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         У 2022 годзе  спаўняецца 140 год  з дня нараджэння 

класікаў беларускай літаратуры  Янкі Купалы і Якуба 

Коласа. Імёны народных пісьменнікаў уваходзяць у наша 

жыццё з першых дзіцячых крокаў і праз усе этапы жыцця 

чалавека. Творы гэтых паэтаў і пісьменнікаў працягваюць 

выклікаць ў нашых сэрцах пачуцці захаплення, павагі, 

гонару і глыбокай удзячнасці. 

 

 

 

 

Класік беларускай літаратуры (у тым ліку і 

беларускай савецкай).  

Народны паэт БССР (1925).  

Акадэмік АН БССР (1928) и АН УССР (1929).  

Лаурэат Сталінскай прэміі першай  ступені (1941). 

 Нарадзіўся 25  чэрвеня (7 ліпеня) 1882 года ў вёсцы 

Вязынка. Бацькі былі збяднеўшыя  шляхцічы, 

арэндаваўшыя землі на памешчыцкіх угоддзях. Род 

Луцэвічаў вядом з пачатку сямнаццатага веку. Дзед паэта 

арэндаваў зямлю ў Радзівілаў, але потым іх прагналі з 

родных мясцін. Гэты факт лёг ў аснову купалаўскай драмы 

«Раскіданае гняздо». У дзяцінстве будучаму  паэту 

прыходзілась шмат  дапамагаць бацьку, які нягледзячы на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Янка_Купала
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сваё шляхетскае паходжанне, належыў да 

ліку  беззямельных сялян. Калі бацькі не 

стала ў 1902, працаваў хатнім настаўнікам,  

пісарам ў барскім іменні, прыказчыкам і на 

іншых работах. Паздней Іван уладкаваўся 

рабочым   на мясцовы вінакураны  завод, 

дзе працягваў працаваць у поце ліца. Хоць 

цяжкая  работа адымала  ў маладога чалавека шмат  часу, 

яму удавалась выкрайваць свабодны час на самаадукацыю. 

Такім чынам, у скорам будучы Янка Купала пазнаёміўся  

практычна са ўсімі  кнігамі з бацькоўскай бібліятэкі. У 

1898 годзе скончыў  народнае вучылішча ў мястечцы 

Беларуч. 

У 1908—1909 годы будучы паэт  жыў у Вільна, дзе 

працаваў у  рэдакцыі першай беларускай газеты «Наша 

Ніва». Там жа пазнаёміўся і з  будучай жонкай — 

Уладзіславай Станкевіч  і актрысай Паўлінай Мядзёлкай, у 

якую Купала адзін час  быў моцна закахан і ў гонар якой 

назваў  гераіню сваёй першай п'есы — камедзіі 
«Паўлінка». 

У 1909—1913 гадах пачынаючы паэт вучыцца ў Санкт-

Пецярбургу на падрыхтоўчых агульнаадукацыйных курсах 

А.Чарняева, потым ў  1915 годзе вучыўся ў Маскоўскім 

гарадскім народным універсітэце, які быў заснаван на 

сродкі вядомага ў Расійскай імперыі  мецэната Альфонса 
Лявонавіча Шаняўскага і яго жонкі ў 1908 годзе. 

Янка Купала паступіў ў народны універсітэт у верасні, 

аднак яго намерам працягваць вучобу перашкодзіла 

ўсеагульная мабілізацыя, аб'яўленная у сувязі з 

наступленнем Першай сусветнай вайны. Ужо на пачатку 

1916 года паэта-студэнта прызвалі ў  армію і ён паступіў у 
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дарожна-будаўнічы атряд, у складзе якога працаваў да  
Кастрычніцкай  рэвалюцыі. 

У гэты час Янка Купала заснаваўся  ў Смаленску, працаваў 

у сферы  дорог, дзе яго і застала  рэвалюцыйная стыхія. У 

гэты  перыяд з 1916 па 1918 гады ім не было створана 

ніводнага твору, аднак пазней Янка Купала у сваёй лірыцы 

звяртаўся  да тэмы выжывання асобы  і народа ў цэлым у 

гадзіну гістарычнага пералома. Трэба адзначыць  такія 

праграмныя творы пасляваенна – рэвалюцыйнага  перыяда, 

як «Час», «Для айчыны», «Нас», «Свайму народу», якія 
напісаны ў 1919 годзе. 

