
З клана Пяткевічаў герба “Трубы” 

Частка I 

2 кастрычніка 1903 года ў польскай сталіцы 
памёр Антон Пяткевіч, ураджэнец Случчыны. У 
гісторыю беларускай культуры ён увайшоў пад 
запамінальным псеўданімам — “Адам Плуг”. 
Славуты літаратар, перакладчык і рэдактар, 
сардэчны сябра Уладзіслава Сыракомлі, пакінуў 
па сабе даволі значную літаратурную спадчыну. 
Адам Мальдзіс засведчыў, што яна “тэматычна 
так ці інакш звязана з Беларуссю”. Праўда, і па 
сённяшні дзень імя і творы Адама Плуга, на 
жаль, застаюцца малавядомыя ў Беларусі. З 
мэтай папулярызацыі падзабытага імя 
беларускага творцы, а таксама з улікам таго, 
што да 200-годдзя з яго Дня нараджэння 
(нарадзіўся ён у 1823 годзе) засталося ўжо менш 
за тры гады, на маю думку, беларускія 
літаратуразнаўцы, перакладчыкі і выдаўцы 
пэўна маглі б абмеркаваць юбілейнае выданне 

ягоных твораў. Са свайго боку, каб раскрыць некаторыя новыя звесткі, 
датычныя сям’і старога беларускага шляхецкага роду Пяткевічаў, герба 
“Трубы”, “К” пачынае публікацыю новага серыяла. 

 

Як ні было 

Не скажу, што мне ўдалося сабраць і прачытаць усё тое, што было напісана пра 
Антона Пяткевіча за ХІХ — ХХІ стагоддзі, але прачытана было нямала. Бо, 
паўтаруся, і як творца, і як чалавек Пяткевіч быў цікавы і сваім, і нашым 



дапытлівым сучаснікам. Адным з першых у паваеннай Беларусі ў сваіх 
публікацыях (1963 і 1969 гады) заняўся аднаўленнем памяці пра Пяткевіча Адам 
Мальдзіс. Ён ставіў забытага літаратара ў шэраг пачынальнікаў новай беларускай 
літаратуры, побач з Янам Чачотам, Янам Баршчэўскім, Уладзіславам 
Сыракомляй, Вінцэсям Каратынскім, Арцёмам Вярыга-Дарэўскім і іншымі. Праўда, 
у фундаментальным выданні дакументаў і матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці 
беларускіх пісьменнікаў “Пачынальнікі” (укладальнік Генадзь Кісялёў, а другі 
рэцэнзент Адам Мальдзіс, 1977 год), асобнага раздзелу Антону Пяткевічу 
прысвечана не было, але яго імя засталося ў згадках у іншых артыкулах. Тое 
самое адбылося і з другім выданнем “Пачынальнікаў” (2003 год), якое ў адносінах 
да нашага героя нічога не змяніла. Гэта трошкі здзіўляе, бо ў 1987 годзе выйшла 
“Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі”, дзе Уладзімір Мархель 
нешматслоўна, але вельмі годна прадставіў творчасць і дзейнасць Антона 
Пяткевіча (гл. Адам Плуг) у беларускім культурным кантэксце. А беларускі 
даследчык, кандыдат філалагічных навук, дацэнта БДУ Мікалай Хмяльніцкі 
мэтанакіравана заняўся асобай Антона Пяткевіча напрыканцы 1990-х. Публікацыя 
сп. Хмяльніцкага “Адам Плуг і Беларусь” (2001 год), падаецца, і да гэтага часу 
з’яўляецца адзінай грунтоўнай публікацыяй, прысвечанай нашаму земляку. 

Не раз узгадвалася імя Пяткевіча і ў папулярных артыкулах, напрыклад, Людмілы 
Рублеўскай. Пры гэтым пра сям’ю пісьменніка аўтары публікацый пішуць вельмі 
мала. Не кажу ўжо пра сам род Пяткевічаў герба “Трубы”. Як быццам бы тых 
цікавых старонак мінулага і не было. Таму пра гэта мы і распавядзем. Тым больш, 
што сабранага архіўнага матэрыялу для першага кроку больш, чым дастаткова. 

Пабудаванае на камяні застаецца 

У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі (НГАБ) незлічоную колькасць гадоў 
захоўваецца дваранская справа роду Пяткевічаў герба “Трубы”. Прымушаныя, як і 
ўсе іншыя беларускія шляхецкія роды, даводзіць новым расійскім уладам, што 
яны — “шляхта”, Пяткевічы, як і Міцкевічы, Дамейкі, Заны, Чачоты, Рэйтаны і 
іншыя старанна збіралі любыя дакументы, датычныя іх родаў — метрычныя 
запісы і розныя судовыя паперы. Часам сярод такіх дакументаў было нямала і 
фальсіфікатаў. Аб тым, наколькі плённа на глебе падробкі сваіх і чужых 
дакументаў шчыраваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, у сваіх публікацыях на старонках 
“К” неаднойчы пісаў гісторык Зміцер Дрозд. 

Тым не менш Пяткевічам удалося давесці, што яны “ад прадзедаў спакон вякоў” — 
шляхта. А іх “першапродкам”, які яшчэ ў сярэдзіне XVII стагоддзя атабарыўся ў 
Наваградскім ваяводстве, быў каралеўскі ротмістр Пётр-Юры Пяткевіч. Як 
сцвярджалі ягоныя шматлікія нашчадкі, у 1648 годзе ён меў такую-сякую 
нерухомасць і ў Віленскім і ў Наваградскім ваяводствах ВКЛ. А жанаты Пётр быў 
на князёўне Крысціне з Гедройцаў. Адзіны сын Пятра Ян таксама быў каралеўскім 
ротмістрам. Разам з жонкай Барбарай з Мазалеўскіх Ян валодаў Каменкай, 
Якубовічамі, Мархоўшчынай, Карацкам, Астраўком і іншымі маёнткамі блізу 
Клецка. Ян пакінуў двух сыноў — Ваврынца, жанатага на Юстыне з Сягеяў, і 
Стафана, жонкай якога стала Сузана з Дастаеўскіх. Ад гэтых двух сыноў было 
шмат адгалінаванняў. Бо Ваврынец меў двух сыноў, адзін з якіх, Андрэй, загінуў, 
ваюючы са шведамі. А Стафан — шэсць.Таму ўсачыць за ўсімі нашчадкамі Пятра 
не самая простая задача. Але тое, што ўдалося ўстанавіць, часам дае даволі 
цікавы вынік. 



