
Мікола Ермаловіч (29.04.1921 – 04.03.2000), гісторык, 

літаратуразнаўца.  

Мікалай Іванавіч Ермаловіч нарадзіўся 29 

красавіка 1921 года ў вёсцы Малыя Навасёлкі 

Дзяржынскага раёна Мінскай вобласці ў сялянскай 

сям’і. 

Скончыў Дзяржынскую сярэднюю школу (1938) і 

паступіў на беларускае аддзяленне літаратурнага 

факультэта Мінскага педінстытута, дзе да пачатку 2-й 

сусветнай вайны скончыў 3 курсы. З-за дрэннага 

зроку быў вызвалены ад службы ў арміі, 

эвакуіраваўся і працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры ў вёсцы 

Лабаскі Мардоўскай АССР.  

У канцы 1943 г. вярнуўся ў Беларусь, працаваў інспектарам райана 

ў Суражы Віцебскай вобласці. У 1944—1946 гг. завуч сярэдняй школы 

ў Дзяржынску Мінскай вобласці. З 1946 г. аднавіў вучобу ў педінстытуце, які 

скончыў у 1947 г. У 1947—1948 гг. вучыўся ў аспірантуры пры педінстытуце. У 

1948—1955 гг. выкладаў беларускую літаратуру ў Маладзечанскім 

настаўніцкім інстытуце, а пасля яго закрыцця, у 1955—1957 гг. працаваў 

загадчыкам метадычнага кабінета Маладзечанскага абласнога інстытута 

ўдасканалення настаўнікаў. 
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Маладзечанскі дзяржаўны інстытут. Беларускае аддзяленне, І курс. 17 чэрвеня 1949 года. 
Копія фотаздымка з Беларускага Дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў 

 

 

Мікола Ермаловіч сярод студэнтаў. 

 

У канцы 1957 г. выйшаў на пенсію з прычыны значнага пагаршэння 
зроку.  



Актыўную літаратурную дзейнасць пачаў у 1948 годзе. Выступаў у друку 
з крытычнымі і літаратуразнаўчымі артыкуламі, гістарычнымі нарысамі. 
Друкаваўся ў маладзечанскай раённай газеце, альманаху «Нарач», газетах 
«Звязда», «Літаратура і мастацтва», «Голас Радзімы», часопісах «Полымя», 
«Нёман», «Маладосць», навуковых зборніках. 

 

Мікола Ермаловіч плённа займаўся навукова-даследчай дзейнасцю. 
Першыя публікацыі з’явіліся ў раённай газеце “Ударнік Дзяржыншчыны” у 
1937 г. Шмат артыкулаў прысвяціў Ф.Багушэвічу, Я.Лучыну, Я.Купалу, М.Танку 
ды іншым выдатным беларускім пісьменнікам. Асабліва плённа працаваў над 
гістарычнай тэматыкай. Стварыў сваю арыгінальную канцэпцыю старадаўняй 
гісторыі Беларусі, дзе абгрунтавана і пераканаўча паказаў цяжкі шлях свайго 
народа да свабоды. 

 

 
Мікола Ермаловіч з жонкай Лідай і дачкой Ленай.  50-я гады. Копія фотаздымка з Беларускага Дзяржаўнага 

архіва кінафотафонадакуметаў 

 

У 1963 г. распачынае выдаваць рукапісны самвыдавецкі часопіс 
«Падснежнік», чатыры выпускі якога выйшлі да 1964 года. У 1975 годзе 
ўзнаўляецца выпуск «Падснежніка», але пад новай назвай «Гутаркі». Да 
1976 г. выйшла каля 50 выпускаў «Гутаркі», які выдаваўся Ермаловічам пад 
псеўданімам Сымон Беларус. Назву «Гутарка» аўтар абраў таму, што ў 19 ст. 
«гутаркі» былі найбольш пашыраным жанрам нелегальнага друку. У сваім 
выданні змяшчаў творы, якія не маглі быць апублікаваныя ў афіцыйным 
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друку з-за сваёй сацыяльнай і палітычнай накіраванасці. Аўтар рыхтаваў 
матэрыялы ў Мінску (у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР), друкаваў у Маладзечне 
на друкарцы, а потым перадаваў Яўгену Куліку для памнажэння. Нумар 
выходзіў прыкладна раз на тыдзень. 