Пасля рэвалюцыі Янка Купала пасяліўся ў Мінску.  

Першыя творы Купалы — некалькі лірычных вершаў на 

польскай мове, апублікаваны в 1903—1904 гадах у 

часопісе «Ziarno» пад псеўданімам «К-а». Першы верш на 

беларускай мове — «Мая доля»  у газеце «Северо-

Западный край». Пасля гэтай публікацыі Купала пачаў 

сістэматычна з'яўляцца  ў друку. Верш «Мужык», 

апублікаваны ў гэтым жа  годзе, можна лічыць яго 

паспяховым  літаратурным дэбютам і пачаткам 

уваходжання на літаратурны  беларускі алімп. Яго пнршыя 

вершы  тыпічны для фальклора ў 
беларускай паэзіі XIX века. 

З 1907 года Янка Купала пачынае першае 

кароткачасовае супрацоўніцтва з газетай 

«Наша Ніва». У 1906—1907 гадах 

напісаны паэмы «Зімою», «Нікому», 

«Адплата каханнем». 18 снежня 1908 года 

«Наша Ніва» публікуе паэму «У Піліпаўку». У тым жа 

годзе скончана работа над паэмамі «Адвечная песьня» і 

«За што?». Тэма гэтых твораў — сацыяльная 
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несправядлівасць і  прыгнёт памешчыкаў. 
 

Віленскі і пецярбургскі перыяды 

Восенню 1908 года Купала пераехаў ў Вільна, дзе 

працягваў работу ў рэдакцыі «Нашай Нівы». У віленскі 

перыяд напісана  мноства вядомых вершаў: — «Маладая 

Беларусь», «Заклятая кветка», «Адцьвітаньне» и другие, 

якія друкуецца ў «Нашай Ніве». 

У  1908 годзе ў Пецярбургу выдадзены  першы зборнік 

Купалы пад назвай «Жалейка». У канцы года Санкт-

Пецярбургскі камітэт па справам і друку пры МУС 

вырашыў канфіскаваць зборнік як анцідзяржаўны, а яго 

аўтара — прыцягнуць да адказнасці. Пазней  арышт быў 

знят, але ў 1909 годзе ціраж кнігі паўторна  канфіскаваны, 

ужо па загадзе Віленскага генерал - губернатара. Каб  не 

шкодзіць рэпутацыі «Нашай Нівы», Купала спыніў работу 
ў рэдакцыі.  

Тым не меней, пецярбургскі  перыяд яго жыцця і творчасці 

можна назваць адным з самых  паспяховых і 

прадуктыўных: у першую чаргу таму, што Янке Купале 

давялось звесці знаёмства з многімі прадстаўнікамі  

беларускай інтелігенцыі, напрыклад са зніскаўшым  сабе 

славу на пачатак 10-х  гадоў XVIII века   Якубам Коласам і 

Э.Пашкевіч, якая працавала  пад   псеўданімам Цётка. 

Яшчэ ў Вільна  паэт пазнаёміўся з  выдатным дзеячам 

рускага сімвалізма В. Я. Брюсавым, які звярнуў увагу  на 

актыўна публікуючага  аўтара  і праявіў  непаддзельную 

зацікаўленнасць да яго паэтычнай творчасці. Пазней 

Брюсаў і Янка Купала працягвалі цесна супрацоўнічаць  на 

літаратурных зборах у Пецярбургу; Брюсаў стаў першым 
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рускім аўтарам, які пачаў пераводзіць  беларускага паэта 
на рускую мову. 

У канцы 1909 года Купала паехаў у Пецербург. 8 ліпеня 

1910 года асобнай кнігай  выйшла паэма «Адвечная 

песьня», а 13 сакавіка 1910 года — зборнік «Гусьляр». У 

красавіку 1910 года была завершана паэма «Курган», а ў 

жніўне таго ж года — драма «Сон на кургане», адно з 

найвялікшых твораў Янкі Купалы, сімвал беднаты 

беларускага  народа ў тагачаснай Беларусі. Асобным 

выданнем паэма была апублікавана ў 1912 годзе  ў Санкт-
Пецярбурге. 