Але спярша пра “франтавіка” Стафана. Прапрапрадзед Антона (Адама Плуга) 
нібыта выдатна сябе паказаў у бітвах з туркамі, пад Хоцінам і Венай, таму 
атрымаў патэнт на палкоўніка войск ВКЛ. Шмат хто з нашай шляхты 
безапеляцыйна сцвярджаў, што іх продкі “мужна біліся з туркамі пад Венай”. Але 
гісторыкам добра вядома, што войска ВКЛ (каля 10 000 правераных, загартаваных 
пад Хоцінам ваяроў) у верасні 1683 года пад Вену “не паспела”. Ды і асабліва не 
спяшалася, бо вёў яго вялікі гетман літоўскі Сапега, які быў настроены да караля 
вельмі непрыхільна. Каралеўскі кур’ер прывёз літвінам паведамленне аб 
“трыумфе” над мусульманскай навалай, калі тыя пляжылі польскія палеткі пад 
Кракавам, шукаючы “хлеба штодзённага”. Таму нароўні са згадкамі “судовых актаў 
ашмянскіх судоў” паведамленне аб “мужнасці продкаў пад Венай” паказвае 
сумніўны, мякка кажучы, характар дакументаў. Дарэчы, пару разоў спасылаліся на 
Ашмянскія суды і Пяткевічы, але хутка зразумелі, што лепей шукаць больш 
рэалістычныя доказы. Таму і былі зацверджаны ў шляхецкай годнасці. Але 
справай гэтай не абмяжоўваецца ўся дакументальная спадчына роду. 

Сабе на дапамогу я паклікаў метрычныя кнігі касцёлаў з Наваградчыны, а таксама 
судовыя “кнігі Наваградскіх гродскага і земскага судоў”. 

Сваяк Міцкевічам 

Для мяне самога стала неспадзяванкай тое, што Антон Пяткевіч даводзіцца 
вельмі далёкім сваяком (не кроўным) Адаму Міцкевічу. Аказваецца, адзін з сыноў 
Стафана Казімір быў жанаты двойчы. Пасля смерці першай жонкі ён ажаніўся з 
удавой Алойзыя Маеўскага Альжбетай з Дыякевічаў. Тут варта нагадаць чытачам, 
што гісторыю роду Маеўскіх (продкі Адама Міцкевіча па жаночай лініі) мы 
расказалі ў адпаведным серыяле (гл. №8. 2016 г., №6, 2017г.). Таму я абмяжуюся 
кароткай гістарычнай даведкай. Алойзы Маеўскі, сын Міхала, быў родным і 
старэйшым братам Матэвуша (Мацея), дзеда паэта. Алойзы, адміністратар 
радзівілаўскага маёнтка Цэпра, у 1763 годзе, будучы ў гасцях у знаёмага, стаў 
адзінай і выпадковай ахвярай начнога разбойнага наезду. Дарэчы, праз чатыры 
месяцы пасля смерці Алойзыя нарадзіўся другі сын Ян-Караль. А ў 1765 годзе 
Альжбета пайшла за Казіміра Пяткевіча. 

Але гэтым сваяцкія перакрыжаванні нашага героя не абмяжоўваюцца. Другі сын 
Стафана, “наваградскі стражнік” Міхал (жонка Антаніна з Матусевічаў), меў сына 
Станіслава, які ажаніўся з Марцыянай з Маеўскіх. На жаль, пакуль не ўдалося 
ўстанавіць, чыёй з нашчадкаў Міхала Маеўскага яна была дачкой. Але гэтая сям’я 
была шчыльна звязана з Матэвушам Маеўскім і яго жонкай Ганнай з Арэшкаў. Яны 
разам выступалі ў справе падзелу маёмасці, якая засталася па бацьку Ганны 
Язэпу Арэшку. Бо ўдава Язэпа Сузана з Эйдзятовічаў пайшла паўторным шлюбам 
за Мацея Забельскага. І гэта мела для яе і яе новага мужа не самыя прыемныя 
наступствы. 

Ёсць і яшчэ адзін цікавы момант сваяцтва, толькі на гэты раз непасрэдна 
Пяткевічаў і Арэшкаў. У згаданага Язэпа быў родны брат Антон, жанаты на Разаліі 
з Козелаў. Іх дачка Разалія, як вынікае са згадак у дакументах, стала жонкай 
Тадэвуша-Караля Пяткевіча. 

Самая ж прамая лінія продкаў Адама Плуга ідзе ад Рафала (сын Стафана) і 
Кацярыны з Казлоўскіх. Рафал меў сына Міхала. Габрыэль Пяткевіч, сын Міхала і 
дзед нашага Антона, меў трох сыноў — Казіміра , Яна і Антона (бацька Адама 
Плуга). З апошнім звязана маленькая загадка. 



У дзень смерці Адама Плуга Уладзіслаў Каратынскі, сын Вінцэся, напісаў для 
выдання “Kurjer Warszawski” (дзе працаваў рэдактарам Адам Плуг) пранікнёны 
артыкул. У ім, падаецца, упершыню былі апублікаваны цікавыя звесткі пра сям’ю 
памерлага. Дата нараджэння бацькі Антона Пяткевіча (старэйшага) пазначана як 
1768 год. Але з пэўных крыніц вядома, што сам бацька Плуга меў метрыку свайго 
хросту, які адбыўся 16 студзеня 1775 года ў Станькаўскай уніяцкай царкве. На 
жаль, знайсці метрыку пакуль не ўдалося. А метрычная кніга той царквы за гэты 
час не захавалася.Такая разбежка ў гадах падаецца даволі дзіўнай. І пакуль не 
знаходзіць тлумачэння. 

Сям’я Антона Пяткевіча 

Бацька пісьменніка быў жанаты двойчы. Нам удалося ўстанавіць імя першай жонкі. 
У 1801 годзе, 1 студзеня ў двары Мяцявічы Антон ажаніўся з Юстынай з Ліндэркоў 
(прозвішча напісана нечытэльна, таму, магчыма, памылка). 8 сакавіка 1807 года 
Юстына памерла. Але перад гэтым паспела нарадзіць трох дзетак. Першай была 
дачка — Тарэза-Схаластыка-Фаўстына (хрост 18 кастрычніка 1802 года ), яе кумам 
стаў Вінцэнт Корсак, а асістэнтам на хросце Лявон Маджарскі, дырэктар слуцкай 
персіярні і дзед Станіслава Манюшкі з боку маці. За ёй нарадзіўся сын Ян-Валеры-
Тэафіл (хрост 29 лістапада 1803 года). Сын Аляксандр-Напалеон, якога ахрысцілі 
9 студзеня 1806 года, пражыў толькі месяц і 4 лютага памёр. Выбар для сына 
імёнаў двух імператараў, расійскага і французкага, нібы стаў для хлопчыка злым 
рокам. Вельмі цікава, што яго кумам быў згаданы вышэй яснавяльможны Вінцэнт 
Корсак, гаспадар Мяцявічаў і будучы муж цёткі кампазітара Станіслава Манюшкі 
Марыяны! Дарэчы, бацькі і старэйшыя браты і сёстры Адама Плуга не раз бачылі 
ў Мяцявічах продкаў кампазітара — бабку Еву, бацьку Часлава і іншых. 

Калі Антон Пяткевіч ажаніўся з Сузанай з Рагазінскіх, пакуль не ўстаноўлена. Але 
ўдалося ўстанавіць імёны васьмі дзяцей, якія нарадзіліся ў другім шлюбе. 

