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Не толькі ў нашай краіне, але і далёка за яе межамі добра 
вядома слыннае імя народнага песняра Якуба Коласа. 

Народны паэт Беларусі Якуб Колас (Кастусь Міхайлавіч 
Міцкевіч) нарадзіўся ў засценку Акінчыцы Стаўбцоўскага раёна 
3 лістапада (22 кастрычніка паводле старога стылю) 1882 г. 
(Рашэннем Мінскага аблвыканкама ў 1977 г. вёска Акінчыцы 
ўключана ў межы горада Стоўбцы.) Кастусь быў трэцім сынам у 
сям'і Міхала Казіміравіча і Ганны Юр'еўны Міцкевічаў. Ва 
ўмовах таго часу сям'я Міцкевічаў лічылася культурнай 
сялянскай сям'ёй, бацька і яго браты былі пісьменнымі людзьмі. 
Бацька часта расказваў пра сваю работу лесніка, ад маці дзеці 
чулі многа народных песень, казак, якія зачароўвалі сваёй 
шчырасцю і паэзіяй. Дзядзька Антось, педагог ад Бога, які жыў у 
сям'і брата, змог прывіць Кастусю любоў да чалавека, кнігі, 

працы, прыроды. Менавіта ён дапамог будучаму паэту абраць прафесію настаўніка. 
У Мікольскім народным вучылішчы, дзе вучыўся будучы паэт, навучанне вялося 

толькі на рускай мове. Да 12 гадоў Кастусь не чуў слова «беларус», не ведаў, што наша 
краіна называецца Беларуссю. 

У 1896 г. К. Міцкевіч паступае ў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Яе 
называлі сялянскім універсітэтам», бо тут маглі вучыцца толькі таленавітыя дзеці з 
сялянскіх сем'яў. У семінарыі рыхтавалі адданых цару і дзяржаве служкаў, аднак пра 
некаторых 

педагогаў у навучэнцаў засталіся самыя цёплыя ўспаміны. Настаўнік Ф. А. 
Кудрынскі, напрыклад, клапаціўся аб усебаковым развіцці семінарыстаў, наладжваў 
літаратурныя чытанні, быў добрым метадыстам. Ён адным з першых высока ацаніў 
паэтычныя спробы будучага паэта, параіў пісаць на роднай мове. 

Верасень 1902 г. – пачатак педагагічнай дзейнасці К. М. Міцкевіча. Ён працуе ў 
палескай глухамані настаўнікам Люсінскага народнага вучылішча Хатынскай вобласці 
Пінскага павета (цяпер Ганцавіцкі раён). Шмат чытае, вывучае жыццё праз збліжэнне з 
людзьмі. Шчыра сябраваў з сялянамі і ў час працы ў Пінкавічах. 

Канстанцін Міцкевіч апантана займаўся самаадукацыяй: вывучаў педагагічныя 
творы К. Дз. Ушынскага, Л. М. Талстога, шліфаваў сваё педагагічнае майстэрства, пісаў 
літаратурныя творы. За значную педагагічную і грамадскую работу трапіў у няміласць да 
мясцовага панства і ўлад. Яго цвёрдасць, рашучасць, прынцыповасць не ўпісваліся ў змест 
цыркуляраў тагачаснага Міністэрства асветы. 

1906 г. у гісторыі народнай асветы Беларусі адметны: 8–10 ліпеня адбыўся 
нелегальны настаўніцкі з'езд у Мікалаеўшчыне. У ім прымаў удзел і Канстанцін 



Міхайлавіч Міцкевіч. У гэты час ён працаваў настаўнікам у Верхменскім народным 
вучылішчы. Уздым рэвалюцыйнага і нацыянальна-вызваленчага руху адыграў 
выключную ролю ў фарміраванні светапогляду маладога настаўніка. Колас знаёміцца з 
нелегальнай палітычнай літаратурай і вядзе рэвалюцыйную прапаганду сярод сялян і 
моладзі. Рэвалюцыйныя падзеі 1905 г. упэўнілі яго ў неабходнасці стварэння 
настаўніцкага саюзу, бо разрозненыя дзеянні настаўнікаў наўрад ці маглі пахіснуць устоі 
казённай школы; была патрэбна арганізацыя, «якая давала б настаўніцтву канкрэтны шлях 
дзеяння, звязвала б яго агульнай ідэяй, ідэяй барацьбы за вызваленне з-пад грамадзянскай 
і педагагічнай няволі, за поўную рэформу школы, арганічна аб'ядноўваючы яе з 
патрабаваннямі жыцця» [2, с. 44]. У лістах да сваіх сяброў і ў асабістых гутарках 
Канстанцін Міхайлавіч настойліва выказвае думку аб неабходнасці арганізацыі з'езда 
настаўнікаў Беларусі. Аб тым, якую ролю адыграў у падрыхтоўцы і правядзенні гэтага 
нелегальнага з'езда ў Мінскай губерні настаўнік з Верхмені, сведчыць ужо тое, што група 
настаўнікаў сабралася ў роднай вёсцы Канстанціна Міхайлавіча – Мікалаеўшчыне [3, с. 
21—22]. 