В 1911—1913 гадах Купала жыў з маці  і сестрамі ў іменіі 

Акопы. У Акопах маці Купалы, Бенігна Іванаўна Луцевіч, 

арэндавала памешчычы хутар. Тут напісана болей за 80 

вершаў, пьесы «Паўлінка», «Тутэйшыя», «Раскіданае 

гняздо», паэмы «Магіла льва», «Бандароўна» і інш. На 

сённяшні дзень ад хаты Луцевічэй захаваўся толькі  

фундамент, калодзец і бяседка. Вялікі ўплыў  на 

драматычную творчасць  аднаго з заснавальнікаў  новай 

беларускай літаратуры аказаў  адзін з   карыфееў рускага 

літаратурнага свету -  Максім Горкі. Вясной  1913 года быў 

выдан  трэцці  зборнік Купалы — «Шляхам жыцця», у які 

была ўключана драматычная паэма «На папасе». Восенню 

1913 года Купала вяртаецца ў Вільна, дзе спачатку 

працаваў сакратаром Беларусскага выдавецкага 

таварыства, а потым зноў працаваў у «Нашай Ніве». З 7 

красавіка 1914 года Купала стаў редактарам газеты. 

Адначасова ён памагае Максіму 

Багдановічу і К. Буйло ў выданні 
зборнікаў іх паэзіі. 

 На пачатку 20 – ых гадоў Купала 

працуе намеснікам загадчыка  
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літаратурна – выдавецкага аддзела Наркамасвета БССР, 

рэдагуе часопіс “Вольны сцяг”. 24 студзеня 1922 года 

з’яўляецца верш “Перад будучыняй”, а за ім верш “Пазвалі 

вас...”. У гэтых вершах Купала выказвае сваё стаўленне да 

бальшавікоў і заклапочанасць бягучай сітуацыяй. Творы 
былі забаронены. 

У 1927 годзе Купала ўзначальвае суполку “Полымя”, 

якая аб’яднала пісьменнікаў – адраджэнцаў. 7 лістапада 

1927 г. беларускія газеты друкуюць паэму Купалы “З 

узгодкавых  настрояў”, прысвечаную 10 – годдзю 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, у якой праглядае яўная 

насмешка. У наступныя гады Купаала прымушаны пісаць 

па заказу ўлады ўхвальныя вершы на тэму “будаўніцтва 

сацыялізму”. 20 лістапада 1930 года, не вытымаўшы 

здзекаў, Купала робіць спробу самагубства, але застаецца 

жывы. З вершаў 30 – ых гадоў быў складзены зборнік  “Ад 

сэрца” (1940 г.”, за які Купала ў 1941 годзе атрымаў 
Ленінскую прэмію. 

 У 1941 годзе, у сувязі з акупацыяй Беларусі 

войскамі фашыстскай Германіі, Купала эвакуіраваныў 

Маскву, а адтуль у Печышчы (Татарстан). Ён стварае 

шэраг вершаў – зваротаўда беларускага народу, у якіх 

заклікае да барацьбы з акупантамі: “Беларускім 

партызанам”, “Паўстаў народ...” і іншыя 28 чэрвеня 1942 

года ў Маскве Купала трагічна загінуў, упаўшы з лесвіцы ў 

атэлі “Масква”. Дагэтуль застаецца невядомым, ці быў гэта 

няшчасны выпадак, самагубства, альбо спланаванае 

забойства. Зараз магіла Янкі Купалы знаходзіцца ў Мінску 

на Вайсковых могілках, побач з магілай Якуба Коласа.  

 

  



9 

 

 

 Нарадзіўся Канстанцін Міхайлавіч 

Міцкевіч 3 лістапада 1882 года на 

хутары Акінчыцы бліз сяла Мікалаеўшчына былога   

Мінскага уезда Мінскай губерніі (ныне Сталбцоўскі раён    

Мінскай вобласці) у сям’і лесніка Міхаіла Казіміравіча 

Міцкевіча, які працаваў у лясніцтве польскага магната 
князя Радзівілла.  

Дзяцінства  маленькага Кастуся прайшло ў 

незвычайна прыгожых мясцінах Беларусі –  лясы, 

цудоўная рэчка Нёман знайшлі ў душы хлапчука водгук. 

Блізкія сэрцу родныя мясціны - "родны кут" - гэта хутара 

Акінчыцы, Альбуть, Ласток, Смольня, вёска 

Мікалаеўшчына шматкроць апетыя мастаком слова, і па 
гэты дзень захоўваюць даніну памяці гэтаму чалавеку. 

