
Янка Купала

(Іван Дамінікавіч Луцэвіч)-
нарадзіўся 7 ліпеня 1882 года ў      

фальварку Вязынка Мінскага павета   

ў сям’і арандатара.



Бянігна Іванаўна Луцэвіч, маці паэта (1857-1942)

Дамінік Ануфрыевіч Луцэвіч, бацька паэта (1846-1902)



Мне мудрасці кніжнай не даў бог пазнаці,

Мой бацька не мог даць раскошаў такіх, -

Наўчыўся я слоў беларускіх ад маці

І дум беларускіх без школы і кніг.



у 1898 годзе скончыў Бяларуцкае народнае 

вучылішча. Пасля смерці бацькі (1902) год 

працаваў на гаспадарцы, потым - хатнім 

настаўнікам, пісарам, 

У мінскай газеце “Северо-Западный 

край” апублікаваны верш “Мужык”, 

падпісаны псеўданімам Янка Купала.



Першы зборнік Я.Купалы. 1908 г.



1925 год. 

У сувязі з 20-годдзем творчай 

дзейнасці ўрад БССР надае 

Янку Купалу званне народнага 

паэта БССР



Сябры сустрэліся ўпершыню ў 1912 годзе



П.В.Мядзёлка – першая выканаўца ролі Паўлінкі.



Паўлінка – заслужаная артыстка БССР 

Р.Н.Кашельнікава,

Быкоўскі – народны артыст БССР Б.В.Платонаў.



Янка Купала і Пятрусь Броўка ў Ляўках сярод 

работнікаў лясніцтва.



Я.Купала і У. Луцэвіч. 1916 г.



Помнік Янку Купалу ў ЗША



Яго творы перакладзены на многія 

мовы. 

У  1973 годзе адкрыты помнік Янку 

Купалу ў Араў-парку ў Нью-Йорку. Вельмі 

сімвалічна, што помнік беларускаму паэту 

на амерыканскай зямлі ўстаноўлены побач 

з помнікамі А. Пушкіну,

Т Шаўчэнку, У. Уітмену.

 Аўтарам скульптуры з’яўляецца беларускі 

скульптар А. Анікейчык.



Літаратурны музей Янкі Купалы.



Дача Янкі Купалы ў Ляўках.



1908г. Зборнік вершаў “Жалейка”

1910г. Зборнік вершаў “Гусляр”

1913г. Зборнік твораў “Шляхам жыцця”,    

камедыя “Паўлінка” , паэмы “Яна і я”, 

“Бандароўна”,  “Магіла льва”, Драма 

“Раскіданае гняздо”, камедыя “Прымакі”.

1922г. Зборнік вершаў “Спадчына”, п’еса

“Тутэйшыя”

1924г. Паэма “Безназоўнае”

1925г. Зборнік вершаў “Безназоўнае”

1933г. Паэма “Над ракой Арэсай”

1940г. Зборнік вершаў “Ад сэрца”. 

1941г. Прысуджана Дзяржаўная прэмія за 

кнігу вершаў “Ад сэрца”



За ўсё, што сёння маю,

Што даў мне мой народ:

За кут у родным краю,

За хлеб-соль без клапот,-

Я адплаціў народу,

Чым моц мая магла:

Зваў з путаў на свабоду,

Зваў з цемры да святла.

Я. Купала


