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В. У. СКАЛАБАН, М. Я. ТУМАШ  (Мінск) 

ДА  ПРАБЛЕМЫ  ВЫЯЎЛЕННЯ  І  ВЫКАРЫСТАННЯ 

ДАКУМЕНТАЎ  ПА  ГІСТОРЫІ  БЕЛАРУСКАЙ  ЛІТАРАТУРЫ 

Ў  НАЦЫЯНАЛЬНЫМ  АРХІВЕ  РЭСПУБЛІКІ  БЕЛАРУСЬ. 

НЕВЯДОМЫЯ  ЛІСТЫ  ЯКУБА  КОЛАСА  1941 г. 

 

У Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь захоўваюцца не толькі дакументы па палітычнай, 

сацыяльнай, эканамічнай гісторыі, але і дакументы, якія тычацца гісторыі літаратуры, у тым ліку 

асвятляюць жыццѐ і дзейнасць класікаў Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага і інш. Многія 

дакументы ўжо ўведзены ў навуковы абыходак дзякуючы публікацыям М. Камінскага (асобай увагі 

заслугоўвае яго унікальная факталагічная картатэка, што зберагаецца ў НАРБ), укладзеных Г. Кісялѐвым 

зборнікаў «Пуцявінамі Янкі Купалы» (1981) і «З жыццяпісу Якуба Коласа» (1982). З канца 1980-х гг. пачалі 

шырока выкарыстоўвацца дакументы ЦК Кампартыі Беларусі. У публікацыях Т.Процькі, Г. Коласа, Р. 

Платонава, В. Селяменева, А. Гесь, І. Куркова і інш. 
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прыведзены архіўныя матэрыялы, што значна ўдакладняюць нашыя ўяўленні пра абставіны літаратурнага 

жыцця ў Беларусі ў 20—30-я гг. ХХ ст.  

Дакументы НАРБ шырока выкарыстаны ў Поўным зборы твораў Янкі Купалы (завершаны ў 2003 

г.), дзе архівісты падрыхтавалі раздзелы «Службовыя і асабістыя дакументы» (т. 9, кн. 1, с. 491—546) і 

«Дадатак» да «Летапісу жыцця і дзейнасці» (т. 9, кн. 2, с. 283—371). 

 Пры выяўленні дакументаў можа быць скарыстаны навукова-даведачны апарат архіва (вопісы 

фондаў, каталогі, картатэкі, базы даных), а ў неабходных выпадках звярнуцца да пааркушнага прагляду. У 

НАРБ зберагаецца і значная колькасць дакументаў, што могуць быць  выкарыстаны ў новым Зборы твораў 

Якуба Коласа. Гэта перш за ўсѐ тэксты твораў пісьменніка (вершы, апавяданні, публіцыстыка, пісьмы), 

службовыя і асабістыя дакументы, а таксама матэрыялы да яго біяграфіі. 

Такім прыкладам могуць стаць 3 дакументы, якія захоўваюцца ў фондзе ЦК КПБ (ф. 4п, воп. 33а). 

Яны былі выяўлены дзякуючы вопісу, у якім пазначана, што ў 7 справе захоўваюцца лісты Якуба Коласа. 

Першыя два дакументы— гэты лісты беларускага паэта ў ЦК КП(б)Б на імя сакратароў ЦК У. Н.Маліна 

(дак. № 1) і Р. Б. Эйдзінава (дак. № 2), а трэці дакумент — пісьмо І. К. Казлова— змяшчае цікавую 

інфармацыю аб жыцці Якуба Коласа і акадэмікаў АН БССР у Ташкенце. Дакументы тычацца жыцця і 

дзейнасці паэта ў 1941 г., калі ѐн пакінуў родную Беларусь і пераехаў спачатку ў Клязьму, а потым у 

Ташкент. 

