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Улашчык, Мікалай. Збор твораў у 3-х тамах. Том 2: Працы па гісторыі / Пад агульнай рэдакцыяй Дзмітрыя Вiцько. —
Смаленск: Iнбелкульт, 2019. — 1280 с.
Працягваецца выданне збору твораў аднаго з найбольш значных беларускіх гісторыкаў ХХ стагоддзя Мікалая
Улашчыка (1906–1986) — чалавека няпростага лёсу і надзвычайнай працаздольнасці. Хоць амаль траціна ягонага
жыцця, у самыя найлепшыя для навуковых пошукаў гады, прайшла ў зняволенні і высылках, даследчык усё адно
паспеў стварыць столькі, што выйшаў вось ужо другі том ягоных прац аб’ёмам больш за 1000 старонак.
Другi том уключае ў сябе пераважна працы па сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi
XVI – пачатку XX стагоддзяў, у тым лiку манаграфiю «Перадумовы сялянскай
рэформы 1861 г. у Лiтве i Заходняй Беларусi», гiсторыка-этнаграфiчны нарыс
пра родную вёску Вiцкаўшчыну ў 1880–1917 гадах, а таксама артыкулы, рэцэнзii
i водгукi на гiстарычную тэматыку. Славутая мікрагістарычная праца «Была такая
вёска» ў гэтым томе друкуецца ў першапачатковай аўтарскай версіі, якая даволі
моцна адрозніваецца ад таго варыянта, які стаў даступны беларускаму чытачу
ў канцы 1980-х, выдадзены выдавецтвам «Мастацкая літаратура».
Пакуль што даступны і першы том збору твораў Мікалая Улашчыка аб’ёмам у 1360
старонак, які ўключае ў сябе крынiцазнаўчыя i археаграфiчныя даследаваннi
навукоўца, г. зн. манаграфii «Нарысы па археаграфii i крынiцазнаўстве гiсторыi
Беларусi феадальнага перыяду» i «Уводзiны ў вывучэнне беларуска-лiтоўскага
летапiсання», артыкулы, рэцэнзii i прадмовы да розных публiкацый на адпаведную
тэматыку, а таксама два пасмяротныя выданнi, якiя планавалiся як трэцяя
i чацвёртая кнiгi гэтай тэматычнай серыi: «Нарысы па археаграфii i крынiцазнаўстве
гiсторыi Беларусi дасавецкага перыяду: частка другая» i «Мемуары i дзённiкi
як крынiцы па гiсторыi Беларусi».
Найпрасцейшы і найтаннейшы спосаб набыцця абодвух тамоў — праз сайт arche.by.
Таксама яны даступныя ў мінскай кнігарні «Акадэмкніга» (пр. Незалежнасці, 72).
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