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Імя паэта Леанарда Пагорскага-Аколава часта 
звязваюць з польскай літаратурай, але, менавіта, 
дзякуючы любові да беларускіх палёў і лясоў, у яго 
нарадзіліся настолькі чароўныя вершы.

Леанард Пагорскі-Аколаў нарадзіўся 21 снежня 
1891 г. у вёске Рым’е (Рымя), зараз в. Дусаеўшчына 
Капыльскага раёна. Першы зборнік Падгорскага-

Леанард Пагорскі-Аколаў
(1891–1957) 
ураджэнец в. Рым’е,  
эмігрыраваў у Польшчу

Аколава – “Сонечная ўсмешка” – выйшаў у свет у 1912 г. у Львове, куды пачынаю-
чы паэт пераехаў для заняткаў ва універсітэце. Пасля Першай Сусветнай вайны наш 
зямляк перасяляецца ў Варшаву. У вялікім горадзе ён адчувае сябе адзінокім. 

З гэтага адзіноцтва, з тугі па радзімых мясцінах і  
нараджаецца зборнік “Беларусь” (1924 г.), дзе неадна-
разова сустракаецца ўспамін пра Капыль. 

Па меркаванню сучаснікаў зборнік “Беларусь” – 
вяршыня паэтычнай творчасці Падгорскага-Аколава. 
Кожны верш гэтага зборніка прасякнуты любоўю да 
радзімы, да “роднай зямліцы”, дзе жывуць працавітыя 
сяляне і чуваць мілагучная беларуская мова. Беларусі 
прысвечаны таксама некаторыя вершы Падгорскага-
Аколава пазнейшага перыяду. У складаных умовах, калі 
ў польскай літаратуры панавалі розныя мадэрнісцкія 
плыні, паэт заставаўся верным лепшым традыцыям 
рамантызму. 

У гісторыі літаратуры цяжка знайсці паэта больш 
улюбёнага ў творчасць Адама Міцкевіча, чым Пагорскі-
Аколаў. Генію польскай літаратуры прысвечаны два 
тамы “Міцкевічаўскіх рэаліяў”, напісаных Падгорскім-
Аколавым у апошнія гады жыцця, калі ён працаваў ды-
рэктарам Музея Міцкевіча і Славацкага ў Варшаве.

Л. Падгорскі-Аколаў быў прапагандыстам рускай 
літаратуры. Ён перакладаў на польскую мову творы 
Пушкіна і Лермантава, Блока і Маякоўскага, Брусава 
і Ахматавай. Пасля смерці паэта (4 студзеня 1957 г.) 
найбольш каштоўнае з яго спадчыны было ўключана ў 
зборнік “Выбраная паэзія” (Варшава, 1960 г.). 



У гісторыю беларускай літаратуры на па-
межжы ХIХ–ХХ ст. ўвайшло нямала творцаў, чыя 
літаратурная спадчына стваралася на польскай 
мове, але па свайму зместу была і застаецца вельмі 
цесна звязанай з беларускай рэчаіснасцю. Сярод іх 
пісьменніца Міхаліна Даманская. Нарадзілася яна 
ў 1875 г. ў вёсцы Чыжэвічы Капыльскага раёна. 

Вёска Чыжэвічы у 1820 г. 
стала ўласнасцю роду 
Даманскіх. Па спадчыне  
маёнтак перайшоў Міхаілу 
Даманскаму, потым яго 
сыну Адаму (1831–1891 гг.). 
Апошнімі ўладальнікамі 
з’яўляліся дочкі Адама: 
Міхаліна, Яніна, Ванда.

Міхаліна Даманская
(1875–1936)

ураджэнка в. Чыжэвічы, 
эмігрыравала ў Польшчу

Дзяцінства будучай пісьменніцы прайшло ў беларускім асяроддзі. 
Менавіта тут, у вёсцы Чыжэвічы, з малых гадоў Міхаліна Даманская праз 
песні і паданні, пачутыя ад простых сялян, далучылася да беларускай на-
роднай творчасці, якая з часам стала асновай многіх яе твораў. 

