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Выдатны твор беларускай літаратуры знаходзіцца не толькі 

на магістральным шляху айчыннага прыгожага пісьменства, ён шмат 

у чым вызначае развіццё беларускага літаратуразнаўства. Назапашаны 

значны вопыт, але існуюць праблемы, якія яшчэ патрабуюць свайго 

вырашэння. 

Даследчыкі творчасці Якуба Коласа (а сярод іх славутыя 

навукоўцы, гонар нашага літаратуразнаўства) як след адкрывалі новыя 

падыходы да асэнсавання гісторыі беларускай літаратуры, уздымаючы 

беларускае літаратуразнаўства на новы ўзровень. Яркі прыклад – 

творчасць Алеся Адамовіча, які ў кнізе «Беларускі раман» адзначыў: 

«Але ці ўбачылі мы ўсё багацце ідэйнага і мастацкага зместу «Новай 

зямлі» і сёння? Ці не звузіўся і наш погляд у вельмі патрэбнай барацьбе 

з вульгарызатарскім разуменнем коласаўскага твора: барацьба з адной 

крайнасцю і аднабаковасцю вельмі часта выклікае да жыцця 

супрацьлеглую крайнасць і таксама аднабаковасць» [1, 35]. Навуковец 

падкрэсліў важнасць разгляду жывой тканіны мастацкага твора як 

эстэтычнай структуры, як адзінства зместу і формы, бо агульнавядома, 

што для тых, хто не бачыць у кожным кампаненце твора аўтарскую 

пазіцыю, у літаратуры няма ідэй, а ёсць толькі яго, чытача, уласныя 

ўражанні ад твора, зусім не аб’ектыўныя, а толькі выражэнне яго 

чытацкага густу. Пра гэта піша А. Адамовіч: «Нельга, ігнаруючы ўвесь 

ідэйна-эмацыянальны і псіхалагічны змест твора, хапацца за адну фразу 

і будаваць на ёй тэарэтычны вывад аб тым, што герой «усвядоміў» і г. д. 

Бо, калі гаварыць нават аб гэтай фразе, то і ў ёй чуецца, што Міхал 

застаецца верным мэце ўсяго жыцця свайго, «бачыць волю і кідаць зерне 

ў свае ролі» [1, 35–36]. 

Паэма «Новая зямля» была завершана ў 1923 г. і ў гэтым жа годзе 

выйшла з друку. Якуб Колас у лісце да М.Д. Міцкевіч ад 5 студзеня 

1923 г. пісаў: «Сегодня же закончил я «Новую зямлю». Конец меня 



удовлетворяет в полной мере. Несколько штрихов – и «Новая зямля» 

вполне оправдывает своё название и избавляет меня от надоедливой 

мысли, что содержание не соответствовало своему имени» [2, 325]. 

Гісторыя стварэння твора абумовіла яго сюжэтна-кампазіцыйную 

пабудову. Паэма датуецца 1911 (сакавік-май) – 1923 гг. (5 студзеня). 

«Яна была задумана ў Мінскім астрозе як вершаваная аповесць аб жыцці 

і клопатах лесніковай сям’і, некаторыя раздзелы былі там напісаны... » 

[3, 66]. Для таго, каб асэнсаваць як мага паўней аўтарскую задуму 

і праблематыку твора, вызначыць дакладней жанр, пажадана звяртацца 

да хранатопу, які, як вядома, у перекладзе азначае «час-прастора». Што 

тычыцца часу, адлюстраванага ў «Новай зямлі», то ён «...супаў 

з падзеямі сусветна-гістарычнага значэння. Імперыялістычная вайна, 

Лютаўская рэвалюцыя, нарэшце, Кастрычніцкая рэвалюцыя, 

грамадзянская вайна і барацьба супраць замежнай інтэрвенцыі – усё гэта 

так ці інакш уплывае на напісанне твораў» [3, 68]. У паэме «Новая 

зямля» Якуба Коласа чытач мае справу з канкрэтным мастацкім часам 

і прастораю, для якіх характэрнымі з’яўляюцца лінейна-храналагічны 

і цыклічны мастацкі час і лакальная мастацкая прастора, якая 

«прывязвае» адлюстраваны свет да тых ці іншых тапаграфічных рэалій. 

У гэтым сэнсе «Новая зямля» – унікальны твор. Якуб Колас 

неаднаразова падкрэсліваў, што паэма – твор аўтабіяграфічны, што 

шматлікія падзеі, апісаныя ў творы, мелі месца ў жыцці пісьменніка, яго 

блізкіх, сваякоў, знаёмых, што з мясцінамі, апісанымі ў «Новай зямлі», 

звязана жыццё Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча з самых ранніх год. 

