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«Мужык» — першы апублікаваны твор паэта на 
беларускай мове У ім закрануты тэмы чалавечай 
годнасці і самасцвярджэння працоўнага 
селяніна.  
З гэтага ж часу замест афіцыйнага імя — Іван 
Луцэвіч — літаратар пачаў ужываць псеўданім 
Янук Купала. Выбар такога літаратурнага імя 
звязаны з народным святам Купалля, пошукам 
чароўнай кветкі шчасця, што для паэта стала 
ўвасабленнем пошуку лепшай долі для народа, 
памкнення да светлай будучыні.  
У пачатку творчасці Купала напісаў паэмы 
«Зімою», «Нікому», «Адплата Каха», «У 
Піліпаўку», «Адвечная песьня» і «За што?». 
Наступны перыяд — віленскі, які пачаўся ў 1908 
годзе. У гэты час паэт піша мноства вядомых 
твораў: «Маладая Беларусь», «Заклятая кветка» і 
іншыя. Яны друкуюцца ў газеце «Наша Ніва». 
Жалейка — першы зборнік вершаў Янкі Купалы 
У 1908 годзе ў Пецярбургу выйшаў зборнік паэта 
— «Жалейка». Праўда камітэт па справах друку 
пры МУС прызнаў зборнік антыдзяржаўным і 
вырашыў канфіскаваць яго, а аўтара прыцягнуць 
да крымінальнай адказнасці. Забарона была 
знята, але ў 1909 году тыраж быў зноў 
канфіскаваны. На гэты раз па загадзе Віленскага 
генерал-губернатара. 
Гэтая падзея стала паваротнай у лёсе паэта. Каб 
не шкодзіць рэпутацыі «Нашай Нівы» ён 
звальняецца з рэдакцыі. Надыходзіць наступны 
перыяд яго творчасці — піцерскі. У гэты перыяд 
Купала заводзіць мноства карысных знаёмстваў з 
творчай інтэлігенцыяй — Элаіза Пашкевіч, Якуб 
Колас, Валеры Брусаў. Дарэчы, Брусаў быў 
адным з нямногіх расійскіх дзеячаў, які звярнуў 
увагу на творчасць Купалы. Менавіта Брусаў стаў 
перакладаць беларускага паэта на рускую мову. 
 У сакавіку 1910 года выходзіць другі зборнік 
Купалы — «Гусляр». Ён друкуецца лацінкай. А 
ўлетку гэтага году асобнай кнігай выходзіць 

паэма «Адвечная песьня». У 1910 паэт 
завяршае напісанне паэмы «Курган» і драмы 
«Сон на кургане». У гэты ж перыяд Купала піша 
паэмы «Бандароўна», «Магіла льва», «Яна і я», 
п’есы «Прымакі», «Тутэйшыя», «Паўлінка», 
«Раскіданае гняздо».  
Восенню 1941 года Янка Купала разам з жонкай 

пераехаў у Татарстан, куды быў эвакуіраваны 

Саюз пісьменнікаў БССР. Адтуль ѐн адзін накіра-

ваўся ў сваѐ апошняе падарожжа ў Маскву. 

Адправіў жонцы тэлеграму, што даехаў добра і 

ўдакладніў адрас: гасцініца «Масква», нумар 414. 

28 чэрвеня 1942 года Янка Купала ўпаў 

у лесвічны пралѐт у гасцініцы і разбіўся. А 30 

чэрвеня не стала яго маці Бянігны Іванаўны. 

Пісьменнік не дажыў да свайго 60-

гадовага юбілею некалькі дзѐн. 

У гэты час Мінск быў акупаваны, таму паэта па-

хавалі на Ваганькаўскіх могілках у Маскве. У 

1962 годзе прах Янкі Купалы быў перавезены ў 

Беларусь і змешчаны побач з магілай яго маці 

на Вайсковых могілках у Мінску. 

 

ЯНКА КУПАЛА 

1882-1942 

Янка Купала—класік сусветнай і беларускай 
літаратуры.  Ён з’яўляецца адным з заснавальнікаў 
новай беларускай літаратуры і сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы, народны паэт Беларусі, духоўны 
лідэр беларускага нацыянальнага адраджэння. 
Выступаў як паэт, драматург, публіцыст, 
перакладчык, грамадскі дзеяч.  
Сапраўднае імя паэта — Іван Дамінікавіч Луцэвіч. Ён 
нарадзіўся 7 ліпеня 1882 г. (па новым стылі) у 
фальварку Вязынка Мінскага павета Мінскай губерні 
(цяпер вёска Вязынка Маладзечанскага раёна 
Мінскай вобласці). Бацькі — Дамінік Ануфрыевіч і 
Бянігна Іванаўна — паходзілі з дробнай чыншавай 
шляхты. Аднак, багатымі яны не былі, паколькі сям’я 
была шматдзетнай, часта пераязджала з месца на 
месца.  
З дзяцінства будучага паэта цікавіў беларускі 
фальклор. Даволі рана ён навучыўся чытаць, 
імкнуўся да ведаў. Але бацькі не мелі сродкаў, каб 
даць сыну сістэматычную і дастаткова поўную 
адукацыю. Шмат што хлопчык спасцігаў шляхам 
актыўнай самаадукацыі. З 1888 па 1890 г. вучыўся ў 
вандроўных настаўнікаў, займаўся ў Сенніцкім 
народным вучылішчы, у прыватнай падрыхтоўчай 
школе ў Мінску. Толькі ў 16-гадовым узросце змог 
скончыць поўны курс (два класы за адзін год) 
Бяларуцкага народнага вучылішча.  
Пасля смерці бацькі ў 1902 г. Ясю, каб пракарміць 
сям’ю, давялося на працягу шасці гадоў (1902-1908 
гг.) не толькі працаваць на сваёй гаспадарцы, але 
таксама шукаць работу ў іншых месцах. Ён быў 
хатнім настаўнікам, прыказчыкам у панскім маёнтку, 
чорнарабочым, тры гады працаваў памочнікам 
вінакура на броварах. Да гэтага перыяду адносяцца 
першыя літаратурныя спробы.  
 