Вяселле Ванды Даманскай і Ежы Катвіцкага, 
в. Чыжэвічы. 1911 г.

Міхаліна была старэйшай дачкой Адама і менавіта з ёй звязва-
юць маёнтак у Чыжэвічах. Дом у в. Чыжэвічы быў размешчаны 
ў жывапісным месцы. Выдзяляўся высокадэкаратыўнай уязной 
алеяй, якая стала ў далейшым асноўнай дарогай вёскі. У рабоце 
польскага гісторыка Рамана Афтаназі ёсць звесткі аб унутранай 
планіроўцы дома ў Чыжэвічах. У правым крыле дома быў раз-
мешчаны бальны зал, салон, сталовая і кабінет, у левым – жылыя 
і гасцевыя пакоі. Мэбля дома была ў стылі ампір, па ўзору мэблі 
каралеўскай залы ў Дрэздане. У сталовай было змешчана распісное 
пано з паляўнічымі сцэнамі і пладамі (работа пісьменніцы Міхаліны 
Даманскай). У кабінеце віселі 12 сямейных партрэтаў, з якіх най-
больш старыя датаваліся канцом XVIII ст. 



Была бібліятэка, якая налічвала каля 1500 
тамоў, у асноўным кнігі XVII–XVIII ст. Бібліятэка 
збіралася Міхаілам Даманскім і яго жонкай 
Гарваттай. У маёнтку таксама была вялікая ка-
лекцыя урэчскага шкла, французскага фар- 
фору і срэбранага посуду. Дом у маёнтку згарэў 
у гады Вялікай Айчыннай вайны. У 1958 г. буды-
нак быў адрэмантаваны, выкладзены карніз, 
пастаўлены двухсхільны дах (быў чатырохсхільны), 
зменены аконныя праёмы на фасадзе, але не 
былі ўзноўлены ганачкі.

І хаця, у асноўным, усё жыццё пісьменніцы 
прайшло ў Варшаве, тэма, звязаная з месцам на-
раджэння, часта праслежваецца ў яе творах. 

Кацярына Даманская з дочкамі 
(Міхаліна злева). 1895 г. 

На творчым рахунку Міхаліны Даманскай шмат кніг. Гэта найперш аповесці 
“Непрыгожая”, “Арліцкі”, “Ціхая сіла”, “Ззянне”, “Смерць Яна Ходара”, “Званы”, 

Жаночая доля Міхаліны склалася няпроста. Пісьменніца двойчы была замужам. 
Першы раз за Аляксандрам Шведам, другі – за Радванам Фядушка. Напрыканцы 
жыцця Даманская цяжка хварэла. Памерла ў Варшаве 18 сакавіка 1936 г.

Творы Міхаліны Даманскай напісаны па-польску. Застаецца толькі спадзявацца, 
што з цягам часу вядомыя творы нашай зямлячкі будуць перакладзены на белару-
скую мову. Дарэчы, сама М. Даманская плённа займалася і перакладчыцкай дзей-
насцю, перакладала як з французскай мовы, так і на французскую. Напрыклад, дзя-
куючы ёй па-французску загучалі асобныя творы Элізы Ажэшкі і Генрыка Сянкевіча.

М. Даманская займалася і актыўнай грамадскай дзейнасцю. Прымала ўдзел у 
рабоце таварыства “Асвета”. 

Вайна і эміграцыя ўладальнікаў сядзібы ў Чыжэвічах прывялі да страты яе 
каштоўнасцей, аднак аўру мінулага захоўваюць фрагменты парку, сада, чалавечая 
памяць і, вядома ж, кнігі Міхаліны Даманскай.

Вокладка зборніка Міхаліны Даманскай

“Праўдзівыя гісторыі”, “Аб невядомых ге-
роях” і многія іншыя, што закранаюць роз-
ныя аспекты рэчаіснасці. Не абыходзіла 
Даманская сваёй увагай і мінуўшчыны. 
Звярталася і да падзей, сведкай якіх была 
сама. Міхаліна з’яўляецца аўтарам кнігі 
“Эдвард Вайніловіч. Успаміны”, у якой 
нямала “беларускіх старонак”, а таксама 
“капыльскіх”, бо, як вядома, Э. Вайніловіч 
валодаў некалькімі маёнткамі на тэрыторыі 
Капыльскага раёна.