Ім быў напісаны даклад аб рабоце настаўнікаў пачатковых класаў, які прыйшлося 
знішчыць у сувязі з вобыскам паліцыі. Па ўспамінах пісьменніка, «асноўныя ідэі даклада 
зводзіліся да раскрыцця і абвінавачвання сістэмы існуючай адукацыі, тых задач, якія 
ставілі царскія чыноўнікі перад настаўнікамі, да разаблачэння мэтаў бюракратычна-
паліцэйскай навукі ў царскай Расіі» [2, с. 49]. 

За ўдзел у з'ездзе К. Міцкевіча звальняюць з пасады настаўніка. Восенню 1906 г. і 
наступнай зімой ён жыве на паўлегальным становішчы з роднымі ў леснічоўцы ў Цёмных 
Лядах. Стварае нелегальную школу для дзетак-беларусаў, дзе вучыць 12 малых. Да яго ў 
госці часта прыходзілі многія настаўнікі – удзельнікі з'езда [2, с. 87]. 

У час работы ў прыватнай школе ў Стаўпецкай лясной каморы (Цёмныя Ляды) 
напісана нямала літаратурных твораў. Распачата праца над падручнікам-хрэстаматыяй на 
роднай мове «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (выдадзена ў 1910 г. у Пецярбургу). 
Яе мэта – даць дзецям матэрыял для чытання на беларускай мове. Падбіраліся такія 
тэксты, якія выхоўвалі б у маленькіх чытачоў лепшыя чалавечыя якасці: спагаду, 
дабрыню, міласэрнасць, справядлівасць. 

1 верасня 1906 г. у газеце «Наша доля» ўпершыню быў надрукаваны твор 
К. М. Міцкевіча – верш «Наш родны край», падпісаны псеўданімам Якуб Колас («Наша 
доля» – першая легальная газета на беларускай мове, выдавалася ў Вільні з 1 верасня да 1 
снежня 1906 г.). 

У 1907–1908 гг. К. М. Міцкевіч супрацоўнічаў з газетай «Наша ніва». Ён успамінаў, 
што, калі ў жніўні 1906 г. быў запрошаны разам са звольненымі настаўнікамі ў Мінск на 
канспіратыўны сход, то пазнаёміўся з Уласавым, потым рэдактарам «Нашай нівы», і 

ад яго даведаўся, што ў Вільні праектуецца выданне газеты на беларускай мове. «Я 
быў дужа ўсцешаны, даведаўшыся аб нараджэнні ў блізкай будучыні беларускай газеты, і 
з радасцю даў згоду прыняць удзел у выданні газеты. Выступаць жа ў беларускай газеце 
пад сваім уласным імем была рызыкоўная справа... Вось тут, на гэтым сходзе, і перарабіў 
я сваё імя на Якуба Коласа, з якім і выступіў у беларускай літаратуры» [2, с. 87} 

Нельга не згадаць карэспандэнцкі допіс апальнага настаўніка ў «Нашу ніву» пад 
назвай «Беларуская мова ў казённай школе» (22 снежня 1906 г.), у якім асуджаліся 
царызм, яго палітыка і тое, «як выхоўваецца беларус-інтэлігент, каторы потым цураецца 
ўсяго свайго роднага. Маленькі хлопчык-беларус вучыцца у школе. Цэлых пяць або і 
шэсць год ходзіць ёну школу. Ці чуе ж ён там сваё роднае слова? Не». Звольнены 
настаўнік звяртаўся да царскіх чыноўнікаў: «Як беларуса ні гналі, як яго й душылі, як ні 
тапталі яго ў балота, усё ж такі ён захаваў сваю мову. I вы адбіраеце права ў беларуса 
чытаць кніжкі і газеты на роднай мове, і гэтае права адбіраюць тыя, хто быццам стаіць за 
свабоду народа» [1, с. 18]. 