Тэафіла-Вікторыя нарадзілася і была ахрышчана адной вадой 19 снежня 1809 
года. Дапоўнілі хрост святым алеям 22 лютага 1810-га. Асіставала на хросце 
Ганна Манюшка. За ёй у 1812 годзе нарадзіўся Канстанцін. 3 снежня 1814 года 
нарадзіліся блізняты — Канстанцін-Аляксандр і Генрых. Дапаўненне хросту 
Канстанціна і блізнятаў адбылося 12 лютага 1815 года. Далей прыйшла чарга 
Станіслава-Эдуарда, які нарадзіўся і быў ахрышчаны адной вадой 8 мая 1816-га, 
(дапаўненне хросту 20 студзеня 1818 г.). Фелікс-Раймунд прыйшоў на свет 30 
жніўня 1820 года, але дапаўненне хросту адбылося 3 снежня 1832 года. Разам з 
Феліксам дапоўнілі хрост і нашага Антона-Дыянізія, які нарадзіўся 11 кастрычніка 
1823 года. Апошнім, як падаецца, нарадзіўся Юльян-Апалінары (24 ліпеня 1830 
года). З метрык вынікае, што першы хрост некаторыя дзеці Антона Пяткевіча 
атрымлівалі ад уніяцкага святара, а дапаўненне хросту праводзіў каталіцкі ксёндз. 
Так было, нагадаю, і са старэйшымі сястрой і братам Ігната Дамейкі. На ўсялякі 
выпадак дадам, што даты ў метрыках прыведзены па Юльянскім календары, якім 
у тыя часы карысталася Расійская імперыя. Таму мы адзначаем дзень 
нараджэння Адама Плуга 23 кастрычніка. 

Працяг – у наступных нумарах “К”. 

Зміцер Юркевіч 
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З клана Пяткевічаў герба “Трубы” 

Частка II 

У дзень смерці Антона Пяткевіча (далей — Адам Плуг) літаратар Уладзіслаў 
Каратынскі прысвяціў свайму сябру біяграфічны нарыс (“Kurjer Warszawski”, № 
303, 1903 год). Гэты нарыс, заснаваны на лістах і ўспамінах самога Адама Плуга, 
з’яўляецца вельмі каштоўнай крыніцай ведаў пра нашага земляка. Бо, у 
адрозненне ад многіх іншых публікацый, найбольш поўна раскрывае Адама Плуга 
і як чалавека, і як творцу. Узяўшы яе за аснову і дадаўшы звесткі з іншых крыніц, 
працягнем расказ пра жыццё гэтага культурнага дзеяча беларускай мінуўшчыны. 
 

Беларускі (літоўскі) перыяд (1823 — 1845 гады) 

Так адбылося, што лёс падзяліў жыццё Адама Плуга на тры не зусім роўныя 
перыяды. Першы з іх — беларускі, або літоўскі. Адам Плуг, народжаны на 
Случчыне, вядома, не мог ведаць, што пазней за яго радзімай замацуецца назва 
“Беларусь”, таму называў сваю радзіму тых часоў “Літва”, як, зрэшты, і Адам 
Міцкевіч, і Людвік Кандратовіч (далей Уладзіслаў Сыракомля) ды іншыя. 

Сям’я Пяткевічаў налічвала шмат дзяцей і амаль усе яны былі старэйшыя за 
Антона (псеўданім Адам Плуг ён абярэ ў 1847 годзе). З цягам часу Пяткевічы 
перабраліся на Стаўбцоўшчыну, але чаму так адбылося — дакладна адказаць на 
гэта пытанне пакуль немагчыма. Каратынскі піша, што таму прычынай быў “пажар, 
і некалькі гадоў неўраджаю”. Маўляў, гэтыя абставіны прывялі да складанасцяў з 



гаспадаром маёнтка, які яны арандавалі, таму вымушаны былі рушыць “у белы 
свет у пошуках хлеба”. Ведаючы, як часам вытанчана абыходзіў цэнзурныя рагаткі 
Каратынскі ў іншых месцах біяграфіі Пяткевіча, можна дапусціць, што магло мецца 
тут на ўвазе іншае. Бо на гэта недвухсэнсоўна паказваюць іншыя аўтары. 
Верагодна, сям’я Пяткевічаў была вымушана пазбавіцца маёнтка праз чынны 
ўдзел у паўстанні 1831 года старэйшага сына Валяр’яна (1803 — 1843 гг.), 
прафесара Віленскага ўніверсітэта, пазней — актыўнага дзеяча эміграцыі. 

Праз нейкі час Антону Пяткевічу-старэйшаму ўдалося атрымаць месца падлоўчага 
ў радзівілаўскіх маёнтках. Такім чынам у 1832 годзе Пяткевічы атабарыліся ў 
лясніцтве ў Жукавым Барку. “Вёска тая, месца нараджэння славутага філосафа 
Саламона Маймона (аб чым яе жыхары ня ведалі) ляжыць на памежжы Слуцкага і 
Наваградскага, на востраве, які стварае рэчка Ячонка, якая там уласна ўпадае ў 
Нёман. Ляжыць у маляўнічым месцы, густа засеяным засценкамі і дзіўным ды 
годным народам, які даў свету Міцкевіча, Дамейку, Жулкоўскага”. 

Уладзіслаў Каратынскі з цеплынёй апісвае і бацькоў свайго сябра — Антона і 
Сузану. Асабліва маці Адама Плуга, бо гэта была насамрэч вельмі неардынарная і 
надзвычай начытаная жанчына, якую, як сваю родную маці, шанаваў і Уладзіслаў 
Сыракомля. 

У верасні 1835 года Антона-малодшага адпраўляюць вучыцца ў Слуцкую гімназію. 
Не будзе лішнім нагадаць, што каменны будынак славутай слуцкай гімназіі, які 
захаваўся да нашых дзён, быў пабудаваны дзякуючы шчодрым ахвяраванням 
мясцовай шляхты. Перш за ўсё — Дамініку Рэйтану, патрыёту ВКЛ, які вярнуўся на 
Бацькаўшчыну пасля амністыі 1814 года (нейкі час быў афіцэрам штаба 
Напалеона). Тады ж маёнтак Грушаўка, раней канфіскаваны, ізноў стаў уласнасцю 
Рэйтанаў. Дарэчы, іншы пляменнік нашага нацыянальнага героя Тадэвуша 
Рэйтана (1740 — 1780 гг.), Станіслаў быў ганаровым апекуном Слуцкай гімназіі 
(гл. “К” №№ 11 — 14, 2014 год). У Слуцку, як пісаў сам Адам Плуг, жыццё 
сутыкнула яго з асобай, пра якую ўжо далёка не малады літаратар распавёў у 
сваіх лістах да вядомай паэтэсы Паўліны Вільконскай. 

“Знаў я ў Літве нейкага пана Рэйтана (у Плуга “Rejtenа” — цікава, што прозвішча 
ён напісаў так, як самі Рэйтаны — рэд.), чалавека вельмі годнага, але не поўнага 
розуму. У якога ідэя fix палягала на тым, што ўсіх людзей ён лічыў заклятымі. 
Закляцці былі розныя: той быў закляты на шулера, гэты на няўдальца, іншы на 
шулера, а той на спекулянта і г.д. Смяяліся з яго — і я смяяўся з імі, калі 
выказаўся пра мяне, што я закляты на бакалаўра. Толькі сёння, па шаснаццаці 
гадах, чалавек той, якога ўсе прымалі за вар’ята, бачыцца мне глыбокім 
псіхолагам, які адразу ўмеў пранікнуць у глыбіню чалавечай душы, разгадаць 
наканаванасць яе прыроды. Найлепшы доказ таго я сам, бо нягледзячы на агіду 
да настаўніцкай працы… вызваліцца ад таго не змог. Асеўшы быццам бы на сваёй 
гаспадарцы, ва ўласным доме (пасля шлюбу  — рэд.) не быў вольны і далей ад 
гэтага закляцця, займаючыся адукацыяй майго вучня, сірот па сябру. І пазней, 
няўдалы абарот інтарэсаў і страты — прымусілі мяне шукаць больш вучняў… І 
цяпер застаюся пад тым закляццем… Маю намер на вёсну паехаць да Жытоміра 
або да Камянца, з мэтай заснавання мужчынскага пансіяната (гімназіі з 
пансіянатам — рэд.)”. 