Імя пісьменніцы Іды Мазэ да нядаўняга 
часу было невядома на Капыльшчыне, а 
постаць яе несумненна значная для на-
шай культуры. Звестак пра яе няшмат, але 
вобраз, які складаецца з эпізадычных зве-
стак, вельмі прывабны. 

Іда Мазэ
(1893–1962)  

ураджэнка в. Вуглы,  
эмігрыравала ў ЗША

Нарадзілася будучая пісьменніца ў 1893 г. у вёсцы Вуглы, якая на той 
час была ўласнасцю Радзівілаў. Сям’я была шматдзетнай. Бацька – Шы-
ман Жукоўскі працаваў у карчме, якая на пачатку ХХ ст. згарэла. Маці – 
Муша з роду Діамонд, паходзіла з Усходняй Прусіі. Калі сям’я пераехала 
ў Беларусь, прозвішча Діамонд змянілі на Гавназнянскія.

У 1905 г. Шыман Жукоўскі прымае няпростае рашэнне. Ён з сям’ёй 
вырашае пакінуць родныя мясціны. Шукаць лепшай долі разам з імі 
едуць і сваякі – сям’я Адухоўскіх (дзед і бацька будучага кампазітара 
Марвіна Духава). Усе разам яны спачатку эмігрыруюць у Злучаныя Шта-
ты Амерыкі. Ідзе на той час споўнілася 12 гадоў і ў яе памяці назаўжды 
засталіся ўспаміны пра беларускае асяроддзе, песні і паданні пачутыя ад 
простых сялян. Менавіта гэтыя ўспаміны ў будучым стануць асноўнымі ў 
яе аўтабіяграфічнай кнізе. А пакуль жыцце ў Нью-Йорку не складваецца. 
Бацька ніяк не можа знайсці работу, побач чужыя людзі і чужая мова. 

Шыман Жукоўскі з дачкой і ўнукам.  1910 г.



І амаль праз год сям’я 
Шымана Жукоўскага пераяз-
джае ў Манрыяль (Канада), 
дзе і засталіся назаўжды. 
Крыху пазней у гэты горад 
пераедзе і сям’я Адухоўскіх. 
У Манрэале Іда пачынае 
плённа працаваць. Яна вы-
дае чатыры зборніка вершаў 
на ідыш. 

Вокладка аўтабіяграфічнага твора Іды Мазэ “Діна”. 1970 г.

Іда Мазэ (у цэнтры) з сёстрамі. 1949 г.

Але галоўная яе 
кніга выйшла ў свет 
ужо, на жаль, пасля 
смерці. У 1970 г. паэт  
Моше Шафер дапа-
мог выдаць аўтабія-
графічную кнігу Іды 
Мазэ “Діна”. Назва 
кнігі была выбрана 
невыпадкова. 

Менавіта гэтым імем жан-
чына падпісвала свае творы. На 
старонках гэтага выданне Іда па-
драбязна распавядае пра сваё 
дзяцінства, якое прайшло на 
Капыльшчыне, пра страшэнны 
пажар у мястэчку ў 1900 г., які 
знішчыў амаль усе драўляныя па-
будовы. 

Сын Іды Мазэ – Ірвін (Іосіф) вы-
кладае літаратуру ва ўніверсітэце 
Баффало. Адно з выданнеў Ірвіна 
Мазэ прысвечана творчасці Іды. 

Ірвін (Іосіф) Мазэ на месцы карчмы ў в. Вуглы. 
2000 г. 



