
Дзянісаў, А. У. Успаміны М. М. Улашчыка як крыніца па вывучэнні гісторыі краязнаўчага руху ў БССР 1920-х гг. / А. У. 

Дзянісаў// Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі:  зб.  навук. артыкулаў, прысвечаных 

100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка / рэдкал. : С. М. Ходзін  (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2007.  – С. 9-

13 

А. У. ДЗЯНІСАЎ  (Мінск) 

УСПАМІНЫ  М. М. УЛАШЧЫКА  ЯК  КРЫНІЦА 

ПА  ВЫВУЧЭННІ  ГІСТОРЫІ  КРАЯЗНАЎЧАГА 

РУХУ  Ў  БССР 1920-х гг. 

 

Краязнаўчы рух у БССР у 1920 — пачатку 1930-х гг. дасягнуў свайго найвышэйшага росквіту. Гэта 

была адметная з’ява не толькі ў БССР, але і ва ўсесаюзным маштабе. Невыпадкова на Другой Усесаюзнай 

канферэнцыі па вывучэнні прыродных і вытворчых рэсурсаў СССР, якая адбылася ў 1928 г. у Маскве, было 

адзначана, што па колькасці краязнаўчых арганізацый і агульнай лічбе краязнаўцаў у СССР «на першым 

месцы знаходзіцца Беларусь, якая займае ў гэтых адносінах выключнае становішча сярод іншых рэгіѐнаў 

Саюза»1. За кароткі час сваѐй плѐннай дзейнасці краязнаўчыя таварыствы на чале з Цэнтральным бюро 

краязнаўства зрабілі вялікую работу па вывучэнні помнікаў старажытнай гісторыі краю, дыялектаў 

беларускай мовы, прыродных рэсурсаў, асветніцкай працы. На жаль, росквіт краязнаўчай працы працягваўся 

не доўга, ужо ўсярэдзіне 1930-х гг. дзейнасць краязнаўчых арганізацый была фактычна абмежавана 

апісаннем поспехаў сацыялістычнага будаўніцтва, а ў 1938 г. канчаткова прыпынена пастановай Наркома 

асветы СССР. 

 Тэма краязнаўчага руху ў БССР у 1920—1930-я гг. даследавана яшчэ недастаткова. Асобныя 

раздзелы, прысвечаныя дадзенай тэме, прысутнічаюць у работах Л. В. Аляксеева, С. Вяргей і, у першую 

чаргу, у калектыўнай манаграфіі «Историческое краеведение Белоруссии». 

 У гэтых умовах вялікую цікавасць і каштоўнасць уяўляюць для вывучэння краязнаўчага руху 

1920—30-х гг. працы непасрэдных яго ўдзельнікаў. Характэрным прыкладам з’яўляюцца публікацыі М. І. 

Каспяровіча і іншых 2. 
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Адным з такіх актыўных удзельнікаў краязнаўчага руху з’яўляўся Мікалай Мікалаевіч Улашчык — 

адзін з заснавальнікаў краязнаўчага гуртка ў 1924 г. на педагагічным факультэце БДУ, а пазней і 

універсітэцкага краязнаўчага таварыства. Трэба адзначыць, што дзейнасць агульнауніверсітэцкага 

краязнаўчага таварыства БДУ па вывучэнні ў першую чаргу Міншчыны, а таксама Тураўшчыны, Палескага 

краю і іншых характарызавалася надзвычайнай актыўнасцю і мела вялікую карысць для краязнаўчага руху 

БССР. Вынікі даследаванняў і экспедыцый публікаваліся ў навуковым краязнаўчым часопісе «Наш край», 

газеце «Савецкая Беларусь» і інш. Гэта быў прыклад нацыянальнай свядомасці і рамантычных памкненняў 

маладога беларускага студэнцтва. Разам з тым, на вялікі жаль, матэрыялаў па дзейнасці краязнаўчага гуртка 

і таварыства БДУ, у тым ліку і архіўных крыніц, захавалася вельмі мала. Таму ўспаміны М. Улашчыка 

ўяўляюць велізарную каштоўнасць, гэта адзіная комплексная крыніца, якая дазваляе вельмі аб’ектыўна 

прасачыць дзейнасць адной з буйнейшых краязнаўчых арганізацый у Беларусі 1920-х гг. 

