светлы быў Ермаловіч у жыцці. Шчыры і адкрыты для 
аднадумцаў і паплечнікаў, бескампрамісны і прынцыповы ў 
адносінах да хлусні, ашуканства. Крыху вышэй сярэдняга росту, з 
капой непаслухмяных валасоў на галаве, якія вымушаны быў 
штораз папраўляць, у акулярах з тоўстымі лінзамі, у нязменным 
гарнітуры з гальштукам. Калі ён ішоў па вуліцах нашага города, ён 
нагадваў птушку, якая ляціць. Крыху прыгнутыя плечы, галава, 
якая як бы апярэджвае цела, размашысты і ўпэўнены крок, узмах 
партфеля ў такт хады і ў той жа час нейкая агульная сабранасць і 
засяроджанасць у паставе.

Ён стараўся ўсюды паспець і ўсё зрабіць, Можа, таму і не 
выпадкова, што ён, па сутнасці, сляпы чалавек, раскрыў нам, 
відушчым, вочы на гісторыю роднай Беларусі. Гісторыю трагічную і 
слаўную, пакутлівую і велічную.

Язэп Рокаш, літаратуразнавец, 
даследчык беларускай культуры
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