Нарадзіўся Казімір Петрусевіч 2 сакавіка 1872 г. 
ў фальварку Навіны, што паблізу з вёскай Душава на 
Капыльшчыне. Пасля заканчэння Слуцкай гімназіі 
спрабаваў паступіць у Пецярбургскі універсітэт, 
аднак ажыццявіць гэтую мару не ўдалося. Бацька 
юнака доўгі час працаваў лясніком у Яна Сільвестра 
Наркевіча-Ёдка. І як сведчаць некаторыя крыніцы, 
не без матэрыяльнай дапамогі памешчыка Казімір 

Казімір Петрусевіч
(1872–1949)

ураджэнец в. Душава,  
эмігрыраваў у Польшчу

Петрусевіч неўзабаве стаў студэнтам юрыдычнага факультэта Кіеўскага 
ўніверсітэта імя Святога Уладзіміра, які па прагрэсіўнасці поглядаў 
студэнтаў ды і некаторых выкладчыкаў ішоў далёка наперадзе іншых 
вышэйшых навучальных устаноў царскай Расіі. У 1895 г. з дыпломам 1 
ступені Казімір Петрусевіч паступае памочнікам прысяжнага паверана-
га да вядомага кіеўскага адваката Цэзара Абрамовіча. 

У сакавіку 1897 г. у Кіеве праходзяць “вулічныя забастоўкі” у сувязі з 
забойствам у турме студэнткі Ветравай. За ўдзел у дэманстрацыі Казімір 
Петрусевіч разам з жонкай, Янінай Наркевіч-Ёдка, былі арыштаваны на 
пяць месяцаў, а потым высланы ў Екацярынаслаў. Развітанне з Кіевам 
перажывалася цяжка, усё ж у гэтым горадзе засталося нямала сяброў.

У 1898 г. Казімір Петрусевіч як дэлегат ад Екацярынаслаўскай 
сацыял-дэмакратычнай арганізацыі прымае ўдзел у рабоце 1 з’езда 
РСДРП у Мінску. Пакінуўшы Мінск пасля заканчэння работы з’езда, 
Петрусевіч направіўся на поўдзень, дзе яго ўжо чакалі жандармы. Пры 
вобыску была знойдзена вялікая колькасць нелегальнай літаратуры, тры 
драўляныя рамы для мімеографа, спецыяльная папера для множання 
лістовак. Петрусевіч быў арыштаваны і пасаджаны ў турму. 

Узначаліўшы мінскую гарадскую групу грамадскіх абаронцаў, 
Казімір Адамавіч па магчымасці аказваў дапамогу тым, каго прасле-
дуюць улады. Пра К. Петрусевіча ведаў і Кастусь Міцкевіч. Калі за ўдзел 
у настаўніцкім з’ездзе яго абвінавацілі ў антыўрадавай дзейнасці, ён  
2 ліпеня 1908 г. звярнуўся ў Віленскую судовую палату з прашэннем,  
каб абаронцам яго на будучым судзе быў прысяжны павераны пры 
Мінскім акруговым судзе К. Петрусевіч. 

У гады першай сусветнай вайны ў Мінску і Гомеле Петрусевіч 
арганізоўвае дапамогу бежанцам – сотні жанчын і дзяцей абавязаны 
яму сваім выратаваннем.



Шырокі рэзананс атрымаў так званы “працэс 94-х”, калі на 
лаве падсудных апынуліся члены Беларускай сялянска-рабочай 
грамады – Браніслаў Тарашкевіч, Сымон Рак-Міхайлоўскі, Пётр 
Мятла і інш. Сярод адвакатаў, якія абаранялі іх на судовым працэ-
се, што пачаўся 23 лютага 1928 г., безумоўна, быў і К. Петрусевіч. 
Гэты працэс дорага абышоўся Казіміру Адамавічу. Яго выгналі з 
Віленскага ўніверсітэта, дзе ён выкладаў на кафедры грамадзян-
скага права. 

Казімір Петрусевіч з жонкаю 
Янінай. Пач. ХХ ст.

У 1934 г. за рэвалюцыйную дзейнасць арыштавалі 
Максіма Танка. К. Петрусевіч ужо ведаў творы мала-
дога паэта. Яны публікаваліся ў заходнебеларускім 
друку, у тым ліку і ў нелегальным. Казімір Петрусевіч 
узяў абарону паэта на сябе. “На апеляцыйным судзе, 
– успамінае Максім Танк, – мяне абараняў вядомы 
віленскі адвакат К. Петрусевіч... Гэта быў тыповы 
прадстаўнік таго пакалення старой віленскай інтэ-
лігенцыі, якая праяўляла спачуванне да нацыянальных 
меншынстваў...”. Замест шасці год турмы Максіму 
Танку назначылі два гады ўмоўна. Гэта быў поспех. 