Хто ж быў тым годным панам Рэйтанам, які ў 1840-х лічыўся на Случчыне 
“вар’ятам”. На гэту ролю можа прэтэндаваць толькі адна асоба. Брат Дамініка і 
Станіслава Рэйтанаў, Тадэвуш Рэйтан (названы ў гонар свайго славутага, 



вышэйзгаданага дзядзькі — рэд.) быў вельмі неардынарнай асобай. Як пісаў 
Аляксандр Валіцкі, сябра і першы біёграф Станіслава Манюшкі, ён быў першым у 
Літве, хто наважыўся на экстрэмальны для пачатку ХІХ стагоддзя эксперымент. 
Менавіта Тадэвуш вырашыў даць волю сваім сялянам. Скончылася гэта для яго 
кепска. Ён быў прызнаны вар’ятам, пазбаўлены права распараджацца сваім 
маёнткам і ўзяты сваякамі пад апеку. Пазней на такі эксперымент наважыліся 
асветнік-гуманіст Дамінік Манюшка (дзядзька кампазітара), а крыху пазней і 
літаратар Альгерд Абуховіч. Дарэчы, годны ўчынак Дамініка Манюшкі сваякі, 
праўда, пасля адмены прыгону ўсё ж ушанавалі, а вось ад Альгерда Абуховіча 
сям’я адмовілася ўвогуле. 

Завяршэнне “літоўскага” перыяду будзе не поўным, а ў нечым і бессэнсоўным, калі 
мы не распавядзем пра тое, як Адам Плуг пазнаёміўся з Уладзіславам 
Сыракомляй. 

Здарылася гэта недзе ў 1840 — 1841 гадах. Сыракомля быў толькі на месяц 
старэйшы за Плуга, таму калі сям’я Кандратовічаў перабралася ў маленькі 
фальварак-леснічоўку Залучча (каля кіламетра на поўнач ад Жукава Барка, зараз 
Стаўбцоўскі раён — рэд.), пагодкі адразу знайшлі агульную мову. З томікам Адама 
Міцкевіча не раз бадзяліся юнакі па берагах Нёмана. Так нарадзілася сяброўства, 
якое непарыўна яднала іх да самой смерці Уладзіслава Сыракомлі (1862 год). 
Лічыцца, што менавіта Сыракомля падштурхнуў Плуга ўзяцца за пяро. Таму што 
свой першы верш (1842 год) “Гара Замчышча”, заснаваны на беларускіх казках, ён 
прысвяціў менавіта свайму сябру. 

У той самы час Уладзіслаў Сыракомля закахаўся першым юнацкім каханнем у 
сястру Адама Плуга. Тэафілія, якая нарадзілася ў 1809 годзе, была значна 
старэйшая за хлопца, і да таго ж замужам. Таму каханне засталося безадказным. 
Каб дапамагчы сыну забыцца, Аляксандр Кандратовіч, бацька Сыракомлі, 
уладкаваў яго ў архіў Нясвіжскага замка. Там Сыракомлю ў 1842 годзе заспела 
сумная навіна аб смерці Тэафіліі. А праз два гады і сам Сыракомля ажаніўся і 
пераехаў у Залучча, гаспадаром якога стаў па волі бацькоў. Маючы сталыя 
стасункі з сям’ёй свайго сябра Сыракомля апісаў яе так : “Таварыш яго дзіцячых 
гадоў, я добра памятаю маладога паэта ў акружэнні прыстойнай шляхецкай сям’і, 
у абдымках братоў і добрай маткі; помню той садок у квецені і тыя добрыя сэрцы, 
гледзячы на якія чалавек з замілаваннем думаў пра сціплую прастату продкаў”. 

Скончыўшы ў ліпені 1842 года Слуцкую гімназію, Адам Плуг (калі ўзгадаць пра 
раней сказанае закляцце) пачаў педагагічную дзейнасць. Дарэчы, як пісаў 
Каратынскі, вучыўся ён разам з заўчасна памерлым таленавітым паэтам 
Мечыславам Станевічам. 

Першыя выхаванцы маладога настаўніка — два сыны нейкага пана Лапы, з 
маёнтка Рудаберня на Бабруйшчыне. Для дапытлівага розуму назіраць за 
шляхцючкамі, можа, было і не самым цікавым заняткам. Марыў Адам Плуг пра 
шырокі прастор, аб тым, каб працягнуць адукацыю. 

Украінскі перыяд (1845 — 1874 гады) 

У 1845 годзе, атрымаўшы бацькоўскае блаславенне, разам са старэйшым на тры 
гады братам Феліксам (будучым адвакатам) Адам Плуг едзе ў Кіеў. І паступае 
вольным слухачом на філасофска-літаратурны факультэт. Можна меркаваць, што 



быў ён знаёмы са славутым украінскім паэтам Тарасам Шаўчэнкам, які ў 1845 — 
1846 гадах працаваў мастаком Археалагічнай камісіі пры Кіеўскім універсітэце. 

Але ўжо праз год, можа, з-за недахопу сродкаў на працяг адукацыі Адам Плуг 
пакінуў Кіеў і заняўся гувернёрскай працай у Падольскай губерніі. Тым не менш 
падчас побыту ў Кіеве ён паспеў завязаць пэўныя знаёмствы, напрыклад, з 
рэдакцыяй часопіса “Gwiazda”. 

Такім чынам на 29 гадоў Адам фактычна пераехаў у Русь, колішнія землі ВКЛ, якія 
сталі польскімі па ўмовах Люблінскай уніі (1569 г.). Праўда, мелі яны тады ўжо 
іншую назву — Падольскай, Валынскай, Кіеўскай і іншых губерній Расійскай 
імперыі. 

У глухім мястэчку Джурын на Падоллі, як пісаў Уладзіслаў Каратынскі, Антон 
Пяткевіч і пераўвасобіўся ў Адама Плуга. Маючы літаратурны талент, вялікае і 
чулае сэрца, адданы сваёй роднай Літве і простаму народу, Антон Пяткевіч, 
закінуты лёсам на чужыну, стаў пісьменнікам. Менавіта ў гэты час выйшлі ў свет з-
пад пяра маладога літвіна-беларуса такія радкі. 