У той жа газеце за 13 сакавіка 1907 г. з інфармацыі, дасланай Якубам Коласам, 



можна даведацца, што з удзельнікаў нелегальнага з'езда настаўнікаў улады ўзялі падпіску 
аб нявыездзе без дазволу паліцыі. Як паказваюць даты выпуску нумароў «Нашай НІВЫ», 
шматлікія допісы настаўніка прыпадаюць на час работы К. М. Міцкевіча ў нелегальнай 
школе ў Цёмных Лядах. 

Не раз пісаў Якуб Колас пра стан народнай асветы і жыццё вясковага настаўніцтва. 
Цікавы ў гэтых адносінах артыкул «Аб народным вучыцелю» (1907), у якім малады 
настаўнік рашуча выступіў у абарону «чорнага воліка на пустой ніве народнай асветы». 

«Ласне мала вучыцялеў сядзяць у турмах? – пытаецца ён. – Ласне іх мала пакутуе ў 
ссылках на далёкіх акраінах Расіі? А колькі вучыцялеў без працы ды заробку, галодных, 
абношаных, змардаваных, без жаласці выкінутых у ахвяру нуды і пакуты? А за што? За 
тое, што вучыцель асмеліўся ду-маць іначай, як прыказвае яму цыркуляр начальства, за 
тое, што ён памкнуўся праліць свету ў цёмную вёску...» 

3 болем у сэрцы гаварыў Якуб Колас пра жахлівае становішча народнага настаўніка 
ў царскай Расіі: «Вучыцель ніколі не бачыў дабра. Усё яго жыццё – адна пакута. I хто над 
ім не мае волі? Колькі ў яго начальства ўсякага? Пан, пісар, старшыня, стараста, ураднік, 
стражнік... Цьфу! аж гаварыць брыдка, ды і язык зломіш, пакуль іх пералічыш! I кожнае 
гэта начальства лічыць сваім правам так ці іначай скубянуць вучыцеля, а то і ўкусіць яго. I 
вучыцеля скубуць і кусаюць, а яго доля – маўчы і цярпі. А вырвецца крык болю з глыбіні 
змучанай душы, ніхто яго не пачуе, нічыйго сэрца ён не зачэпіць». Пра тагачасны стан 
народнай асветы можна меркаваць па карэспандэнцыі, у якой Якуб Колас апісаў выгляд 
школы ў Мікалаеўшчыне, сваёй роднай вёсцы: невялікая, струхлелая хаціна, што ледзь-
ледзь трымае на сабе ўвагнутую, аброслую сівым мохам страху. «Мне здаецца, – піша 
Я. Колас, – што самы хітры на выдумкі штукар не прыдумаў бы болей злоснага 
насмяхання над народнай асветай, як пастроіць гэтакую школу. Затое, – іранічна заўважае 
аўтар, – якая шчогальская ў нас манаполька!» [5, с. 396—398]. 

Вядома, што зімой 1908 г. у школе вёскі Сані Абчугскай вобласці Ігуменскага 
павета (цяпер Талочынскі раён) вёў навучанне на роднай мове малады педагог 
К. М. Міцкевіч. Гэты факт сведчыць пра тое, што яшчэ ў дарэвалюцыйны час Якуб Колас 
адзін з першых у Беларусі ажыццяўляў навучанне па-беларуску. С. Х. Александровіч, 
даследчык жыцця і творчасці Я. Коласа, адзначае, што «ўрокі К. М. Міцкевіча былі, як 
правіла, глыбокімі па зместу, садзейнічалі развіццю пазнавальнай цікавасці. Яны давалі 
вучням багаты матэрыял для разумовага развіцця. Настаўнік імкнуўся выклікаць у дзяцей 
цікавасць да навукі, мастацтва і літаратуры як на ўроках, так і ў працэсе пазакласнага 
чытання. Газеты, над тэкстамі якіх працавалі ў класе, Канстанцін Міхайлавіч аддаваў 
дзецям дадому, а там іх чыталі і дарослыя і дзеці. Гэта садзейнічала не толькі адукацыі 
сялян, але і абуджэнню ў іх палітычнай свядомасці» [6]. 