Гэта быў не першы выпадак, калі Казіміру пры- 
ходзілася абараняць пісьменнікаў. У 1908 г. Петру-
севіч быў адвакатам Якуба Коласа на судовым пра-
цэсе, у час якога будучы пясняр і яго аднадумцы 
абвінавачваліся ва ўдзеле ў нелегальным настаўніцкім 
з’ездзе. Аднак далёка не ўсе ведаюць, што Якуб Колас 
пры стварэнні вобраза Петруневіча ў трылогіі “На ро-
станях” меў на ўвазе свайго адкавата К. Петрусевіча 
на судовым працэсе. Пісьменнік, сімпатызуючы свай-
му адвакату, у яго прозвішчы змяніў толькі адну літару, 
пакінуўшы без змен імя і імя па бацьку.

У гады Вялікай Айчыннай вайны Казімір Петру-
севіч знаходзіўся ў Вільнюсе, які быў акупавананы 
нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Усе тыя зверства, 
якія праходзілі на яго вачах, ён апісаў на старонках га-
зеты «Червоный штандар», якая выходзіла ў Літве на 
польскай мове. 

Пасля вайны Казімір Адамавіч быў выбраны чле-
нам Вярхоўнага суда Польскай Народнай Рэспублікі. 
Урад Польшчы ўзнагародзіў Казіміра Петрусевіча  
ордэнам “Адраджэння Польшчы”.

Казімір Петрусевіч (злева)  
у кругу сям’і. 1926 г.



Імя гэтага таленавітага кампазітара ў Беларусі, 
дзе нарадзіліся яго бацькі, практычна невядома, iІ 
ён не згадваецца ні ў адной нашай энцыклапедыі. 
Магчыма, што адна з прычын такога забыцця ў 
тым, што яго бацькі – эмігранты, пакінулі вёску 
Вуглы, што на Капыльшчыне, за некалькі год да 
Кастрычніцкага перевароту. 

Марвін Духаў (Адухоўскі)
(1914–1979)  

бацькі эмігрыравалі з в. Вуглы  
Капыльскага р-на ў ЗША

Нарадзіўся Марвін Духаў 10 чэрвеня 1914 г. ў Манрэале (Канада) 
у небагатай яўрэйскай сям’і. Спачатку жыццё сям’і Адухоўскіх за мя-
жой не складвалася. Сям’я пасялілася ў Нью-Йорку, потым пераехала 
ў Манрэаль. Бацьку будучага кампазітара, Ісааку Адухоўскаму, у невя-
домай краіне знайсці работу было практычна немагчыма. І тады ён 
вырашыў змяніць прозвішча Адухоўскі на больш звыклае для Канады – 
Духаў. У сям’і Адухоўскіх ужо за мяжой нарадзілася двое сыноў – Луіс 
і Марвін. Бацькі ніколі не шкадавілі грошай на іх вучобу, разумеючы, 
што без адукацыі жыццё сыноў будзе няпростым. 

Сям’я Адухоўскіх (злева Ісаак Адухоўскі,  
бацька Марвіна). 1904 г.



Спачатку Марвін вывучаў музыку ва ўніверсітэце Мак-Гілла, адным з старэй-
шых універсітэтаў Канады, заснаваным у 1821 г. Прадоўжыў мызычную адука-
цыю ў вядомым Інстытуце музыкі Кёртіса ў Філадэльфіі ў знакамітага скрыпача і 
кампазітара Расарыо Скалеро (Scalero). Потым была вучоба ў Італіі. Аднак закон-
чыць яе перашкодзіла Другая Сусветная вай-
на, якая пераламіла жыццё многіх людзей. 
Марвін Духаў вяртаецца ў Злучаныя Штаты 
Амерыкі і пачынае наведваць Школу музыкі 
пры ўніверсітэце г. Рочэстэр.