“Богдайто наша Літва! Богдайто наша Палессе! Кажыце вы сабе, што хочаце: 
хваліце, услаўляйце вашы Падолле разам з Украінай, тыя вашы стэпы, 
неабсяжныя вокам, і тыя вашыя ўзгоркі, і Днестр, і Буг, і Днепр ваш; я не ў 
васторгу і не ў захапленні. І хоць скажаце, што натура волка да лесу цягне, я 
заўсёды буду ўздыхаць па Палессю і па Літве, па тых пушчах спрадвечных, па 
багнах, пясках, па лугах і азёрках, і аніводнай кропелькі з Нёмана не аддам за ўсе 
воды Днястра, Буга і Дняпра”. 

У 1847 годзе ў віленскім навукова-літаратурным часопісе “Athenaeum” пад 
псеўданімам Адам Плуг было надрукавана фантастычнае апавяданне Антона 
Пяткевіча “Вігілія св. Яна”. Так распачалося шматгадовае супрацоўніцтва Плуга і 
літаратара-выдаўца Юзафа Крашэўскага, якое перарасло ў шчырае сяброўства. 
Адбылося так, што ў свой час Сыракомля падштурхнуў Плуга ўзяцца за пяро, а 
Крашэўскі “зрабіў” яго сапраўдным рыцарам на літаратурнай ніве. То-бок, 
стымулюючы да працы хатняга настаўніка Пяткевіча, паступова выхоўваў талент 
новага творцы. Ліберальны часопіс Крашэўскага ў 1841 — 1851 гады быў адным з 
нешматлікіх выданняў, дзе маладыя літаратары з абшараў Літвы-Беларусі, 
Жамойці, Украіны мелі магчымасць знаёміць публіку са сваёй творчасцю. 

Менавіта ў часопісе “Athenaeum” Адам Плуг, Уладзіслаў Сыракомля, згаданы 
вышэй Станіслаў Рэйтан і яшчэ шмат хто з нашых землякоў паступова дараслі і да 
выдання сваіх твораў у выглядзе кніг, а пазней і да “поўнага збору твораў”. Таму, 
калі Крашэўскі вырашыў завершыць праект “Athenaeum” і аб гэтым даведаўся 
Адам Плуг, апошні горача пратэставаў супраць, літаральна прымушаючы 
старэйшага сябра адмовіцца нават ад такой думкі. Але сталася так, што пасля 
выхаду 66 нумара часопіс, дэвізам якога было “Павольна, але пастаянна” 
(выходзіў раз на два месяцы), спыніў сваё існаванне. 

Адама Плуга чакалі новыя падзеі і сустрэчы… 

Працяг – у наступных нумарах “К”. 

Зміцер Юркевіч 
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З клана Пяткевічаў герба “Трубы” 
Частка III 

 

 



Хацеў бы яшчэ раз вярнуцца ў тыя часы, калі Адам Плуг упершыню пакаштаваў 
цяжкага “настаўніцкага хлеба”. Нагадаем, пасля завяршэння гімназіі ў Слуцку Плуг 
у 1842 — 1845 гадах патрапіў гувернёрам да “нейкага пана Лапы”, вакол асобы 
якога сплёўся надзвычай цікавы вузел. Як піша гісторык Юрась Снапкоўскі, 
Дыянізы-Аляксандр (1802 — 1869) быў спадчынным гаспадаром Рудабелкі. 
Старэйшы брат Аляксандра Міхал (1798 — 1840) быў афіцэрам і “декабристом”. 
Як сыны чыноўніка немалога калібру Дамініка Лапы, абодва атрымалі выдатную 
адукацыю (у тым ліку ва ўніверсітэце ў Дорпаце (цяпер Тарту, Эстонія). 
Атабарыўшыся на радзіме, Аляксандр аж пяць разоў (па тры гады) запар абіраўся 
“бобруйским уездным предводителем дворянства”. Пасля чаго, у 1859-м, быў 
абраны “минским губернским предводителем дворянства”. Тым не менш у 1863 
годзе ён быў арыштаваны, сасланы ў Пермскую губернію, а маёнтак яго 
канфіскаваны. 

Яшчэ да гэтага, у 1856 годзе, 
адзін з пачынальнікаў беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч прысвяціў 
Лапе кніжку. Аб тым, што Лапы ведалі беларускую мову, вынікае з успамінаў 
Адама (Адольфа) Багдановіча. Бацька беларускага класіка Максіма Багдановіча 
быў сынам Юрыя, кухара ў Лапаў (!). А ягоным хросным бацькам — адзін з 
колішніх выхаванцаў Адама Плуга — Дамінік , сын Аляксандра Лапы. Вось якая 
цікавая характарыстыка на пана Лапу маецца ў гэтых успамінах: “Лапа, судя по 
всему, что я о нём знаю, был большой делец, человек предприимчивый, в 50-х 
годах губернский маршалок (предводитель дворянства). Он да секретарь 
дворянства Гаусман немало состряпали дворянских документов, за хорошие 
деньги, мелкой шляхте, судя по самому красивому зданию в Минске — каменице 
Гаусмана, в которой десятки лет помещалось общественное собрание, по 
Подгорной, против бульвара”. 



Украінскі перыяд. Працяг “Квестар” 

Часопіс “Athenaeum”, які Юзаф Крашэўскі цягнуў дзесяць гадоў як цяжкі, але 
вельмі патрэбны “воз”, 14 лютага 1852 года афіцыйна стаў часткай мінулага. 
Страціўшы гэтую трыбуну, маладыя літаратары ліхаманкава шукалі замену. 
Жывучы дастаткова далёка ад роднай Літвы-Беларусі, закінуты лёсам ва 
ўкраінскую правінцыю, Адам Плуг не мог змірыцца з гэтай стратай. Таму малады 
пісьменнік-гувернёр, якому на той момант яшчэ не было трыццаці гадоў, вырашыў 
стаць рэдактарам новага выдання. 

У 1844 годзе ліцвін-беларус Ігнат Ходзька (1796 — 1861), адзін з аўтараў 
“Athenaeum”, надрукаваў асобнай кніжкай твор, які проста патрабуе экранізацыі. 
Падаецца, “Успаміны квестара” — самы папулярны твор гэтага прадстаўніка 
славутага літаратурнага клана Ходзькаў. Квестарам манахі-бернардынцы 
называлі брата, які займаўся зборам ахвяраванняў на кляштар. Зразумела, Адам 
Плуг не мог не ведаць гэты твор. І таму пытанне выбару назвы для новага 
часопіса вырашылася само па сабе — “Квестар”. І ў дадзеным выпадку часопіс (а 
дакладней ягоны рэдактар) павінен быў вынаходліва і рупліва збіраць ахвяраванні 
з братоў-літаратараў для ўсеагульнай карысці. Даведаўшыся пра такія планы 
Адама Плуга некаторыя пачалі з яго смяяцца. Бо ў тых умовах нават сама такая 
думка многім, а часам і Плугу, падавалася вар’яцтвам. Але “рэдактар” упарта 
шукаў па ўсёй былой Рэчы Паспалітай і новых творцаў, і тых, хто мог бы 
падтрымаць выданне фінансава. 