 Ужо на першым курсе сацыяльна-гістарычнага адзялення педагагічнага факультэта БДУ Мікалай 

Улашчык пранікся агульным уздымам цікавасці да гісторыі роднага краю і выступіў адным з ініцыятараў 

стварэння краязнаўчагагуртка. Безумоўна, гэтаму паспрыяла знаѐмства з вядомымі вучонымі і выкладчыкамі 

— М. Доўнар-Запольскім, Дз. Даўгялам, У. Ігнатоўскім, У. Пічэтам і інш. У 1930 г., праз год пасля 

заканчэння універсітэта, Мікалай Улашчык быў першы раз арыштаваны паводле стандартнага 

абвінавачвання ва ўдзеле ў так званым «Саюзе вызвалення Беларусі». За арыштам была пяцігадовая ссылка3. 

У 1935 г. М. Улашчык выйшаў на волю, але не змог вярнуцца на Беларусь і вымушаны быў жыць у розных 

рэгіѐнах СССР. Менавіта тады Мікалаю Мікалаевічу прыйшла думка абагуліць сваю краязнаўчую 

дзейнасць. Нягледзячы на далейшыя рэпрэсіі і арышты, гэтыя нататкі ўдалося захаваць і на пачатку 1970-х 

гг. М. Улашчык перадаў тэкст успамінаў у аддзел рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба 

Коласа АН БССР пад назвай «Краязнаўства (Нататкі пра бадзянні ў 1924—1929 гг.)»4. 

 Тэкст гэтай працы быў змешчаны ў 12 школьных сшытках і не быў датаваны. Гэты рукапіс 

упершыню быў уведзены ў шырокі навуковы ўжытак у 1999 г., дзякуючы намаганням Віталя Скалабана, які 

разам з Я. М. Кісялѐвай падрыхтаваў тэкст да друку і зрабіў каментарыі да яго. Кніга была выдадзена 



БелНДІДАС. У прадмове да выдання В. Скалабан, на падставе аналізу рукапісаў, прыйшоў да высновы, што 

ѐн быў напісаны не раней студзеня 1937 г. і не пазней 23 чэрвеня 1941 г., калі М. Улашчык быў другі раз 

арыштаваны ў Ленінградзе5. На жаль, на момант падрыхтоўкі рукапісу да друку рэдактарам выдання быў 

здойдзены невядомы ліст М. М. Улашчыка да Г. Каханоўскага ад 
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21 лютага 1981 г., у якім ѐн называе дакладную дату стварэння ўспамінаў: «У свой час, у 1936—

1937 гг., будучы ў Ульянаўску, я запісаў па пямяці ўсю краязнаўчую дзейнасць ва Універсітэце». Гэты ліст 

быў упершыню апублікаваны ў 2000 г. М. Казлоўскім, ужо пасля выдання ўспамінаў6. 

 Ролю мемуараў як каштоўнай гістарычнай крыніцы, адзначаў і сам Мікалай Улашчык. У сваѐй 

працы «Мемуары і дзѐннікі як крыніцы па гісторыі Беларусі» ѐн пісаў: «Што сабой уяўляюць мемуары ў 

якасці гістарычнай крыніцы вядома даўно. Часта напісаныя праз шмат гадоў пасля адбыўшыхся падзей, яны 

не могуць вылучацца дакладнасцю, даты і імѐны ў іх нярэдка зблытаны, дыялогі выдуманы аўтарам, але 

разам з тым яны даюць тое, чаго не хапае афіцыйным крыніцам: даносяць атмасферу таго часу, 

паведамляюць дэталі, якія нельга знайсці ні ў якіх афіцыйных і неафіцыйных дакументах»7. 