Пачынаючы з 1944 г. ён удала сумяшчае 
выкладчыцкую дзейнасць ва ўніверсітэце 
Мак-Гілла з напісаннем музыкі. Выкладанню 
музыказнаўства ва ўніверсітэце Мак-Гілла 
Марвін Духаў аддаў больш за 35 год. З 1957 па 
1963 гг. выконваў абавязкі дэкана музычнага 
факультэта універсітэта Мак-Гілла. Аднак, ня-
гледзячы на такую занятасць, Марвін заўсёды 
знаходзіў час на напісанне музыкі. І першым 
слухачом яго твораў заўжды была жонка Рэбэ-
ка, з сям’і эмігрантаў з Польшчы. 

Марвін Духаў быў не толькі таленавітым кампазітарам, музыказнаўцам і выклад-
чыкам, але яшчэ і літаратарам. У 1976 г. ён быў прызначаны членам рэдакцыйнага 
савета часопіса “Яўрэйская музыка”, на старонках якога прафесар Духаў асвятляў 
розныя аспекты класічнай і сучаснай музыкі. 

Марвін Духаў быў вядучым музыказнаўцам Канады і лепшым спецыялістам 
французскай музыкі XVIII ст. Яго музыка ў асноўным была кансерватыўнага стылю, 
але яна заўжды адрознівалася высокім майстэрствам і чуллівасцю. 

Музыка яго апошняга твора “Тры песні а Халакос-
це” (прэм’ера адбылася 28 верасня 1978 г.) напоўнена 
эмоцыямі, экспрэсіўнасцю і трагедыяй. 

Марвін Духаў пайшоў з жыцця за некалькі дзен да 
свайго 65-годдзя, пакінуўшы пасля сябе багатую спад-
чыну. Праз год пасля яго смерці ў 1980 г. музыкальнай 
бібліятэцы універсітэта МакГілла было прысвоена імя 
Марвіна Духава. Ён і па сенняшні дзень застаецца ад-
ным з самых вядомых музыкаведаў Канады і кансуль-
тантам вучэбных праграм для школ музыкі. 

У Капыльскі раённы краязнаўчы музей дасланы з 
Канады партытуры, фотаздымкі кампазітара са словамі 
вялікай удзячнасці Капыльскай зямлі, дзе нарадзіліся і 
жылі яго бацькі.

Марвін Духаў з жонкай Рэбэкай. 1943 г.



Постаць Зоф’і Манькоўскай – загадкавая, вы-
сакародная і, несумненна, значная для нашай куль-
туры. Яе імя “адкрылі” толькі ў 70-я гады мінулага 
стагоддзя. 

Біяграфічныя звесткі пра Зоф’ю Манькоўскую 
скупыя і часам вельмі супярэчлівыя. Але дакладна 
вядома, што нарадзілася яна 26 лістапада 1847 г. ў 
шляхецкім фальварку Дарагавіца на Капыльшчыне. 

Зоф’я Манькоўская  
(Тшашчкоўская)

(1847–1911) 
ураджэнка в.Дарагівіца,  

25 год пражыла па-за межамі радзімы

 Зоф’я Манькоўская была сваячкай (пляменніцай мужа 
сястры) паэта Уладзіслава Сыракомлі, які і наканаваў ёй 
паэтычную будучыню. У 1861–1866 гг. дзяўчына вучы-
лася ў адным з прыватных пансіёнаў Вільні. Але так і не 
палюбіла горад, заўсёды адчувала сябе “вяскоўцам”. 
Паводле адных крыніц, “маючы толькі 17 гадоў”, павод-
ле іншых, “пасля заканчэння пансіёна” вышла замуж за 
афіцэра-артылерыста Вацлава Тшашчкоўскага, разам з 
якім доўгі час дзяліла ўсе цяжкасці вайсковага жыцця. 
Само сабой зразумела, што пасля разгрому паўстання 
Каліноўскага шлюб з афіцэрам царскай арміі выклікаў 
асуджэнне ў грамадстве. У шляхецкім асяроддзі такі крок 
лічыўся не проста непрыстойнасцю, а ледзь не здрадай. 