Першым на “званочак” квестара адгукнуліся сябры — Уладзіслаў Сыракомля і 
Юзаф Крашэўскі. Кожнаму з чатырох раздзелаў будучага літаратурнага альманаха 
знайшліся свае куратары — Гектар Лапіцкі, Уладзіслаў Сыракомля, Антон-Эдвард 
Адынец, Адам Плуг, Паўліна Вільконская і Юльян Барташэвіч. Заставалася толькі 
атрымаць дазвол цэнзуры на друк. І тут “Квестар” спатыкнуўся. “Наивысшее 
позволение” не ўдалося атрымаць нават вельмі ўплывоваму ў тыя часы 
Крашэўскаму, які вельмі хацеў дапамагчы новаму выданню. Як пісала ў 2016 годзе 
даследчыца Ёанна Лекан-Мжэўска, расчараваны Адам Плуг у сакавіку 1853 года 
вырашыў перадаць ужо сабраныя матэрыялы Стафану Бушчынскаму з 
Жытоміршчыны, які ў тыя часы намагаўся заснаваць новае выданне “Podolanin”. 

Гэта быў перыяд, калі з-пад пяра літаратара выходзілі творы, напісаныя “кроў’ю 
сэрца і сокам нерваў” — “Забойца дзяцей” (1851), “Зараза” (1852), “Галава і сэрца” 
(1853). У 1854 годзе віленскі выдавец Юзаф Завадскі выдаў тры тамы твораў 
Адама Плуга, куды акрамя згаданых увайшлі “Марцін-хутаранін”, “Успаміны пана 
Якаба” і іншыя. У гэтым самым годзе Адам Плуг паступіў на службу ў канцылярыю 
шляхецкай дэпутацыі Падольскай губерніі, дзе займаўся да 1858 года разборам 
радаводаў мясцовай шляхты. 

Ад таго моманту з Адамам Плугам, як з літаратарам, пачалі “лічыцца”. Праўда, 
калі адны не шкадавалі пахвалы, іншыя выступалі з жорсткай крытыкай. Асабліва 
незадаволеныя былі ў шматлікім табары апалагетаў “прыгоннага права”. Заклік 
Адама Плуга глядзець на сялян, як на братоў і дзяліцца з імі маёнткам, 
успрымаўся вельмі нервова. Як казаў Уладзіслаў Каратынскі: “Трэба ведаць, што 
Плуг пісаў гэта да вызвалення сялян ад прыгону і ў краіне, дзе яшчэ існавала 
прыгоннае права (у Польскім Каралеўстве з 1807 года была толькі паншчына). І 
таму тым больш трэба дзівіцца грамадзянскай мужнасці ў сціплага хатняга 
настаўніка”. 



Роля Дабравольскага 

У адрозненне ад свайго сябры-пагодка Уладзіслава Сыракомлі, які ажаніўся ў 
дваццаць гадоў, Адам Плуг не спяшаўся. Як я ўжо пісаў, першым юнацкім 
каханнем рамантыка Сыракомлі была старэйшая сястра Адама Плуга, якая была 
замужам. Таму, каб забыцца пра яе Сыракомля пабраўся шлюбам “з першай 
сустрэчнай”. Гэта гісторыя мае важнае значэння для расповеда пра Адама Плуга, 
бо сувязь паміж шлюбамі і аднаго, і другога, хоць яны і аддаленыя ў гадах, але, 
падаецца, самая непасрэдная. І сваю ролю тут сыграў пан Адольф Дабравольскі 
(1796 — 1866). 

Пачнем з Сыракомлі. Пасля таго, як у 1841 годзе бацька хлопца прыстроіў яго ў 
архіў Нясвіжскага замка, малады літаратар-архівіст апынуўся ў надзвычай цікавай 
кампаніі. У той час гэтай установай кіраваў былы сакратар князя Адама 
Чартарыскага, а цяпер давераная асоба князёў Вітгенштэйнаў Адольф 
Дабравольскі. Ён абудзіў у Нясвіжы інтэлектуальнае жыццё, стварыў гурток, у які 
ўваходзілі колішнія выхаванцы розных універсітэтаў, у тым ліку і Дорпацкага. 
Жанаты ён быў на Марцыяне, сястры яшчэ аднаго былога сакратара князя Адама 
Чартарыскага, паэта, пісьменніка і грамадскага дзеяча Караля Сянкевіча з-пад 
Вінніцы (Русь-Украіна). 

З успамінаў розных асобаў, у тым ліку і сябра Адама Міцкевіча Францішка 
Малеўскага, вынікае, што Дабравольскі быў адной з найцікавейшых асобаў з кола 
княза Чартарыскага, годным і вельмі ўплывовым чалавекам. Нельга забыць, што 
калі колішні філамат Тамаш Зан вярнуўся з выгнання на радзіму ў Літву-Беларусь, 
менавіта пан Дабравольскі за “1 злоты” прадаў ахвяры царскіх рэпрэсій Зану 
маёнтак Кахачын (блізу Смалян). Гэты ж пан Дабравольскі, назіраючы за 
сумуючым Сыракомляй, фактычна ажаніў яго з выхаванкай сваёй жонкі Паўлінай 
Мітрашэўскай. 

Дарэчы, вельмі верагодна, што шукаць на Нясвіжчыне продкаў Паўліны з 
прозвішчам Мітрашэўскія дарэмная справа. А вось аднадворцаў Мірашэўскіх у 
нясвіжскай парафіі ў першай палове ХІХ стагоддзя было багата. Таму, нягледзячы 
на тое, што яна засталася ў гісторыі як Мітрашэўская (у тым ліку і на надмагіллі), 
тут ёсць над чым паразважаць гісторыкам-генеолагам. 

Шлюб з Сер(ж)путоўскай 

Што ж да шлюбу Адама Плуга, то тут гісторыя крыху іншая. Шмат вандруючы па 
ўкраінскіх мястэчках у пошуках настаўніцкага хлеба, наш зямляк не меў ні свайго 
кута, ні нейкіх сур’ёзных перспектыў калі-небудзь яго займець. Таму калі аднойчы 
яму на вока патрапіла паненка (а тады яшчэ зусім дзіця пятнаццаці гадоў) Людвіка 
Сержпутоўская, ён і думаць не думаў, што праз нейкі час яна стане яго жонкай. 
Пару гадоў час ад часу гасцюючы ў маёнтку яе дзядзькі Каетана Длускага на 
Падоллі, Адам Плуг наўмысна рабіў выгляд, што яна яму абсалютна нецікава, 
хоць сэрца яго ўжо было ў палоне. Праўда, нейкія вібрацыі сэрца і розуму ўсё ж 
прасачыліся ў паветра, бо паляцелі па наваколлю чуткі, што нездарма такі годны 
пан Пяткевіч заязджае да Длускага “на госці”. Таму аднойчы настаўнік 
пастанавіў — або адмовіцца ад думак і перастаць бываць на тым падворку, або... І 
пасля вяртання з Літвы (1856 год) пісьменнік 22 снежня 1856 года засведчыў сваё 
рашэнне пану Длускаму. Згода была атрымана. Адам Плуг (34 гады) і паненка 
Людвіка Сержпутоўская (20 гадоў) заручыліся ўзімку-ўвёсну наступнага года, і праз 
некалькі месяцаў ажаніліся. 3 мая 1857 года Адам Плуг напісаў сябру Ігнату 



Ходзьке ліст, у якім трошкі распавёў пра сваю нарачонаю. Згадаў і пра тое, што яе 
дзядзька Каетан Длускі быў жанаты з даўняй прыяцельніцай Адама Плуга, нейкай 
паненкай Дабравольскай. Бачыцца мне такое супадзенне невыпадковым. Існуе 
верагоднасць таго, што была яна або дачкой Адольфа Дабравольскага, або 
сваячніцай. Хоць гэта прозвішча і вельмі распаўсюджанае. 