 Найбольшую цікавасць для вывучэння краязнаўчага руху на БССР і дзейнасці краязнаўчага 

таварыства БДУ, як важнай яго часткі, прадстаўляе першы раздзел успамінаў. Ён змяшчае інфармацыю пра 

прычыны заснавання краязнаўчага гуртка, склад яго праўлення, пачатак даследчай працы гуртка і пазней 

таварыства БДУ, экспедыцыі па Міншчыне. Шмат інфармацыі прыводзіцца пра ўдзельнікаў краязнаўчага 

руху ў БССР. У першай частцы змяшчаецца наступная характарыстыка: «Краязнаўчы рух рос у 

геаметрычнай прагрэсіі. Беларусы, нацыянальна свядомыя людзі перасталі быць навіною, дзівам. Колькасць 

іх узрастала з кожным месяцам, і гэты рост павінен быў замацавацца ў нейкія арганізацыйныя формы. Быў 

вялізны ўздым нацыянальнай свядомасці, людзі нечым хацелі праявіць сябе, нешта рабіць не чыноўнае, не 

абавязковае, але тое, што робіцца ―для душы‖… Гэта быў уздым і размах у краязнаўчай рабоце, якога не 

бачыла ня толькі Беларусь, але і ўвесь Савецкі Саюз»8. Адзначаецца таксама, што першыя краязнаўчыя 

дзеянні пачаліся «з нізу» (гэта значыць ініцыятарамі былі настаўнікі, студэнты і вучнѐўская моладзь, якія 

дзейнічалі спантанна). Таму патрэба ў з’яўленні арганізацыі, якая б магла каардынаваць гэтыя дзеянні, 

прыдаць ім навуковае афармленне, адчувалася востра: «Найперш трэба было стварыць хаця б нейкую 

арганізацыю»9. 

 Краязнаўчы гурток быў заснаваны 21 снежня 1924 г., аб чым сведчыць артыкул, які з’явіўся на 

старонках «Савецкай Беларусі» 23 снежня, аўтарам якога быў Мікалай Улашчык. Ён жа ўвайшоў у склад 

прэзідыума разам з аднакурснікамі М. Адзярыхай і Н. Чарнушэвічам. Гурток паставіў перад сабой шырокія 

мэты, у першую чаргу даследаванне помнікаў старажытнасці роднага краю. Першапачатковая яго колькасць 

склала прыблізна 20 асоб10. 

 Вясной 1925 г. пачалася актыўная практычная краязнаўчая дзейнасць. Пад кіраўніцтвам вядомых 

навукоўцаў і археолагаў Дз. Даўгялы, М. Азбукіна, А. Кавалені былі праведзены даследаванні курганоў каля 

Мінска. Летам адбылася  
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экспедыцыя ў мястэчка Койданава разам з С. Шутавым. Апісанне дрэннага стану койданаўскага замка было 

змешчана Улашчыкам на старонках часопіса «Наш край»11. Восенню 1925 г. разам С. Шутавым праводзяцца 

раскопкі знакамітай Банцараўскай стаянкі. 

 На наступны 1926 г. робіцца экспедыцыя па ніжняй Свіслачы (ад Асіповіч да вусця), сабраны 

багаты матэрыял. Менавіта гэта актыўная дзейнасць краязнаўчага гуртка БДУ выклікае ўвагу і падтрымку 

кіраўніцтва. Як вынік, гурток быў рэарганізаваны ў агульнауніверсітэцкае краязнаўчае таварыства, з 

шэрагам адгалінаванняў, на чале якога стаў рэктар БДУ прафесар У. І. Пічэта. Былі заснаваны 5 секцый — 

гісторыка-археалагічная, культуры і быту, медычная, прававая і батанічная. Да пачатку 1927 г. было 

праведзена 8 пасяджэнняў, больш за 30 сходаў і зроблена больш за 20 навуковых дакладаў па розных тэмах. 

Аналізу дзейнасці таварыства быў прысвечаны артыкул у «Савецкай Беларусі», які М. Улашчык 

падрыхтаваў разам са сваім калегам А. Аніхоўскім12. 

