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Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч (Данііл Канстанцінавіч Міцкевіч, 30 

верасня 1914, Пінск — 7 ліпеня 1996, Мінск) — беларускі дзеяч культуры, 

беларускі вучоны-хімік. Заслужаны дзеяч культуры БССР (1970). Старэйшы 

сын Якуба Коласа. 

Даніла Міцкевіч скончыў хімічны факультэт Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта ў 1936 годзе. Потым працаваў асістэнтам, пасля старэйшым 

выкладчыкам на гэтым факультэце. У час вайны — у Сярэднеазіяцкім 

універсітэце (1941-1942), з 1942 г. — у хімічнай групе АН БССР. У жніўні 

1943 быў выкліканы ў Маскву, дзе працаваў тры месяцы дэканам хімфака 

адноўленага БДУ на ст. Сходня пад Масквой. Потым ён — навуковы 

супрацоўнік, вучоны сакратар, загадчык лабараторыі ў Інстытуце хіміі АН 

БССР. 

У красавіку 1957 г. Д. Міцкевіч быў прызначаны першым 

дырэктарам  Літаратурнага  музея Якуба Коласа.  

Удзельнічаў у стварэнні трох экспазіцый музея (1959, 1972, 1982), 

будаўніцтве філіялаў музея на Стаўбцоўшчыне. Выступаў на літаратурных 

вечарынах і сустрэчах. Аўтар шматлікіх артыкулаў пра жыццё і творчасць 

Якуба Коласа, успамінаў пра яго, пра Янку Купалу, Сяргея Гарадзецкага і 

іншых. Браў  удзел у складанні альбомаў «Якуб Колас. Жыццё і творчасць» 

(1959, 1974), збораў твораў Якуба Коласа. У выдавецтве «Полымя» ў 2000 г. 

выдадзена кніга Д. Міцкевіча «Любіць і помніць. Успамінае сын Якуба 

Коласа». 

За вялікія заслугі ў развіцці музея Міцкевічу ў 1970 годзе было 

прысвоена званне Заслужанага дзеяча культуры Беларускай ССР. 

Узнагароджаны медалём «За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай 

вайне 1941-1945 гг.», медалём Францыска Скарыны (1995). 

У 1980 выйшаў на пенсію, але да канца жыцця заставаўся на пасадзе 

старэйшага навуковага супрацоўніка. 

Пахаваны на Вайсковых могілках Мінска. 

 

 

 

 

https://be.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/1914
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/1996
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%87_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%A3
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%94%D0%A3
https://be.wikipedia.org/wiki/1936
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%82%D1%8D%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8F%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%9E%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%82%D1%8D%D1%82&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%96_%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%96_%D0%90%D0%9D_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8F%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%8B_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BA%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8C_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%86%D1%8C_%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96_(%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA


 

 

БІБЛІЯГРАФІЯ: 

1. Міцкевіч, Д. К. Любіць і помніць. Успамінае сын Якуба Коласа / 

Даніла Міцкевіч ; [укладальнік В. Д. Міцкевіч ; навуковы рэдактар Г. 

В. Кісялёў]. — Мінск : Полымя, 2000. — 286 с., [16 л. iл.].  

2. Якуб Колас [Выяўленчы матэрыял] : жыццё і творчасць : [альбом] / 

[складальнікі: Д. К. Міцкевіч і інш. ; прадмова М. Лужаніна]. — Мінск 

: Народная асвета, 1974. — 191, [1] с. 

3. Міцкевіч Даніла Канстанцінавіч / Г. В. Кісялёў // Беларуская 

энцыклапедыя : у 18 т. — Мінск, 2000. — Т. 10. — С. 489. 

4. "І бачу пройдзеныя далі..." : матэрыялы да 100-годдзя Д. К. 

Міцкевіча / [укладанне, уступы да раздзелаў, каментарыі да лістоў, 

замест пасляслоўя: В. Міцкевіч ; прадмова С. Законнікава]. — Мінск : 

Кнігазбор, 2014. — 194 с., [8 л. іл.]. 

5. Міцкевіч, В. Вераснёўскі атожылак Коласа : 100 гадоў з дня 

нараджэння  Данілы Міцкевіча / Вера Міцкевіч // Роднае слова. — 

2014. — № 9. — С. 70—74. 

6. Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч // Вікіпедыя: свабодная 

энцыклапедыя [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 

https://be.wikipedia.org/wiki/Даніла_Канстанцінавіч_Міцкевіч   

7. Свірко, Ірына. Галінка Коласавага дрэва : спаўняецца 100 гадоў з дня 

нараджэння Данілы Міцкевіча [Электронны рэсурс] / Ірына Свірко // 

SB.by Беларусь сегодня. — Рэжым доступу: 

https://www.sb.by/articles/gal-nka-kolasavaga-dreva.html  

8. Мицкевич, Даниил Константинович // Википедия: переиздание 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://wiki2.org/ru/Мицкевич,_Даниил_Константинович  

9. Даніла Канстанцінавіч Міцкевіч [Электронны рэсурс]. — Рэжым 

доступу: https://thereaderwiki.com/be/Даніла_Міцкевіч  

10. Мицкевич, Даниил Константинович // Википедия : свободная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мицкевич,_Даниил_Константинович  

 

Выканаўца: 

Гарачова А. Н., гал. бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі 

Пінскай цэнтральнай гарадской бібліятэкі 

 

Верасень 2019 г. 

 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br255827
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br255827
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br255827
https://be.wikipedia.org/wiki/Даніла_Канстанцінавіч_Міцкевіч
https://www.sb.by/articles/gal-nka-kolasavaga-dreva.html
https://wiki2.org/ru/Мицкевич,_Даниил_Константинович
https://thereaderwiki.com/be/Даніла_Міцкевіч
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мицкевич,_Даниил_Константинович