С продкамі Людвікі Сержпутоўскай звязана адна загадка. Яе бацька Марцін 
Сержпутоўскі быў ураднікам камісіі справядлівасці ў Царстве Польскім, 
перакладчыкам і аўтарам перакладу на польскую мову аповесці “Фрэгат Надзея” 
Аляксандра Бястужава-Марлінскага. І вось тут пачынаецца самае цікавае. 
Верагодна, да праўдзівых Сержпутоўскіх, шляхты, продкі Людвікі не маюць 
дачынення. Паходзілі яны з Варшавы, і там вядомы з XVIII стагоддзя. Магчыма, 
былі з варшаўскіх мяшчанаў. Прозвішча іх тады пісалася як Серпутоўскія. Гэта 
вынікае са шматлікіх метрык гэтага роду з варшаўскіх касцёлаў. Марцін быў 
жанаты на Марыі з Длускіх, а яго бацька Якуб на Тэкле з Дамбскіх. Верагодна сам 
Марцін (нарадзіўся ў 1795-м і ў метрыцы ён — Sierputowski) і яго брат Станіслаў 
вырашылі пазней трошкі падправіць прозвішча, каб “шляхетней было”. І гэта ім 
удалося. Дзівіцца тут няма чаму, бо ў ХІХ стагоддзі фальшаванне радаводаў было 
пастаўлена на шырокую нагу, і нават сяляне, якія маглі заплаціць, здаралася, 
займалі месца ў вагонах “першага” класа. Побач з праўдзівымі панамі-
дабрадзеямі”. 

Працяг – у наступных нумарах “К”. 

Зміцер Юркевіч 
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З клана Пяткевічаў герба “Трубы” 
Частка IV 

 

УКРАІНСКІ ПЕРЫЯД. ПРАЦЯГ 

http://www.kimpress.by/index.phtml?page=12&idauth=76


Напісаўшы ліст свайму сябру-літаратару Ігнату Ходзьку, Адам Плуг разам з 
нарачонаю і яе дзядзькам Каетанам Длускім пераязджае ў сярэдзіне мая 1857 
года з Джурына ў Паток пад Вінніцай. Як пісаў Уладзіслаў Каратынскі (сын 
Вінцэнта), гэты маёнтачак Плуг і Длускі ўзялі ў валоданне як кампаньёны. З чаго 
наш зямляк вельмі цешыўся. Бо яны падзялілі абавязкі наступным чынам. 
Маёнткам павінен быў распараджацца Длускі, а вызвалены ад гаспадарчага 
клопату Плуг, нарэшце, змог бы спакойна і свабодна займацца педагагічнай і 
літаратурнай дзейнасцю. Праўда, у аўтабіяграфіі Адама Плуга, якая літаральна 
днямі цудам патрапіла ў нашыя рукі, тым, хто ўзяў на сябе ўвесь гаспадарчы 
клопат, названы іншы дзядзька жонкі Адама Плуга — пан Людвік Дабравольскі. Як 
бы там ні было, 20 чэрвеня 1857 года ў Шчуцынцах (блізу Жмерынкі) Адам Плуг і 
Людвіка Сержпутоўская сталі мужам і жонкай. На вяселле былі запрошаны толькі 
самыя блізкія сябры. А праз некалькі дзён маладыя пераехалі ў свой маёнтачак 
Паток. Раней гэтыя абшары належалі ўдаве графа Яна Патоцкага. У 1815 годзе ён 
скончыў жыццё самагубствам: застрэліўся з пісталета ў суседняй Дзямідаўцы. 
Граф быў даволі цікавай асобай, лічыцца першым польскім аэранаўтам, але 
больш вядомы як аўтар славутай аповесці “Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе”. 
Адносна недалёка ад гэтых мясцінаў, на поўначы, было і ёсць славутае мястэчка 
Чуднаў, дзе ў маёнтку графа-літаратара Генрыка Жавускага апошнія і шчаслівыя 
гады жыцця правёў іншы наш зямляк-пісьменнік Ян Баршчэўскі (“К” № 42, 2020). 

 

Праўда, земляробскі перыяд вясковага жыцця ў Плуга доўжыўся нядоўга. Справы 
пайшлі не самым лепшым чынам. І на трэці год Адам з жонкай, каб не застацца 
зусім без сродкаў, пакідаюць любімы імі дамок у Патоку пад апеку дзядзькі 
Каетана Длускага і пераязджаюць у Жытомір. Як пісаў Плуг, тут (з 12 чэрвеня 1859 
года) “яны апынуліся як бы сярод сваіх”. У гісторыі Жытоміра гэта быў час, калі, па 
словах Уладзіслава Каратынскга, жыццё ў ім віравала: “Тэатр, музыка, літаратура, 



дабрачынныя таварыствы, сялянская рэформа, сялянскае і крэдытнае 
таварыствы, агранімічная школа, вясковыя школы… А ў цэнтры таго “вогнішча” 
стаяў дом ганаровага куратара школ Юзафа Крашэўскага”, даўняга сябра Адама 
Плуга. У гэтым віры арганічна рухаліся і сам Плуг, і іншыя літаратары: Аляксандр 
Гроза, Ян Прусіноўскі і Апалон Кажанёўскі, разам з якім Плуг займаўся перакладам 
новага твора французкага пісьменніка Віктора Гюго “Легенда стагоддзяў”. З-пад 
пяра самога Плуга ў гэты час выйшлі аповесці “Дух і кроў” і “Праклятае дрэва” 
(1859), “Святое дрэва” (1861), “Два лірнікі” і “Дзяцел” (1862). У 1862 (Вільня) і 1863 
(Жытомір) гадах выйшлі і першыя два тамы “Поўнага збору твораў” Адама Плуга. 
Далейшы друк быў перарваны палітычнымі падзеямі. Разам з гэтым прыйшлося 
Адаму Плугу згарнуць дзейнасць сваёй школы, якую ён разам з жонкай адкрыў у 
Жытоміры і ў якой вучыліся дзеці яго сяброў і сваякоў. 

Быў азмрочаны гэты перыяд яшчэ і смерцю ў 1862 годзе даўняга і лепшага 
сябра — Уладзіслава Сыракомлі. Таленавітаму літаратару, “першаму пасля 
Міцкевіча ў Літве”, лёсам было адмерана толькі 40 гадоў жыцця. 

У тых падзеях, якія скаланулі тэрыторыю былой Рэчы Паспалітай у пачатку 1860-х, 
сям’я Плуга не была староннім назіральнікам. У 1862 годзе яго жонка за ўдзел ва 
антыўрадавай маніфестацыі і “абарону крыжа” (як пісаў сам Адам Плуг) была 
асуджана да высылкі ва Оўруч. Зразумела, што паехаў з ёй і муж. А ў 1864 годзе і 
сам Адам Плуг быў арыштаваны, перавезены ў Кіеў, дзе два гады правёў у 
вязніцы. У поўным адасабленні ён займаўся ў гэты час перакладамі трагедый 
Уільяма Шэкспіра. Пераклады “Бура”, “Макбет” і “Кароль Лір” былі надрукаваны ў 
1868 і 1870 гадах. 