 Першапачатковую адукацыю будучы писменнік 

атрымаў у хатняга настаўніка, потым было 

Мікалаеўшчынскае народнае вучылішча, у час вучобы   

якім  Кастусь пачаў спрабаваць пісаць вершы. Першыя 

літаратурныя вопыты – вершы «Вясна» і басня «Варона і 

лісіца» – былі вынікам чытання твораў рускіх 

литаратурных карыфееў: Крылова, Пушкіна, Лермантава, 

Жукоўскага, Някрасава, Гогаля, Талстога. 

Пасля заканчэння пачатковай  школы бацька  12- гадовага  

хлапчука  Міхаіл Казіміровіч, горача  падтрыманы  

школьным настаўнікам, вырашае  «пусціць сына ў 

навуку». Гэта бацькоўскае рашэнне адчыніла  дзверы у 
жыццё маладому чалавеку. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EA%F3%E1_%CA%EE%EB%E0%F1
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У 1898 годзе ён паступае ў Несвіжскую  настаўніцкую 

семінарыю. Пад уздзеяннем талантлівага настаўніка – 

славесніка Фядота Андрэевіча 

Кудрынскага збірае і запісвае 

вусную  народную творчасць і  

матэрыялы па этнаграфіі. У будучым 

гэтыя запісы  лягуць у аснову 

першага беларусскага рамана «На 

ростанях». 

Пасля заканчэння настаўніцкай 

семінарыі (1902) маладога 

настаўніка напраўляюць для працы ў 

сельскую мясцовасць на Палессе (вёскі Люсіна, 

Пінкавічы). Гэта быў час быў час грамадзянскага і 

палітычнага  станаўлення асобы Якуба Коласа, час 

рэвалюцыйнага пад’ёму. Вядзя  сярод абучаемага ім 

сялянства радыкальную рэволюцый1ную работу і наладзів 

цесныя сувязі з настаўнікамі - аднадумцамі, Колас стаў 

адным з ініцыятарам созыву нелегальнага настаўніцкага 

з'езда (1906), мэтай якога целью  было прыстсаванне да  

Усерасийскага союзу настаўнікаў і актыўнае  жаданне 

знішчэння  царскага рэжыму шляхам непасрэднага 

уздзеяння  на сялян  і іх  арганізацыі.  

З'езд быў раскрыты паліцыяй, а яго удзельнікі  

Прыказам Савета Мінскай дырэкцыі народных вучылішч 

звольнены з пасад і ўзяты  пад арышт. Змена работы стала 

новым стымулам для творчасці. Прыняўшы  прапанову  

публіцыста А. Власава, Канстанцін Міцкевіч становіцца 

супрацоўнікам  газеты «Наша доля»,дзе ўпершыню 

з'яўляецца  верш «Наш родной край» пад псеўданімам 

Якуб Колас. Дзень 01 верасня 1906 года (па новаму стылю 

14 ) лічыцца  афіцыйным пачаткам прафесійнай творчай 

дзейнасці Якуба Коласа. 
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Одным з важных жыццёвых этапаў маладога паэта 

былі гады, праведзенные ў Мінскай турме (15.09.1908 – 

15.09.1911) па абвінавачванню ў сазыве настаўніцкага 

з'езду. Пакутуючы у турме, у яго з’яўляецца задума аб 

напісанні паэмаў “Новая зямля”, “Сымон – музыка”. У 

эпічнай паэме “Новая зямля” Колас асэнсаваў цэлую эпоху 

ў   жыцці беларускага сялянства на рубяжы 19 – 20 ст., 

падкрэсліў  яго жаданне стаць гаспадаром  на ўласнай 

зямлі. Асноўныя героі паэмы – прататыпы родных Якуба 

Коласа: бацькі, маці, дзядзькі, братоў і сясцёр, 

аднавяскоўцаў. Сімвалічная ліра – эпічная паэма  “Сымон 

– музыка” – твор аб народных вытоках мастацтва. Колас 

узнімае пытанне аб асаблівасцях нацыянальнагшляху 

Беларусі, якая апынулася на скрыжаванні розных культур, 

рэлігійных канфесій, геапалітычных канфесій, палітычных 

імкненняў. У трылогіі “На ростанях”  створана галерэя 

партрэтаў нацыянальнай інтэлігенцыі, паказаны быт 

сялянства і іншых груп. 