«Ажыццявіўшы падарожжа па колосаўскіх мясцінах, аўтар 

(Александровіч, С. Па дарозе ў Заблонне // Па слядах паэтычнай 

легенды. – Мінск, 1965. – С. 162) удакладніў нават мастэчка, дзе стаяла 

хата, куды дзядзька Антось ездзіў засяваць зямлю да яе прадажы лесніку 

Сцяпану Кунцэвічу. Гэта Смольгава (зараз цэнтральная сядзіба 

сельгасарцелі «Ленінскі шлях»)» [2, 329]. У вялікага творцы няма 

выпадковасцей у мастацкім творы, няма пустых арнаментаў. У яго ўсё 

асэнсавана, усё патрэбна. 

Першы раздзел прысвечаны родным мясцінам, успамінам 

дзяцінства, філасофскаму роздуму пра «законы, жыццём напісаныя». 

Адсюль і яго назва «Леснікова пасада». 

Мой родны кут, як ты мне мілы!.. 

Забыць цябе не маю сілы! 

Не раз, утомлены дарогай, 

Жыццём вясны мае убогай, 

К табе я ў думках зялятаю 

І там душою спачываю. 



О, як бы я хацеў спачатку 

Дарогу жыцця па парадку 

Прайсці яшчэ раз, азірнуцца, 

Сабраць з дарог каменні тыя, 

Што губяць сілы маладыя, – 

К вясне б маёй хацеў вярнуцца. 

[2, 6] 

З успамінаў пра родны кут і распачынаецца рака памяці, якая 

прыводзіць паэта да ўсеабдымнага ўспрымання народнага побыту 

і працы, жыцця і спадзяванняў беларуса. Якуб Колас здолеў глыбока 

зазірнуць у душу народа і адлюстраваць у творы мастацтва народнае 

светаўяўленне і светабачанне. Асэнсаванне ідэйна-мастацкага зместу 

«Новай зямлі» заўсёды выклікае ў чытача жаданне звярнуцца да прац 

гісторыкаў і этнографаў, настолькі ярка намаляваны ў паэме беларус. 

«Пачынаючы свой твор, паэт як бы стараўся сказаць: вось народ, у самім 

існаванні якога сумняваліся, вось духоўны свет чалавека працы, які 

некаторым здаецца дзікуном, вось чым жыве, аб чым думае, як працуе, 

святкуе, вось як радуецца і як пакутуе беларускі працаўнік! » [1, 49]. 

Надзвычай значным бачыцца і кола прадметаў з побытавага 

выкарыстання, якое характарызуе народ, і апісанне прыгатавання ежы, 

што таксама мае непасрэдныя адносіны да нацыянальнай адметнасці. 

У раздзеле «Раніца ў нядзельку» чытаем: 

І ўжо адтуль рукою маткі 

На ўслон шпурляліся аладкі, 

А дзеці іх даўно сачылі 

І на ляту блінцы лавілі, 

Заядла мазалі іх здорам. 

Стаяў асобна ў місцы скорам, 

Сяго-таго для верашчакі. 

Хоць невялікія прысмакі – 

Цыбуля, перчык, ліст бабкоў 

Ды сальца некалькі брускоў. 

Мука і квас – і ўся прыправа, 

Але ўсё ж снеданне цікава. 

[2, 13] 

Навошта так дэталёва паэтызаваць дробязі народнага побыту? 

А гэта і ёсць адказ тым, хто мог выказаць сумненні ў нацыянальнай 

адметнасці беларусаў, усім тым, хто пісаў пра няўстойлівы, сыры і 

нездаровы клімат, пра бедную і панурую прыроду, пра тое, што паўсюль 

бясконцыя багны, балоты, а народ грубы, цёмны і бедны. Адсюль тая 

паўната, з якой намалявана ў творы гістарычнае, побытавае, маральнае, 



этнаграфічнае і моўнае аблічча беларускага народа. Вось дыялог герояў 

твора ў раздзеле «За сталом»: 

Антось жа правіў гаспадарку, 

Рабіў за двух, на сваім карку 

Цягнуў ярэмца хлебароба, 

Ну, словам, дзядзька наш – асоба! 

А пападалася там скварка, 

Была між імі чуць не сварка: 

– Бяры, Антось! – Я намакаўся, 

Бяры, брат, ты: ты больш цягаўся, – 

І спрэчку тым яны канчалі, 

Што гэту скварку разразалі. 