У першыя дні вайны Якуб Колас выехаў з Мінска і 5 ліпеня прыбыў у Клязьму, дзе жыў яго швагер, 

брат жонкі, М. Д. Каменскі. Аднак даходы сям’і Каменскіх былі невялікія, уладкавацца на працу ў Маскве 

амаль немагчыма і жыць прыходзілася вельмі сціпла. 

Яшчэ будучы ў Клязьме, Колас атрымаў грашовую дапамогу ад ЦК КП(б)Б. У лісце Якуба Коласа 

да У. Н. Маліна ад 20 ліпеня 1941 г. паэт выказвае «сердечную благодарность за присланное денежное 

пособие», адзначае, што яго «до глубины души тронула забота и внимание Правительства и Партии». 

Цікава, што праз некалькі дзѐн Якуб Колас пісаў свайму сябру М. Лынькову: «Адзежы і абутку няма. 

Дапамога — і яе няма». Ці то дапамога была не вельмі вялікая, ці то становішча Якуба Коласа было 

дастаткова складаным. Як бы там ні было, але факт застаецца фактам: грошай катастрафічна не хапала і 

трэба было прымаць нейкія меры. Сям’я Якуба Коласа вырашае пераехаць у Ташкент. Гэты горад быў 

абраны для пераезду таму, што туды пераязджала Акадэмія навук БССР, а Колас на той час з’яўляўся яе 

віцэ-прэзідэнтам. 

У Ташкент Якуб Колас прыехаў 14 жніўня. Але і тут жыццѐ было складаным. Жыў на ўскраіне 

горада ў цесным пакоі. Адзінай крыніцай заробку была  
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літаратурная дзейнасць. У лісце да Алены Міхайлаўны Броўка (жонкі П. Броўкі) зазначаў: «Я живу очень 

неважно. Тесная комнатушка на окраине. Никаких средств не имею… Со стороны Союза писателей никакой 

помощи не получил… Но как-нибудь надо жить». 

 Такое становішча спраў працягвалася некалькі месяцаў. На пачатку кастрычніка Якуб Колас 

перасяляецца ў больш прасторны і добраўладкаваны пакой, бліжэй да цэнтра. Атрымаў таксама і грашовую 

дапамогу ад ЦК КПБ. І зноў Якуб Колас адсылае пісьмо з падзякай, на гэты раз адрасаванае да Р. Б. 

Эйдзінава, сакратара ЦК: «Примите мою сердечную благодарность за память и внимание ко мне, за 

товарищескую помощь, которая пришлась так кстати... не забывайте меня и в дальнейшем». Гэты ліст Якуб 

Колас пісаў, ужо жывучы на новай кватэры. 

 Кіраўніцтва БССР сапраўды не забывалася пра Якуба Коласа і нават накіравала работніка з ЦК І. К 

Казлова ў Ташкент, каб той на месцы ўбачыў, як жыве і працуе Якуб Колас. Дакумент № 3 — ліст І. К. 

Казлова ў ЦК, складзены па выніках гэтай паездкі. У ім Казлоў паведамляе, што «беседовал обстоятельно с 

Якубом Коласом по всем вопросам». Ён адзначае, што Коласу «много мешала трудная обстановка с 

квартирой». Гэта адбівалася на працы паэта.  

«Якуб Колас сам считает, что у него в последнее время была доволно неактивная позиция». Але, 

калі пытанне з жыллѐм было больш-менш вырашана, Якуб Колас, як адзначае Казлоў, «начинает работать 

ежедневно». Казлоў, аднак, выяўляе пэўную самаўпэўненасць, калі ў сваім лісце пісаў: «Колас написал 

стихотворение... на мой взгляд, хорошее» (тут і далей выдзелена намі. — Аўт.). І далей: «Я с ним 

договаривался, чтобы присылать ему вроде отдельных заказов (для работы в газете «Советская 

Белоруссия»), подсказывать отдельные темы, это расширило бы его тематику...» 