Якуб Колас становіцца прызнанным майстрам 

мастацкага слова, 18 кастрычніка 1926 года Урад БССР 

надаў яму званне народнага паэта Беларусі. “На прасторах 

жэыцця “ – так назваў Якуб Колас аповесць аб савецкай 

моладзі. На тэму калектывізацыі народны паэт адгукнуўся 

аповесцю “Адшчапенец” (1932). У 1934 годзе выходзіць у 

свет аповесць “Дрыгва”, прысвечаная барацьбе працоўных 

Беларусі супраць белапольскіх інтервентаў.  

У 30-ыя гады Якуб Колас працуе над творамі для 

дзяцей. Ім напісана цікавая кніга “Міхасёвы прыгоды”, 

якая сёння хвалюе і зачароўвае нашых іалых чытачоў, 

вучыць іх любіць і шанаваць родную прыроду. 

Вялікая Айчынная вайна спыніла мірную стваральную 

працу савецкіх людзей. Народны паэт Беларусі склікаў 

савецкіх людзей на грозную бітву з фашызмам. “Шалёнага 

пса  - на ланцуг!” – так назваў свой верш – заклік. За гэты 
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час выходзяць два зборніка паэзіі Коласа  - “Адпомсцім”, 

“Голас зямлі”. 

3 мая 1945 года ён вяртаецца ў Мінск. . Народу – 

будаўніку, народу – герою прысвячае паэт свае творы. У 

1947 годзе ён заканчвае  паэму “Рыбакова хата”, якую 

пачаў пісаць яшчэ да вайны.  

У 1954 годзе Якуб Колас заканчвае трылогію “ На 

ростанях”. Яна з’явілася эпахальным творам беларускай 

літаратуры. У ёй праўдзіва і шматгранна 

адлюстравана жыццё і побыт беларускага 

сялянства і вясковай інтэлігенцыі ўперыяд 

першай рускай рэвалюцыі (1905 – 1907 г.). 

У апошнія гады свайго жыцця Якуб 

Колас працаваў над паэмай “ На шляхах 

волі”, у якой адлюстраваны падзеі першай 

імперыялістычнай і Грамадзянскай  

войнаў. Яна засталася няскончанай. Памёр паэт 13 жніўня 

1956 года. Пахаваны на Ваенных могілках горада Мінска. 

 

Купала і Колас, вы нас гадавалі,  

Вы звалі на волю 

З цямноты, з прымусу; 

Каб горда насілі  імя беларуса; 

Каб з ганьбай ніколі спіны не згіналі,  

Каб цвёрда за праўду з братамі стаялі,  

Каб сонца над нашай Радзімаю ззяла, 

І Колас нас клікаў,і клікаў Купала. 

                                                          П. Броўка. 

 

Неўміруча  памяць аб беларускіх паэтах, іх знакавыя 

постаці маюць гістарычнае значэнне  не толькі для 

беларусаў, але для чалавецтва ўвогуле. 
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     Янка Купала, Якуб Колас – вялікія нацыянальныя 

пісьменнікі, якія ўзнялі беларускую літаратуру да 

сусветных вяршынь. Янка Купала і Якуб Колас ... Гэта 

скарбніца, ў якую сабраны водар, прыгажосць, паэзія 

нашых ніў, палёў, лясоў, рэк і азёр; гэта – летапіс жыцця 

народа з яго звычаямі, марамі, імкненнямі, барацьбой і 

перамогай. Гэта  - як дзіўнае відовішча – жывое 

крынічанне двух струменняў – у адначассі, з адных 

глыбінь, з – пад адных і тых жа слаёў – наслаенняў, што 

складваліся на працягу стагоддзяў. Паўнаводнай ракой 

бруяць зараз плыні беларускай ліаратуры. Адзін з іх 

пачаткаў – Купала і Колас. Кожны з іх зрабіў свой адметны 

ўклад у культурнае жыццё не толькі беларускага народа, 

але і многіх народаў свету. Паэзія народных песняроў ярка 

адлюстроўвае мінулае, сучаснае і будучае беларускага 

народа.  