[2, 24] 

У размове братоў – адвечная праўда жыцця і справядлівасць, 

выпакутаваныя народам. Пануры і нават жорсткі Міхал разумее талент і 

самаахвярнасць Антося, ведае, наколькі важнай для гаспадаркі 

з’яўляецца праца яго брата. 

У дзядзькі цэлы спрат запасаў – 

Не любіць дзядзька пустаплясаў. 

Вось вы зірніце ў хлеў на вышкі! 

Там многа яблынін на лыжкі, 

Там ёсць ігруша і кляніна, 

Якая хочаш дравяніна: 

Грабільны, коссі, клёпкі, восі... 

Няма трайні – йдзі да Антося. 

І людзі дзядзьку шанавалі, 

А на кірмашы частавалі. 

Каса чыя нядобра косіць – 

Няхай Антося ён папросіць: 

Антось наладзіць – так дагоніць, 

Тады пабач, як загамоніць! 

Каса не косіць – каса брые 

І шчытнякі бярэ сухія, 

Бо ў дзядзькі рукі залатыя. 

[2, 145] 

У манаграфіі народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка 

І.Я. Навуменкі «Якуб Колас: духоўны воблік героя» знаходзім 

вызначэнне коласаўскай канцэпцыі чалавека, якая пачынаецца з таго, 

«што ў кожным характары, натуры ён перш за ўсё бачыць добрыя, 

сапраўды чалавечыя задаткі. Дабрата – норма чалавечага характару, 

паводзін, другая справа, што ўмовы выхавання, асяроддзе, спрыяльныя 



абставіны не даюць магчымасці выявіцца чалавечаму ў чалавеку, 

адчужаюць яго першародную дабрату. 

Такі пагляд на жыццё, на свет, на чалавека не з’яўляецца чымсьці 

прыўнесеным у творчасць Коласа, ён не вынік рацыяналістычных 

пошукаў, начытанасці, не поза, а сам грунт пісьменніцкага 

светаадчування, які праяўляецца літаральна ва ўсіх кампанентах 

мастацкага стылю, у мове, сюжэце, выбары герояў, у непаўторным 

спагадліва-мяккім коласаўскім гумары» [4, 104]. 

Цэнтральныя вобразы-персанажы твора глыбока народныя і 

паэтычныя, яны найбольш блізкія аўтару па светаадчуванні і 

светаўспрыманні. Так, у раздзеле «На замкавай гары», безумоўна, гэта 

сам аўтар вуснамі свайго героя перадае ўражанне ад Вільні: 

А між высокіх дамоў-градак, 

Свой пэўны маючы парадак, 

Віліся вулачкі так-гэтак 

Густою тканню цёмных клетак. 

Ўгары, высока над дамамі, 

Пазалачонымі крыжамі 

Блішчалі цэрквы і касцёлы, 

Узняўшысь к небу галавамі, 

На сонцы ззяючы вярхамі, 

І гоман іх званоў вясёлы 

Ў паветры гуў таемна, згучна 

І заміраў дзесь мілагучна. 

[2, 277] 

Усе пераломныя моманты жыцця Міхала, Антося, Ганны, дзяцей 

апаэтызаваныя. Глыбокая сувязь усяго душэўнага жыцця герояў з 

народнай стыхіяй тлумачыць высокую каштоўнасць і маральную 

паўнату ідэала, што адлюстраваўся ў канкрэтных вобразах-персанажах. 

«Спакваля, паступова разгортваецца дзеянне ў «Новай зямлі». 

Цячэ яно рачулкай паўсядзённасці, працы, бытавых клопатаў, займаючы 

не надта вялікія абсягі ў прасторы і часе, засяроджваючы ўвагу чытача 

на звычайнасці, тыповасці абставін сялянскага жыцця» [3, 69]. 

Для Якуба Коласа значна праз сюжэтна-кампазіцыйную пабудову 

твора і сістэму вобразаў-персанажаў раскрыць душу народа, з усімі яе 

асаблівасцямі, з імкненнямі да вольнага і шчаслівага жыцця. Карціны, 

адлюстраваныя ў творы, далёкія ад ідыліі, але ёсць у іх псіхалагічная 

дакладнасць, якая дапамагае аўтару стварыць кнігу, якую даследчыкі 

назавуць энцыклапедыяй жыцця беларускага селяніна. І хоць дзея ў 

творы адбываецца ў пачатку ХХ стагоддзя, кожны чытач пазнае сябе ў 



Міхале, Антосю, Ганне, дзецях. І ў гэтым асаблівасць мастацкага 

шэдэўра – паэмы-рамана «Новая зямля». 