Як бачым, невядомыя лісты Якуба Коласа і пісьмо Казлова з’яўляюцца своеасаблівымі новымі 

штрыхамі да ўжо вядомай карціны жыцця Якуба Коласа на пачатку вайны. Але ж, як адзначалася напачатку, 

у Нацыянальным архіве захоўваецца яшчэ шмат такіх дакументаў, якія праліваюць святло на старонкі 

жыцця беларускіх пісьменнікаў, дзеячаў культуры, але не ўведзены ў навуковы ўжытак. Таму трэба яшчэ 

шмат зрабіць у гэтым накірунку.  

 

№ 1 

 

Дорогой тов. Малин!1 

Примите мою сердечную благодарность за присланное денежное пособие, в котором я очень 

нуждался. До глубины души меня тронула забота и внимание Правительства и Партии. Это дает мне силы 

работать для успеха нашего общего дела. В этом единении Правительства и Партии с народом, с 
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его сынами — неопровержимое доказательство торжества нашей борьбы, нашего великого дела. Горячий 

привет товарищам.  

С товарищеским прив. Я. Колас 

29. VII. 1941 г. Клязьма, ул. Кагановича, д. № 111 

Л. 2. Арыгінал. Аўтограф Якуба Коласа 

 

№ 2 

 

Дорогой Григорий Борисович!2 

Примите мою сердечную благодарность за память и внимание ко мне, за товарищескую помощь, 

которая пришлась так кстати. Передайте мою искреннюю признательность также и другим товарищам и 

членам нашего правительства, которые меня не забывают. Тов. Козлов3  рассказывал мне о жизни и 

деятельности наших товарищей на фронте. Эта крепкая связь с народом свидетельствует об успехе нашего 

дела. Мое положение, судя по некоторым данным, должно несколько улучшиться. Мне предоставлена 

жилплощадь поближе к центру, более удобная и просторная, а также обещана в будущем помощь. Во 

всяком случае не забывайте меня и в дальнейшем. Горячий, душевный привет тов. Пантелеймону 



Кондратьевичу4 . С какой радостью встретился бы я со всеми вами! И как мне хочется, чтобы эта встреча 

состоялась как можно скорее на нашей родной земле! В Белоруссии!   

Жму Вашу руку.                                                                                                        С тов. приветом Якуб Колас 

г. Ташкент, Пушкинский проезд д. № 13. Куйбышевский район. 

27. X. 1941 г. 

Л. 3. Арыгінал. Аўтограф Якуба Коласа 

 

№ 3 

 

Уважаемые товарищи 

Григорий Борисович Эйдинов, 

Владимир Никифорович Малин! 

Ваше задание по связи с академиками Белорусской ССР и народным поэтом Якубом Коласом 

выполнил. Дорога была очень трудная, Туда ехал 14 суток и оттуда 6 суток. В Ташкенте пробыл 10 сут. За 

это время имел две беседы с вице-президентом Академии наук тов. Липатовым5, по вопросам организации 

работы академиков и концентрации их усилий в Узбекском филиале Академии Наук СССР. Беседовал 

обстоятельно с Якубом Коласом по всем вопросам. По вопросу улучшения их условий работы и более 

активного  
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привлечения их к активной созидательной работе беседовал в ЦК Узбекистана с заместителем 

заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Узбекистана т. Красильниковым6 и заместителем 

председателя Совнаркома Узбекистана, он же зам. директора УзФАН СССР, т. Кары-Ниязовым7. 

Положение складывается следующим образом.  

Академии Наук БССР в Ташкенте по существу нет. Есть два вице-президента — Липатов и Колас, 

других же академиков пока нет. Не приезжал, несмотря на обещание, т. Горин8, еще не приехал из Горького 

Леонов9. Остальные академики поразбросаны были по разным городам. Тов. Липатов в силу такого 

положения и отсутствия баз для работы растерялся. Я ему советовал собрать, несмотря ни на что, всех 

академиков и участием в работе УзФАН активизировать их, хотя совершенно очевидно, что 

самостоятельной базы им сейчас не достать. Правда, Липатов сторонник более широких планов, о чем он 

видимо более подробно пишет в пересылаемой записке. Я, не имея ясной установки о дальнейшей 

деятельности академии, отсебятину не проявлял. Думаю, что в ответ на письмо т. Липатова один из 

секретарей ЦК прямо напишет, что и как надлежит им делать. 

