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(да 140-годдзя з дня нараджэння 

Я. Купалы) 

                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1882-1942) 



             Два словы, 
простыя  беларускія    словы, а 

колькі выклікаюць яны ў 

нашых пачуццях, уяўленнях 

успамінаў, перажыванняў, 

звязаных з творчасцю, з яркім 

вобразам вялікага паэта! 

Якуб Колас 
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Іван Дамінікавіч Луцэвіч – такое сапраўднае імя 

Янкі Купалы – нарадзіўся 7 ліпеня 1882 года ў 

фальварку Вязынка ў сям'і арандатара.  

Бацькі пісьменніка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дамінік Ануфрыевіч         Бянігда   Іванаўна       

         Луцэвіч                          Луцэвіч  

 



У сямігадовым узросце Янка пайшоў у школу. 

 

  

 

 

 

   Вучыўся ѐн і ў народным вучылішчы, і ў 

прыватнай пачатковай школе, і ў вандроўных 

настаўнікаў. У хлопчыка была вялікая прага да 

ведаў. Вучыўся Іван з задавальненнем і вялікім 

жаданнем. 

Пасля заканчэння народнага вучылішча 

будучы паэт пачаў працаваць. Быў ѐн і хатнім 

настаўнікам, і перапісчыкам у судовага следчага ў 

мястэчку Радашковічы, і малодшым 

прыказчыкам у маѐнтку памешчыка, і 

бібліятэкарам у прыватнай бібліятэцы Даніловіча 

ў Вільні. 

15 мая 1905 года ў газеце “Северо-западный 

край” з’явіўся першы верш Янкі Купалы 

“Мужык”.  

 

 



 

З гэтага часу яго творы пачалі друкавацца ў 

розных беларускамоўных газетах і часопісах. У 

1908 годзе выйшаў яго першы зборнік вершаў 

"Жалейка", затым з'явіліся зборнікі "Гусляр" і 

"Шляхам жыцця". 

 

 “Першы зборнік маіх вершаў 

быў двойчы канфіскаваны: 

першы раз – па распараджэнню 

Пецярбургскага камітэта па 

справах друку, а другі раз – па 

прапанове віленскай 

адміністрацыі.” 

                   Я. Купала  



 “Жалейка” – праўдзівы і трагічны зборнік, 

пра тую зямлю, па якой ідуць людзі, несучы на 

свет белы сваю крыўду, бо ім захацелася 

“людзьмізвацца”            У.Караткевіч 

 

Вяршыняй 

дакастрычніцкай 

творчасці Я. Купалы 

з'яўляецца зборнік 

«Шляхам жыцця» 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Я нясу вам дар 

Братніх скіб і сяліб, 

Смутных сосен і ліп, 

Думак дар, сэрца жар, -  

Вольных, звонкіх песень чар! 

                 1908-1910  



У 1921 годзе разам з Якубам Коласам і іншымі 

знакамітымі людзьмі таго часу Янка Купала стаў 

заснавальнікам Інстытута беларускай культуры. У 

1925 годзе ў сувязі з дваццацігоддзем творчай 

дзейнасці Купалу было прысвоена званне 

народнага паэта Беларусі, а ў 1928 годзе ѐн быў 

абраны акадэмікам Акадэміі навук Беларусі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паэт трагічна загінуўу Маскве 28 чэрвеня 

1942 года. У 1962 годзе урну з прахам паэта з 

Масквы перавезлі ў Мінск на вайсковыя могілкі. 

  



 

Я адплаціў народу,  
Чым моц мая 

магла: 
Зваў з путаў на 

свабоду, 
Зваў з цемры да 

святла… 
              Янка 

Купала “За ўсё”, 
1926 

 



ПАЭТЫЧНАЯ СПАДЧЫНА 

ЯНКІ  КУПАЛЫ 



 



     

 

 

Янка Купала жыве ў 

нашым сэрдцы і вечна 

будзе жыць у сэрцы 

нарадзіўшага яго 

народа. 

 

Жыве і будзе 

жыць сонечная 

песня Янкі 

Купалы  
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Купала ўзняўся думкамі да зор, 

Бо зваў за волю свій народ змагацца, 

Каб ѐн выходзіў з цемры на прастор, 

Людзьмі, як людзі ўсѐй планеты, звацца… 

                                Ю.Свірка “Штрых эпілога”  

 



 



КУПАЛАЎСКІ  ПАРК 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

“Я люблю гэты помнік  просты 
Пад  высокім зялѐным шатром... 

І нібы не было тае 
            ростані 

Пад аркестра журботны гром. 
Я гляджу на аблічча 

                роднае,  
Песню славы складаю 

                 з зарой. 
Ты заўсѐды, пясняр наш, 

     з народам быў, 
І народ будзе вечна з табой.” 

                                                 П. Панчанка  



МУЗЕЙ   

СЛАВУТАГА  ПАЭТА 
 

“Цяпер стаіць тут светлы дом,  

  Музей  славутага   паэта.»              

                                                      А.Астрэйка 

 

 

Літаратурны музей  Янкі Купалы  

Падрыхтавала : бібліятэкар I кат. Бялоцкая М. А. 