Сюжэт паэмы пабудаваны на каляндарнай змене пор года. 

«Кожная пара года ў «Новай зямлі» мае сваю асблівую паэзію. І гэта 

заўсёды паэзія працы. Бо працуе не толькі селянін, але і сама прырода. 

Раўчакі рачулкі «ваду сваю зліваюць», ад сну «лясы будзяць», 

людскую душу «весяляць», покаўка на дрэве «гадуе ў сабе лісточак 

далікатны» – гэта не проста жыццё, гэта жыццё-праца прыроды 

Зіма «працуе» на вясну і на лета, лета – на восень, восень – на зіму. 

Так глядзіць на прыроду селянін, вачыма прыроды бачыць яе і паэт» 

[1, 31]. 

Прырода ў творы, як адзначае А. Адамовіч, працаўніца, яна нібы 

жыве сваім неўсвядомленым жыццём побач з селянінам. І гэта не толькі 

ўзаемадзеянне чалавека з прыродай, не толькі асяроддзе дзейнасці 

чалавека, а і разуменне сутнасці жыцця. 

Герой у творы працуе самааддана і бачыць у гэтым сваё 

прызначэнне, ён працуе і жыве на ўлонні прыроды і ўмее бачыць і 

адчуваць прыгажосць: 

Адна работа за другою 

Ідзе-плыве сваёй чаргою 

То ў агародзе, то на полі 

І не спыняецца ніколі; 

І так ў клопаце, ў рабоце, 

Ці то ў няволі, ці ў ахвоце 

Вясна мінецца, прыйдзе лета. 

Тады штодня ўставай дасвета, 

І агнявокая дзянніца, 

Як маладая чараўніца, 

Цябе сагрэе мілым смехам, 

Авее духам чыстым бораў, 

Палёў, лугоў, нябёс прастораў 

І сыпле радасць нізкім стрэхам, 

Ды толькі будзе той дастойны 

Вітаць у ранічак спакойны 

Златавалосую багіню, 

Той да грудзей яе прыхіне, 

Яе пацешыцца красою. 

Хто сам абмыецца расою.  

[2, 218] 

Своеасаблівасць ідэйна-мастацкага зместу паэмы «Новая зямля» ў 

тым, што аўтар у поглядзе на прыроду «не аддзяляе сябе ад народа. 



Эстэтычныя погляды народа, народная этыка – яго погляды і яго этыка. 

Толькі ідучы ад народных уяўленняў аб жыцці, можна зразумець і 

самую паэтыку «Новай зямлі» [1, 52–53]. 

Прырода ў творы малюецца эпічнымі фарбамі, для якіх 

характэрныя прастата, натуральнасць, цэласнасць бачання, 

прадметнасць і рэчыўнасць малюнка: 

Ідзе наш дзядзька, разважае 

І лес, Сустрэнаўку мінае, 

Праходзіць грэблю і балота. 

Лажылась сонца пазалота 

На верх лясоў чырвоным шляхам, 

І ноч панурым сваім гмахам 

У змрок нізіны спавівала 

І сон на землю навявала.  

[2, 253] 

Няма ў гэтым апісанні асенняга лесу надзвычайнай прыгажосці, 

тэатральнасці, напышлівасці. Усё ў ім арганічна, ёсць строгае захаванне 

адзінства фарбаў, часу і месца. 

Калі мы даследуем настолькі значны твор мастацтва, як паэма 

Якуба Коласа «Новая зямля», то разумеем, што толькі распачынаем 

надзвычай складаную работу, бо там ёсць такая глыбіня думак, 

пачуццяў, настолькі складаная вобразная сістэма, што даследчык 

абавязаны прысвяціць рабоце пад гэтым творам усё сваё творчае жыццё, 

як над творамі Шэкспіра, Гётэ, Пушкіна, Міцкевіча і інш., г.зн. сусветна 

вядомых класікаў літаратуры. Нельга не пагадзіцца з А. Адамовічам, які 

падкрэсліваў: «Кажуць, стукні вялікім молатам па маленькім званочку – 

ён адгукнецца ледзь чутна, стукні маленькім малаточкам па вялікім 

звоне – і ён прагучыць, як гром. Удзячная гэта справа для даследчыка – 

мець справу з такім творам, як «Новая зямля» [1, 41]. 

Адсюль упэўненасць, што сапраўднае глыбокае прачытанне 

коласаўскага шэдэўра, паэмы «Новая зямля» наперадзе. 
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