В Ташкенте из научных работников Белоруссии обосновались: профессор Корчиц10 — заведует 

клиникой, профессор Слободин11 — заведует кафедрой Медицинского института, кандидат философских 

наук Ильюшин12 читает курс в институте, шла также речь об оставлении на работе кандидата химических 

наук, работавшего более 4-х лет с академиком Фаворским13, т. Маленко14. Тов. Липатов ведает 

кафедрой химического отделения университета и зам. Кары-Ниязова по УзФАН.  

Поле деятельности у них большое, после прибытия ряда академиков из Москвы с Университетом, 

Сельхозакадемией им. Тимирязева и других. 

Якуб Колас сам считает, что у него за последнее время была довольно не активная позиция. Ему в 

работе много мешала трудная и неблагоустроенная обстановка с квартирой. Однако еще до моего приезда в 

это дело вмешался Юсупов 15. Колас получил хорошую комнату, прикреплен к лечебнице СНК и столовой, 

даже Ахун-Бабаев обещал помочь восстановить ему стипендию персональную. 

Помимо этого Колас сам проболел около месяца и больше месяца его жена Мария Дмитриевна. 

Теперь оба здоровы. Колас написал стихотворение, посвященное Москве, на мой взгляд, хорошее. В 

местной военной газете «Фрунзевец»16  поместил около десятка стихотворений и один рассказ о партизанах. 

Начал работать ежедневно. 

Нужно бы было как то лучше связать его с нашей газетой «Советская Белоруссия». Он много мог 

бы для нее сделать. Я с ним договаривался, чтобы 
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присылать ему вроде отдельных заказов, подсказывать отдельные темы, это расширило бы его тематику, а 

так много мешает его оторванность от боевой жизни белорусского народа. 

В Куйбышеве встретил Карпякова17  и Кривицу18. Мы обратились к тов. Киселеву, чтобы узнать, 

где находится ЦК Белоруссии. Вместо ответа тов. Киселев19  всех троих нас направил на работу в Омск, 

куда очевидно 4/XI —41 г. и выедем. 

Привет всем товарищам. 

До встречи 

3/XI—41 г. 

г. Куйбышев                                                                                                                                           Козлов И. К. 

                            Л. 4-4 адв. Арыгінал. 

 

 
1 Малін Уладзімір Нічыпаравіч (1906—1982) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1941 г. сакратар ЦК КП(б)Б па прамысловасці. 
2 Эйдзінаў Рыгор Барысавіч (1908—1977) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1940—1941 гг. трэці сакратар ЦК КП(б)Б. 
3 

Казлоў Іван Кузьміч (5.12.1910 — 12.10.1969). Нарадзіўся ў в. Краснае Плешчаніцкага раѐна Мінскай вобласці. Член КПСС з 1931 г. 

Скончыў Камвуз імя Леніна (1933), рабфак БДУ (1935), ВПШ пры ЦК ВКП(б) (1948). У 1929—1930 гг. справавод нарсуда 

Плешчаніцкага раѐна. У 1930 г. кіраўнік спраў Плешчаніцкага РК КП(б)Б. З 1931 г. намеснік загадчыка аддзела масавай работы 

рэдакцыі газеты «Чырвоная змена». У 1932—1934 гг. сакратар Глускага РК ЛКСМБ, 1934—1936 гг. інспектар Наркамасветы Беларусі. 