 Імя Янкі Купалы і Якуба Коласа ведаюць і шануюць 

кожны сумленны чалавек, кожны маленькі чытач нашай 

краіны. Іх цудоўныя песні, вершы, паэмы, драматургія, 

проза назаўсёды ўвайшлі ў “залаты” фонд беларускай 

класікі. 

   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Спіс выкарастанай літаратуры: 

 

1. Заўсёды ішлі яны поруч: метадычныя рэкамендацыі 

бібліятэкам у  дапамогу прапагандзе творчасці 

народных паэтаў Янкі Купалы і Якуба Коласа/ 

Магілёўс. абл. б – ка імя У. І. Леніна; аддз. 

маркетынгу і бібліятэказнаўч. работы. – Магілёў, 

2007. – 31 с.  - (Падарожжа па акіяне ведаў”. Вып. 8) 

2. Касцючкова І. С. Нам засталася спадчына: літаратрна 

– музычная вечарына, прысвечаная 125 – годдзю з дня 

нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа // Бібліятэка 

прапануе. – 2007. - № 2. – С. 16 – 19. 

3. Рудзянок І. Год Янкі Купалы і Якуба Коласа на 

Светлагоршчыне// Бібліятэчны свет. – 2008. - № 1. – 

С.10 – 11. 

4. Сопікава В. Бібліятэка імя Якуба Коласа. – да юбілею 

Якуба Коласа// Бібліятэчны свет. – 2008. - № 2. – С. 9 

– 10 

5. Фёдарава І. У вянок песнярам [святкаванне юбілею 

народных паэтаў Беларусі Я. Купалы і Я. Коласа]// 

Бібліятэчны свет. – 2008. - №1. – С. 9 – 10. 

6 Яфімава М. Як песня народа – неўміручы наш 

Колас!..: сцэнарый літаратурна – музычнай 

кампазіцыі// Бібліятэка прапануе. – 2002. - №3. – С. 13 

– 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Спіс літаратуры аб жыцці і творчасці народных паэтаў  

Янкі Купалы і Якуба Коласа: 

 

 1. Багдановіч, І. “Гэта – вобразы краіны Беларусі    

роднай...” / І. Багдановіч // Роднае слова. – 2010. - № 9.    

С. 12 – 15. 

2.  Бельскі, А. “Быць чалавекам...” / А. Бельскі //    

Роднае слова. – 2010. - № 7. – С. 34 – 38.  

3. Голуб, Т. Якуб Колас і Янка Купала / Т. Голуб //    

Нёман. – 2007. - №3. – С. 173. 

4. Жыгоцкі, М. У суровыя гады ваеннага ліхалецця 

[творчасць Якба Коласа] /М. Жыгоцкі//Полымя. – 2009. – 3 

12. – С. 148 – 163. 

5. Казлова, В. У агні Вялікай Айчыннай / В. Казлова // 

Полымя. – 2007. – С. 119 – 122.   

6. Максімовіч, В. Класіка і сучаснасць: Янка і Купала і    

Якуб Колас/ В. Максімовіч // Полымя. – 2007. - № 4. –    

С. 182 – 193. 

7. Міцкевіч, В. Першая сустрэча Янкі Купалы і Якуба 

Коласа/Вера Міцкевіч // Роднае слова. – 2002. - № 8. – С.. 

98 – 99. 

8. Рудніцкая, В. “Мне хацелася перадаць рухі душы 

паэта...”: вобразы нар. песняроў у творчасці З. Азгура / 

Вольга Рудніцкая, Марына Тараканава// Роднае слова. -  

2003. - № 1. 

9. Ружовая квецень лютаўскай раніцы  [да 130 – годдзя 

Янкі Купалы і Якуба Коласа] // Родная прырода. – 2012. - 

№ 2. – С. 10 – 15. 

10. Саверчанка, І. “Збіраць пачнём зярно к 

зярняці...”[творчасць Янкі Купалы] / І. Саверчанка // Бел. 

думка. – 2010. - № 2. – С.90 – 95. 

  
              

 



16 

 

 

“Вялікія майстры беларускага слова” 

 

   да 140-годдзя Янкі Купалы і Якуба Коласа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складальнік  С.У.Медушэўская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    Інтэграваная бібліятэка аг. Дэмбрава 

231557 аг. Дэмбрава, вул. Школьная, 18 “А” 