 Наступны раздел кнігі прысвечаны экспедыцыі па Тураўшчыне 1927 г., якую сам Мікалай 

Улашчык апісвае, як самую ўдалую і вялікую па колькасці ўдзельнікаў. Да таго выбар месца правядзення 



экспедыцыі належаў менавіта Мікалаю Улашчыку, якога, як ѐн сам прызнаваўся, вельмі зацікавілі 

апавяданні старэйшага брата пра адметны лад жыцця палешукоў і непаўторную прыроду Палесся13. 

 Нягледзячы на паспяховую дзейнасць, М. Улашчык выказваў заклапочанасць будучыняй 

краязнаўчага таварыства БДУ. На старонках успамінаў можна знайсці наступнае: «Мы ўсе, хто закладаў 

арганізацыю і працаваў у ѐй з першых дзѐн, павінны былі скончыць Універсітэт. Трэба было рыхтаваць 

змену, а першыя курсы давалі гэту змену туга»14. 

 Наступныя раздзелы носяць назвы: «Лета 1928 года», «Лета 1929 года», «Відгошч», «Парогі» і 

«Палессе зноў» і змяшчаюць апісанні наступных краязнаўчых экспедыцый і далейшай дзейнасці 

краязнаўчага таварыства. У апошняй частцы ўспамінаў адсутнічае якое-небудзь падвядзенне вынікаў, 

аналіз. Можна меркаваць, што правесці больш грунтоўную працу з рукапісам М. Улашчыку не дазволілі 

цяжкія ўмовы існавання, з якімі ѐн сутыкнуўся ў канцы 1930-х гг., а пазней і паўторны арышт, зняволенне і 

высылка. 

 Сам Мікалай Мікалаевіч у прадмове да рукапісу даваў яму характарыстыку як яшчэ незавершанай 

рабоце, якая знаходзіцца ў нездавальняючым стане. Ён планаваў у будучым перапрацаваць і дапоўніць тэкст 

і падзяліць яго на наступныя тэматычныя раздзелы: 1. Уступ (Краязнаўчая праца на Беларусі наогул). 2. 

Арганізацыя і арганізацыйная работа краязнаўчага таварыства універсітэта. 3. Даследчая праца таварыства. 

4. Удзельнікі, дзе б змяшчалася інфармацыя пра больш значных удзельнікаў краязнаўчай працы. 
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На жаль, гэтую задуму яму так і не давялося здзейсніць15.  

Успаміны М. М. Улашчыка маюць вялікае значэнне як для вывучэння краязнаўчага руху ў БССР, 

так і для асвятлення краязнаўчага таварыства БДУ. Успаміны з’яўляюцца і выдатным літаратурным 

помнікам свайго часу, апісанні падзей дапаўняюцца мастацкімі фарбамі, перадаючы пачуцці шчырага 

краязнаўца-даследчыка і непаўторную атмасферу тых часоў. Безумоўна, успаміны М. М. Улашчыка 

патрабуюць больш грунтоўнага вывучэння. 

Калі М. М. Улашчык у 1935 г. выйшаў на волю пасля папраўча-працоўнага лагера, краязнаўчы рух 

не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім Савецкім Саюзе быў ужо фактычна цалкам ліквідаваны. Большасць з 

настаўнікаў, паплечнікаў і сяброў Мікалая Мікалаевіча апынуліся за кратамі альбо ў лепшым выпадку 

высланымі па-за межы Радзімы на доўгія гады. Мікалай Улашчык спадзяваўся, што плѐнная праца людзей 

па вывучэнні роднага краю не павінна загінуць і будзе карыснай для нашчадкаў. Як ѐн падкрэсліваў у 

прадмове да рукапісу: «Ніхто бліжэй мяне ня ведаў спраў таварыства, бо я быў у ім з першага дня 

арганізацыі і да выхаду з Універсітэту. Дарэчы, і сама арганізацыя ў тым жа годзе перастала існаваць, як 

загінула і ўся краязнаўчая работа»16. 
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