З лютага 1936 г. загадчык аддзела палітвучобы Сталінскага РК ЛКСМБ (г. Мінск). У 1937—1939 гг. інспектар па ўліку і планаванні 

Інстытута фізкультуры г. Мінска. У 1939—1940 гг. інструктар аргінструктарскага аддзела, намеснік загадчыка, загадчык аддзела 

прапаганды и агітацыі Кагановіцкага РК КП(б)Б г. Мінска. З сакавіка 1940 г. інструктар аддзела прапаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б. У 

лістападзе 1941 г. накіраваны ў Омскую вобласць, дзе займаў пасаду начальніка палітаддзела Круцінскай МТС, а затым намесніка 

начальніка палітсектара Омскай вобласці. У1943—1945 гг. загадчык сектара друку аддзела прпаганды і агітацыі ЦК КП(б)Б; у 1945—

1948 гг. лектар ЦК КП(б)Б; у 1948—1950 гг. загадчык сектара агітацыйна-масавай і культурна-асветнай работы аддзела прапаганды і 

агітацыі ЦК КП(б)Б; у 1950—1951 гг. намеснік начальніка палітсектара Міністэрства сельскай гаспадаркі і нарыхтовак. З 1951 г. займаў 

пасаду намесніка міністра сельскай гаспадаркі БССР; у 1953 г. начальнік Галоўнага ўпраўлення радыѐінфармацыі Міністэрства 

культуры БССР; са снежня 1953 г. першы сакратар Мсціслаўскага РК КПБ; у 1956—1958 гг. намеснік загадчыка аддзела партыйных 

органаў ЦК КПБ. З чэрвеня 1958 г. старшыня прэзідыума Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з зарубежнымі краінамі. 

З сакавіка 1961 г. Кіраўнік спраў Савета Міністраў БССР. Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР (1955—1969 гг.). Член Рэвізійнай камісіі 

КПБ. 
4 Панамарэнка Панцеляймон Кандратавіч (1902—1984) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1938—1947 гг. першы сакратар ЦК КП(б)Б. 

 

251 

 
5 Ліпатаў Сяргей Міхайлавіч (1899—1961) — хімік, у 1941—1944 гг. віцэ-прэзідэнт АН БССР. 
6 Біяграфічныя звесткі не выяўлены. 
7 Біяграфічныя звесткі не выяўлены. 
8 Горын Д. — вучоны сакратар Акадэміі навук БССР. 
9 Лявонаў Васіль Антонавіч (1889—1972) — вучоны ў галіне педыятрыі, акадэмік АН БССР. 
10 Корчыц Яўген Вітольдавіч (1880—1950) — вучоны ў галіне хірургіі, член-карэспандэнт АН Беларусі, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі. 
11 Біяграфічныя звесткі не выяўлены. 
12 Ільюшын Іван Маравіч (1903—1997) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, член-карэспандэнт АН БССР, у 1941—1943 гг. дацэнт, 

загадчык кафедры марксізму-ленінізму Ташкенцкага фінансава-эканамічнага інстытута, загадчык аддзела прапаганды і агітацыі 

Бухарскага абкома КП Узбекістана. 
13 Фаворскі Аляксей Яўграфавіч (1860—1945) — хімік-арганік, член-карэспандэнт АН СССР. 
14 Малѐнак Мікалай Мітрафанавіч — у 1941 г. працаваў у лабараторыі арганічнай хіміі Ташкенцкага медінстытута. 
15 Юсупаў Усман Юсупавіч (1900—1966) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1937—1950 гг. першы сакратар ЦК КП(б) Узбекістана. 
16 «Фрунзевец» — газета Сярэднеазіяцкай ваеннай акругі, якая выходзіла ў Ташкенце. 
17 Карпякоў Іван Ісакавіч (1901—1977) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1941 г. намеснік загадчыка аргінструктарскага аддзела ЦК 

КП(б)Б. 
18 Крывіца Сцяпан Сямѐнавіч (1904—?) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1939—1941 гг. інструктар аддзела кадраў ЦК КП(б)Б, у 

1941—1942 гг. інструктар Омскага абкома КПСС. 
19 Кісялѐў Мікалай Васільевіч (1903—?) — дзяржаўны і партыйны дзеяч, у 1941 г. намеснік начальніка Упраўлення кадраў ЦК ВКП(б). 
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