Летам таго ж года К. М. Міцкевіч даваў прыватныя ўрокі ў Стоўбцах. Пасля трох 
гадоў турмы, куды трапіў за ўдзел у сходзе, ён некаторы час працаваў у хатняй 
паўлегальнай школе ў Лунінцы, затым – да пачатку першай сусветнай вайны – на 
Піншчыне. 3 пачатку 1918 г. па люты 1920 г. настаўнічаў у Курскай губерні. 

У маі 1921 г. К. М. Міцкевіч, ужо вядомы беларускі паэт, вяртаецца ў г. Мінск. 
Пачынае навуковую дзейнасць, на працягу некалькіх гадоў вядзе заняткі па методыцы 
выкладання беларускай мовы ў Беларускім педагагічным тэхнікуме, на педагагічных 
курсах у Слуцку, з 1923 г. працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Якуб Колас 
прымаў непасрэдны ўдзел у распрацоўцы шматлікіх праблем навучання і выхавання 
студэнтаў, пытанняў практычнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў. 

Як педагог-метадыст Якуб Колас арыентаваў студэнтаў на тое, каб яны, стаўшы 
настаўнікамі, давалі трывалыя глыбокія веды вучням, развівалі іх разумовую дзейнасць і 
маральныя якасці; вучыў шанаваць і любіць сваю прафесію. I сёння застаюцца 
актуальнымі яго словы: «Калі ж гаварыць, у якой галіне чалавек можа быць вельмі 
карысным для другіх, то такой галіной я назваў бы работу і дзейнасць сельскага 
настаўніка. Але каб быць добрым настаўнікам, трэба, па-першае, шырокая агульная 



адукацыя і спецыяльная, педагагічная, каб умець выхоўваць маленькіх людзей, якія 
стануць дарослымі і будуць будаваць жыццё. Трэба мець любоў да такіх людзей, любіць і 
працу, прывіваць любоў да працы і сумленныя адносіны да жыцця і людзей» [3]. 

Пасля 1930 г. Якуб Колас ужо не выкладаў, але заўсёды праяўляў жывую цікавасць 
да школы, яе праблем і здабыткаў: вёў шырокую перапіску з настаўнікамі, наведваў 
многія навучальныя ўстановы. 

Калі характарызаваць агульнапедагагічныя погляды Якуба Коласа, то можна 
заўважыць, што яны – працяг і выражэнне ідэй знакамітага педагога К. Дз. Ушынскага. 
Нездарма на пачатку сваёй настаўніцкай дзейнасці К. М. Міцкевіч так старанна вывучаў 
яго працы. 

Звычайна мы ўспрымаем Якуба Коласа як народнага песняра, славутага паэта, але 
варта ведаць, што ў грамадска-палітычнае, навуковае і літаратурнае жыццё ён прыйшоў як 
педагог для народа, актыўны прыхільнік развіцця народнай адукацыі. 

Уся дарэвалюцыйная педагагічная дзейнасць Якуба Коласа – грамадзянскі подзвіг. 
Ён крытыкаваў рэакцыйную палітыку царызму, афіцыйныя педагогіку і мараль. Настаўнік 
разглядаў навучанне як найважнейшы сродак развіцця асобы, яе свядомасці, як 
падрыхтоўку да барацьбы за лепшае. У аснову сваёй работы ён паклаў ідэі народнасці, 
патрыятызму, глыбокай любові да Радзімы, роднай мовы, да дзіцяці. 

Якуб Колас – вялікі метадыст і дыдакт. У 1926 г. ён падрыхтаваў «Методьжу 
роднай мовы» – першы ў Беларусі навукова абгрунтаваны дапаможнік, у якім 
раскрываліся прынцыпы выкладання: свядомасць і актыўнасць вучняў у працэсе 
навучання, нагляднасць у выкладанні, сістэматычнасць і паслядоўнасць, даступнасць, 
сувязь тэорыі з практыкай, трываласць ведаў, уменняў і навыкаў, улік індывідуальных 
здольнасцей у рабоце з дзецьмі. Ці не нагадвае гэта сучаснаму настаўніку заканамернасці 
асобасна арыентаванай педагогікі?! Многія падыходы да пытанняў методыкі чытання, 
навучання пісьму, прапанаваныя Якубам Коласам, добра кладуцца ў кантэкст сучасных 
методык. 

Значную ўвагу надаваў Якуб Колас пытанням выхавання, на першае месца ставіў 
такія праблемы, як фарміраванне светапогляду дзіцяці, маральнае, эстэтычнае і працоўнае 
выхаванне. Навучанне і выхаванне педагог лічыў адзіным працэсам. Гэтай праблеме ён 
прысвяціў шэраг артыкулаў і выступленняў у паслярэвалюцыйны час. 