 
М.Ермаловіч і А.Белы 

 

Рукапісы Ермаловіча ў 1970—1980-х абарачаліся ў непадцэнзурным 
друку. Ён з’яўляўся заснавальнікам новай беларускай рамантычнай 
гістарыяграфіі, якая супярэчыла афіцыйным савецкім канцэпцыям гісторыі 
Беларусі. У прыватнасці, ён даказваў, што Літва ніколі не заваёўвала 
Беларусь, а ВКЛ з’яўлялася беларускай дзяржавай. Гэтыя погляды былі 
выкладзены ў кнізе «Па слядах аднаго міфа» (1968), якая памнажалася 
самавыдавецкі. Афіцыйна кніга была выдадзена толькі ў 1989 г. 
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Генадзь Каханоўскі і Мікола Ермаловіч. 1990-ыя гады. 

 

Альтэрнатыўнае бачанне гісторыі Беларусі выклікала раздражненне 
ўлады, некалькі разоў на кватэру да Ермаловіча супрацоўнікі КДБ прыносілі 
позвы з патрабаваннем з’явіцца і разабрацца з «извечной 
самостоятельностью белорусов». Гістарычныя творы Ермаловіча ляжалі 
неапублікаванымі ў рэдакцыях часопісаў, нягледзячы на тое, што гэтыя працы 
былі вельмі папулярныя і ў вялікай колькасці пашыраліся самвыдатам.  

У савецкія часы была выдадзена толькі адна кніга Ермаловіча «Дарагое 
беларусам імя» (1970). Магчымасць друкавацца з’явілася толькі ў часы 
перабудовы і пасля абвяшчэння незалежнасці. У 1990 г. — даследаванне 
«Старажытная Беларусь: Полацкі і Новагародскі перыяды», у 1994 годзе — 
«Старажытная Беларусь: Віленскі перыяд», у 2000 — «Беларуская дзяржава 
Вялікае Княства Літоўскае». 



 
На фотаздымку злева направа: Валянцін, Мікола, Лявон Ермаловічы, Васіль Зуёнак - старшыня Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. Дом літаратара, сакавік 1992 года. Копія фотаздымка з Беларускага Дзяржаўнага 
архіва кінафотафонадакументаў 

 

Працы Ермаловіча ў значнай ступені паўплывалі на фармаванне 
сучаснай грамадскай думкі і гістарыяграфіі Беларусі. 

Жыў у Маладзечне, а ў апошнія гады ў Мінску. 

Мікола Ермаловіч узнагароджаны медалём імя Ф.Скарыны(1990), 
Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і 
архітэктуры за кнігу «Старажытная Беларусь» (1992), прэміяй імя У. 
Караткевіча. Ганаровы грамадзянін г. Маладзечна. Член СП Беларусі. 

4 сакавіка 2000 г. трагічна загінуў — амаль невідушчы 78-гадовы 

навукоўца трапіў пад колы аўтамабіля ў Мінску. 

Пахаваны ў Маладзечне на Старых могілках, побач з жонкай. 

Бібліяграфія: 

 “Дарагое беларусам імя” (1970) 

 “Па слядах аднаго міфа” (1989) 

  “Старажытная Беларусь. Полацкі і Наваградскі перыяд” (1990) 

 “Старажытная Беларусь: Віленскі пэрыяд” (1994)  

 “Беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае” (2000) 
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Мікола Ермаловіч з жонкай Лідай. 50-я гады.  Копія фотаздымка з Беларускага Дзяржаўнага архіва 

кінафотафонадакументаў 

 

 
Мікола Ермаловіч з жонкай Лідай, дачкой Ленай і сынам Славікам, 50-я гады. Копія фотаздымка з 

Беларускага Дзяржаўнага архіва кінафотафонадакуметаў 

 

 



 

Мінск, Дом літаратара. Вечарына “Міколу Ермаловічу – 75”.  Побач з гісторыкам – Вольга Іпатава. 

Фотаздымак С.Лойкі, красавік 1996 г. 

 