Маёнтак у в.Дарагавіца



Манькоўская паехала за мужам, брала ўдзел у руска-турэцкай вайне 1877– 
1878 гг.,затым даўгі час жыла ў расійскай правінцыі. У адных публікацыях сцвяр-
джаецца, што ў 1889 г. яна вярнулася на радзіму і пасялілася ў роднай Дарагавіцы, 
дзе жыла з мужам. Ёсць і іншыя, значна менш верагодныя звесткі: што толькі на 
пачатку ХХ ст., “развеўшыся з мужам, вярнулася на радзіму”. Ва ўсякім разе, каля 
25 гадоў Манькоўская правяла па-за межамі Беларусі. У пачатку 80-х гадоў пад 
уплывам паўстанца-земляка Фелікса Зянковіча яна сур’ёзна занялася літаратур-
най творчасцю, перадусім перакладамі еўрапейскай паэзіі на польскую мову.

Зоф’я Манькоўская пісала пад псеўданімам Адам 
М-скі – ад імя і літар прозвішча бацькі паэткі. Аднак 
ніхто з чытачоў, ні з рэдактараў не здагадваўся, што 
пад мужчынскім крыптонімам хаваецца жанчы-
на. Зоф’я Манькоўская практычна ўсё жыццё свя-
дома і мэтанакіравана захоўвала сваё паэтычнае 
інкогніта. Псеўданім Зоф’і падкрэслівае сувязь яе з 
роднай зямлёй, з бацькоўскім домам у Дарагавіцы. 

Дарагавіцкі перыяд у творчасці Адама М-скага 
самы плённы. Родныя пенаты садзейнічалі ства-
рэнню цыкла вершаў “Дарагавіцкія песні”. У ім яна 
скарыстала мясцовыя фальклорныя і гістарычныя 
матывы. Яскравым прыкладам могуць служыць са-
неты “Засценак Зосін”, “Стары двор”, “Новы двор”, 
“Выня”, “Дуброва”, “Вечарніца” і іншыя вершы, 
прысвечаныя дарагавіцкаму наваколлю. 

Большасць твораў Зоф’і Манькоўскай напісаны па-польску. Гэта абумоўлена 
гістарычным працэсам, калі беларускае слова было пад прыгнётам і забаронай. 

Асноўная частка творчай спадчыны Адама М-скага раскідана па шматлікіх 
польскамоўных часопісах канца XIX – пачатку ХХ ст. І толькі невялікая яе частка 
змешчана ў адзіным вершаваным зборніку паэткі “Адзін з многіх”, выдадзеным у 
Варшаве у 1890 г. 

У гісторыі польскай літаратуры найбольш высока былі ацэнены польскія перакла-
ды Адама М-скага з творчай спадчыны Дж. Байрана, А. дэ Ламарціна і інш. А вось 
арыгінальная паэтычная творчасць, хутчэй за ўсё з-за яе сюжэтнай беларускасці, не 
атрымала належнай увагі. 

Апошнія гады свайго жыцця З. Манькоўская цяжка хварэла. А адышла яна ў веч-
насць 24 верасня 1911 г. ў роднай Дарагавіцы. Пахавана паэтка на могілках у вёсцы 
Бабоўня, на Капыльшчыне.

Памяць пра таленавітую дарагавіцкую пяснярку жыве ў яе прыгожых і змястоўных 
вершах, бацькоўскім доме ў роднай Дарагавіцы, які дайшоў да нашага часу крыху 
зменены, велізарным валуне, на якім так любіла марыць Зоф’я і надмагільнай пліце 
ў вёсцы Бабоўня.



Род Наркевічаў-Ёдкаў даволі старажытны і ідзе з 
часоў ўладарання Ягелонаў. Некаторыя імёны гэта-
га рода вядомы далёка за межамі нашай краіны, а 
некаторыя, на жаль, незаслужана забыты. Постаць 
Яна Сільвестра Наркевіча-Ёдка заслугоўвае не мен-
шай увагі, чым яго знакамітыя сваякі. Нарадзіўся 
Ян Сільвестр 24 лютага 1845 г. у радавым маёнтку 
Кацельнікі, што ля самага Капыля.