У артыкуле «Задачы савецкай школы» (1948) Якуб Колас акрэслівае ролю 
настаўніка ў жыцці грамадства, раскрывае яго пачэсную місію. Ён лічыў, што на якасць і 
эфектыўнасць работы настаўніка ўплываюць «1) асэнсаванне педагогам запатрабаванняў і 
тэндэнцый грамадскага развіцця; 2) шматбаковыя навуковыя веды настаўніка, яго 
працоўныя і інтэлектуальныя ўменні і навыкі; 3) педагагічныя веды, выхаваўчы вопыт, 
любоў да дзяцей, інтуіцыя» [3, с. 124]. 

Педагагічныя канцэпцыі Якуба Коласа ў той ці іншай меры знайшлі адлюстраванне 
ў яго літаратурных творах. 

У 1926 г. Якубу Коласу прысвоена ганаровае званне Народнага паэта. У 1927 г. ён 
выбіраецца правадзейным членам Таварыства аматараў расійскай славеснасці пры 
Маскоўскім універсітэце, у 1928 г. – акадэмікам Акадэміі навук БССР. У 1944 г. Якубу 
Коласу прысвоена званне «Заслужаны дзеяч навукі Беларусі». Народны паэт – двойчы 
лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР. 

У Беларусі свята ўшаноўваецца памяць пра народнага песняра, прагрэсіўнага 
дзеяча народнай адукацыі. 3 1959 па 1965 г. прысуджалася літаратурная, з 1976 г. раз у два 
гады – Дзяржаўная прэмія імя Я. Коласа за лепшыя празаічныя творы і літаратуразнаўчыя 
працы. Яго імя носяць многія ўстановы, плошчы, скверы. 

Свае традыцыі па ўвекавечванні імя Якуба Коласа мае і наша Стаўбцоўшчына. 
Яшчэ пры жыцці народнага паэта яго імя было прысвоена Мікалаеўшчынскай сярэдняй 
школе, пабудаванай на частку сродкаў паэта і пры яго вялікай асабістай дапамозе. Імем 
Якуба Коласа названы калгас. Створаны філіялы Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага 



музея Якуба Коласа ў мемарыяльных сядзібах Смольня, Акінчыцы, Альбуць, Ласток; 
устаноўлены памятныя камяні з мемарыяльнымі дошкамі ў Цёмных Лядах і Прыстаньцы, 
помнік-бюст у вёсцы Мікалаеўшчына. 

11 гадоў запар у раёне праводзіцца свята дзіцячай творчасці «Альбуцкая крынічка». 
Яго мэта – вылучэнне лепшых фальклорных калектываў, выканаўцаў твораў Якуба 
Коласа, юных паэтаў і мастакоў, а ў больш шырокім сэнсе – далучэнне школьнікаў да 
нацыянальнай культуры. Як паўнаводны Нёман складаецца з маленькіх рачулак і 
крынічак, так зліваюцца ў Коласавых мясцінах маленькія крынічкі дзіцячых талентаў. 

Кожны год у лістападзе ў школах раёна праводзіцца Коласаўскі месячнік. 
Пачынаецца ён традыцыйна ў час восеньскіх канікулаў з наведвання мясцін, звязаных з 
жыццём і творчасцю паэта. У пазаўрочны час ладзяцца прысвечаныя яму вечарыны, 
пасяджэнні аматарскіх клубаў і аб'яднанняў, конкурсы мастацкага чытання. 

Шматгранная работа педагогаў, аддзела адукацыі прыносіць плён: вучні раёна 
добра ведаюць літаратурную спадчыну Якуба Коласа, яго жыццёвы шлях, штогод каля 50 
выпускнікоў школ звязваюць сваю будучыню з прафесіяй настаўніка, а калі выходзяць на 
«шырокія прасторы жыцця», заўсёды з гонарам зазначаюць, што родам яны з маляўнічых і 
напеўных мясцін Коласава Наднямоння. 3 мнагагранным вопытам настаўніцкай дзейнасці 
Якуба Коласа неабходна больш шырока знаёміць студэнтаў педагагічных навучальных 
устаноў. Для нас жа, педагогаў з немалым вопытам, Якуб Колас застаецца Настаўнікам у 
самым высокім сэнсе гэтага слова. 
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