
«Янка Купала і Якуб 

Колас: сімвал і гонар 

нацыі» 



Творчасць Я. Купалы і Я. Коласа 

— адна з найярчэйшых старонак у 

гісторыі беларускай літаратуры.  
 



Народныя песняры 

стварылі сапраўдныя 

шэдэўры 

нацыянальнай 

літаратуры, узнялі 

беларускую літаратуру 

да ўзроўню сталага 

мастацтва, і ў гэтым 

іх вялікая гістарычная 

заслуга. 



 Адметнасцю экспазіцыі з’яўляюцца прыжыццѐвыя 
выданні Я. Купалы: «Песня будаўніцтву» (1925), 
«Беларусі ордэнаноснай» (1937), «Ад сэрца» (1940) і Я. 
Коласа: «Адплата» (1946), «Адшчапенец» (1950), «Новая 
зямля. Сымон-музыка» (1953). Акрамя гэтага, 
экспануецца рэпрынтнае выданне кнігі Я. Купалы 
«Жалейка», якая надрукавана ў Пецярбургу ў 1908 годзе. 



 Вялікую цікавасць прадстаўляюць кнігі «Якуб Колас. У думках, у 
сэрцах, у песнях: успаміны, нарысы, прысвячэнні» (2012) і «Янка 
Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: успаміны, эсэ, 
артыкулы, дакументы» (2012) з серыі «Жыццѐ знакамітых людзей 
Беларусі», а таксама кнігі-навінкі: Мікола Жыгоцкі «Прыйшоў у 
жыццѐ дзеля нас» (2015), Наталля Міцкевіч «Доўгая дарога ад 
дома Янкі Маўра да дома Якуба Коласа» (2016). 



Творчасць пісьменнікаў увасоблена і ў 

мастацтве: тэатры, жывапісе, 

графіцы, скульптуры. 
 

 



 Твораў, напісаных спецыяльна для дзяцей, у Я. 
Купалы няшмат. У 1921–1922 гг. на старонках 
часопіса “Зоркі” друкаваліся такія яго творы 
для дзяцей, як “Задачкі”, “Песня і казка”, 
“Бай”, “Вяртаюцца з выраю жоравы, гусі...”, 
“Сын і маці”, “А зязюлька кукавала...”, 
“Мароз”, “Кароль”. У той жа час сярод твораў 
Я. Купалы, напісаных для дарослых, шмат 
такіх, якія могуць быць цікавымі школьнікам як 
творы – сведчанні пра пэўны гістарычны час.  





 Творы сацыяльнага, сямейна-побытавага зместу: “Над калыскай” (“Спі, маленькі мой 

сыночак!..”), “Сірочая доля”, “Над калыскай” (“Люлі, спі, мой сынку!..”) і інш. У творах 

адбываецца асэнсаванне праблемы лѐсу чалавека, перспектыўных жыццѐвых шляхоў, на 

якія можа стаць чалавек у пэўных абставінах. Літаратурныя героі гэтых твораў – 

маці, дзіця, сірата, а таксама вобраз лірычнага героя, які асэнсоўвае долю чалавека ад 

яго нараджэння да смерці (“Сірочая доля”). Форма гэтых вершаў – калыханка, песня, 

знаѐмая для юнага чытача, спрыяе больш глыбокаму разуменню іх сэнсу. 

 Творы пазнавальна-выхаваўчага зместу: белетрызаваныя “Задачкі”. У іх не проста 

прапаноўваецца матэматычная ўмова, але і акрэсліваецца падзейная сітуацыя, якая 

вымагае лагічнага вырашэння. Такія кароткія белетрызаваныя задачкі спрыяюць 

развіццю лагічнага мыслення і вынаходлівасці дзіцяці. 



 Свой шлях дзіцячага пісьменніка Якуб Колас пачаў у 1909 г. выданнем 

кнігі "Другое чытанне для дзяцей беларусаў", і з таго часу на працягу 

амаль 50 гадоў пісьменнік плѐнна працаваў на ніве дзіцячай 

літаратуры. Першая коласаўская кніга для дзяцей, выдадзеная да 

рэвалюцыі, з’яўляецца найкаштоўнейшым укладам у беларускую 

дзіцячую літаратуру, значным этапам у гісторыі яе развіцця. 

 "Другое чытанне для дзяцей беларусаў" стваралася ў перыяд 

паўсюднага наступу рэакцыі ў сувязі з паражэннем рэвалюцыі 1905 г., у 

перыяд, калі паэт быў звольнены з пасады настаўніка за ўдзел у 

нелегальным настаўніцкім з’ездзе. У 1909 г., калі аўтар за 

рэвалюцыйную дзейнасць сядзеў у турме, кніга была надрукавана 

пецярбургскім выдавецтвам "Загляне сонца і ў наша ваконца" са 

значнымі купюрамі. З рукапісу царскай цэнзурай былі выключаны 

творы, якія мелі вострае сацыяльна-палітычнае гучанне і былі 

накіраваны супраць прыгнятальнікаў народа (байкі "Пан і рэчка", "Баба і 

куры" і інш.). 



 Якуб Колас па-майстэрску злучае адукацыйны змест сваіх артыкулаў з займальнасцю выкладу 
(“Якую карысць прыносяць нам птушкі”, “Як выдумляюцца страхі”, “Адлѐт птушак”). Веды, 
што паведамляюцца дзецям, падаюцца тут у форме мастацкіх замалѐвак. 

 Настойліва працаваў пісьменнік над мовай і стылем кнігі, выкарыстоўваючы сваѐ шырокае 
знаѐмства з фальклорнымі творамі, выдатнае веданне жывой гутарковай мовы народа, з гушчы 
якога ѐн сам выйшаў. 

 Асноўная ўмова прыгажосці і сілы літаратурнай мовы Якуба Коласа – творчы адбор народных 
моўных сродкаў. Аўтар піша проста, ясна, а таму хораша. Характэрнымі асаблівасцямі кнігі 
з’яўляецца яе лаканізм, фальклорная афарыстычнасць мовы, трапнасць, сакавітасць, 
маляўнічасць выяўленчых сродкаў. 