Ян Сільвестр Наркевіч-Ёдка 
(1845 – ?) 

ураджэнец в. Кацельнікі, 
эмігрыраваў у ЗША, потым у Польшчу

У семнаццацігадовым узросце малады памешчык прымкнуў да 
аднадумцаў Кастуся Каліноўскага. У паўстанні ён прымаў дзейсны ўдзел, 
бо пасля паражэння апынуўся ў Сібіры. Больш таго, па некаторых звест-
ках, цэлы год правёў у так званым “каменным мяшку”. Наколькі вядома, 
так каралі толькі найбольш небяспечных дзяржаўных злачынцаў. 

Вярнуўшыся з Сібіры, Ян Сільвестр закончыў Пецярбургскі універсітэт, 
набыў адначасова дзве прафесіі – будаўніка і хіміка. Ажаніўся на Алене 
Дамброўскай, пляменніцы Яраслава Дамброўскага. Працаваў спачатку 
на вядомым пуцілаўскім заводзе, потым пераехаў у Екацярынаслаў. 

Хутчэй за ўсё з Сібіры малады бунтар быў выпушчаны так хутка па 
звычайнаму недагляду, таму што ён заслугоўваў, паводле існаваўшых 
тады законаў, куды больш строгага пакарання. Упушчанае вырашылі 
навярстаць. Ім зацікавілася паліцыя. Яна Наркевіча-Ёдка і яго сына 
Вітольда пазбавілі маёмасці “за крымінальныя палітычныя злачын-
ствы”. 

Пазней Ян Сільвестр пераехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Веды, на-
бытыя ва ўніверсэтэце, спатрэбіліся, калі праводзіўся адкрыты конкурс 
на лепшы праект моста праз Гудзон. Наркевіч вырашыў прыняць у ім 
удзел. Пераможцам не выйшаў, але прымусіў звярнуць на сябе ўвагу 
смеласцю навуковага погляду.

Фірма, якая праводзіла конкурс, запрасіла Яна Наркевіча-Ёдку на 
пасаду інжынера-будаўніка і шматлікія масты у ЗША пабудаваны па пра-
ектах нашага земляка. Праз некалькі гадоў ён перабраўся на пастаян-
нае жыхарства ў Польшчу.

Праз Яна Сільвестра Наркевіча-Ёдку мы выходзім на дэмакрата-
юрыста, дэлегата I з’езда РСДРП у Мінску Казіміра Адамавіча 
Петрусевіча, які быў жанаты на дачцэ Наркевіча Яніне... 



***

Божа, наш бацька, мы Твае людзі, 
А неба цёмна ад чорных хмар,
На свеце цяжка, аж баляць грудзі.
Дзе ні пачуеш – голад, пажар!

Гулялі ветры на нашым полі
І сапсавалі нам ураджай,
І няма шчасця, і няма долі:
Божа, наш бацька, хлеба нам дай!

Дай нам здароўя, шчыру ахвоту, 
Калі з сахою пойдзем араць.
Ты бачыш цяжкую нашу работу,
Дай жа пажытку з яе прыждаць.

Пашлі нам сонца з цёплай расою,
Каб зашумела ніва як гай.
Кажуць – Ты Бацька – мы пад Табою –
Хлеба і сонца і шчасця нам дай!

 
 Зоф’я Манькоўская 

1888 г.

(пераклад з польскай 
 Уладзіміра Мархеля)
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Выдавец i палiграфiчнае выкананне: ТАА «Белсэнс»
Спецыяльны дазвол (лiцэнзiя) № 02330/0548536  
на права ажыцяўлення выдавецкай дзейнасцi  
ад 26.06.2009 г.
Спецыяльны дазвол (лiцензия) № 02330/0494217  
на права ажыцяўлення палiграфiчнай дзейнасцi 
ад 03.04.2009 г.
вул. Чычэрына 19, офiс 006, г. Мiнск, 220029,  Беларусь 
тэл./факс + 375 17  293-43-78    
e-mail: belsens@open.by