Пасля вызвалення Плуг з жонкай пераязджае ў маляўнічы Камянец-Падольскі. Тут 
народзіцца адна з найлепшых (нароўні з “Дух і кроў”, 1859) аповесцяў “Афіцыяліст” 
(1866 — 1867). Тут жа была напісана і вядомая “Сарока”, якую Каратынскі лічыў 
роўнай творам Сыракомлі і самым папулярным у ХІХ стагоддзі творам Адама 
Плуга. 

Праўда, як і ў іншых месцах, так і тут , “над Смотрычам” нядоўга доўжылася ціхае 
шчасце. У жыцці Адама Плуга здараецца непапраўнае. Калі яшчэ са смерцю ў 
сярэдзіне красавіка 1858 года любімай маці можна было змірыцца, бо гэта 
ўспрымалася як неадменны бег жыцця, то смерць маладой і каханай жонкі стала 
для Адама Плуга сапраўднай трагедыяй. 27 лютага 1869 года ён напісаў Вінцэнту 
Каратынскаму поўны болю ліст. “Праз тры дні будзе два месяцы, як страціў жонку, 
але да гэтага часу так мне цяжка, так страшна, такая блытаніна ў думках, боль у 
сэрдцы, як быццам бы ўчора тое было…”; “Пераконваю сябе, што ў працы сёння 
адзіны паратунак для мяне, што працаваць мушу і абавязаны, але з болем бачу, 
што дух мой страціў ранейшую энергію, што натхненне маё замерла разам з маім 
адзіным сэрцам, што для мяне было яго жывой крыніцай. Дзве найлепшыя з маіх 
аповесцяў напісаў, калі тое неацэннае сэрца было маім найбольшым скарбам, і 
калі найлепей адчуваў яго вартасць.: “Дух і кроў” — у першы год сумеснага 
жыцця”, “Афіцыяліст” — пасля вяртання з Кіева”. Жонка была для пісьменніка 
ўсім — натхняла на працу, была першым чытачом і крытыкам.“Нават падчас 
хваробы, калі толькі ад мяне прымала ўсе паслугі, не раз давіла стогн болю і сама 
займалася сабой, як магла, абы толькі не адрываць ад пяра. З трэцяга пакоя, праз 
дзве расчыненыя дзверы, гледзячы на мяне, працуючага пры бюро, тым слодзіла 
свае пакуты, а колькі разоў, непакліканы да яе прыбягаў, адразу штрафавала 
мяне салодкай усмешкай і назад адсылала да працы, кажучы, што нічога не 
патрабуе. Нават за некалькі дзён перад смерцю, ужо адчуваючы, што нядоўга 



будзем разам, і хочучы нацешыцца маім відам, прасіла, каб у яе пакоі пісаў, і 
цэлымі гадзінамі, ціхая, у найвялікшым болю, не адрывала вочы ад мяне”. 
Шкадавала пакутуючая жонка Адама Плуга “..што чатыры месяцы не магла ані 
перапісываць для мяне для друку, ані чытаць таго, што напісаў”. Працягваючы, 
Адам Плуг пісаў:“...колькі разоў ні сяду за працу, адразу мне на думку то 
прыходзіць, што ўжо перад ёй не пахвалюся тым, што зраблю, і што яе дарагая 
рука ўжо не выручыць мяне ў перапісыванні”. 

Пасля смерці жонкі застаўся Адам Плуг самотным на ўсё жыццё, бо шлюб яго быў 
бяздзетным. 

Мінуў час, боль трохі суцішыўся, і Адам Плуг ізноў узяўся за працу выкладчыкам, 
жыў спярша ў Валкоўцах пад Пласкіравам, а потым адкрыў пансіянат у Камянцы. 
У жніўні 1870 года ў лісце да Каратынскага ён піша: “Ад Новага года да вакацый 
кожны дзень быў для мяне днём пякельных пакутаў. Літаральна не меў ані 
хвіліначкі на адпачынак, бо, нават будучы вольным ад лекцый, мусіў па пяць гадзін 
на дзень слухаць музыку, быць суддзёй у справах паміж мальцамі, альбо паміж імі 
і рэпетытарамі, вадзіць іх да касцёла або на прагулкі. Пільнаваць тых, хто 
вучыцца, а ленівага трымаць у сваім кабінеце, каб вучыўся, а не спаў ці сваволіў з 
калегамі; а яшчэ кухняй і спіжарняй кіраваць. А так як даходаў не хапала на 
ўтрыманне, з гэтай прычыны яшчэ меў без меры згрызотаў і пакут… Як жа пры 
гэтым усім пісаць нешчаслівых “Бакалаўраў”! 

Так доўжылася да 1874 года, пакуль з такога незайздроснага становішча не 
выбавіў яго даўні знаёмы, выдавец “Каласоў” (Klosy) Францішак Левенталь, які 
прапанаваў яму пасаду намесніка рэдактара, а рэдактарам на той час быў Казімір 
Вайціцкі. Так, напрыканцы года Плуг назаўжды развітаўся з Камянцом, перабраўся 
ў Варшаву і з пачаткам 1875 года прыступіў да новых абавязкаў. 

Выдавецкія справы (1874 — 1903) 

Рэдагуючы “Каласы”, Адам Плуг завершыў друк апошняй і найбуйнейшай сваёй 
аповесці. У “Бакалаўрах” ён паказаў, чым з’яўляецца настаўніцкая праца — 
пакліканне і важная місія педагога. Паказаў цяжкі і смутны лёс настаўнікаў, 
складаныя ўзаемаадносіны паміж выкладчыкамі, бацькамі і вучнямі. Апошнім жа 
яго найбуйнейшым паэтычным творам стала пераробка з прозы казкі Ханса 
Крысціяна Андэрсена “Гісторыя адной маці”. У 1876 годзе яна была выдадзена з 
малюнкамі вайскоўца-паўстанца-мастака Міхала Андрэёлі. 

У жніўні 1879 года памёр Вайціцкі, і Адам Плуг стаў адзіным рэдактарам “Каласоў”. 
Да закрыцця выдання 26 чэрвеня 1890 года, ён, як пісаў Каратынскі, ужо нікуды з 
Варшавы не выязджаў. Той жа Каратынскі пісаў: “Цяжка пераацаніць ролю гэтага 
часопіса для літаратуры і мастацтва, і, безумоўна, ролю ў гэтым яго рэдактара”. У 
“Каласах” Плуг часам змяшчаў жыццярысы сваіх сяброў і калегаў: Эдварда 
Адынца, Браніслава Залескага, Ежы Ласкарыса, Юзафа Крашэўскага і іншых. 

У гэты самы час быў Адам Плуг і рэдактарам штодзённіка “Dla pogorzelcow 
Grodna”, што прынесла выданню поспех і папулярнасць сярод чытачоў. У момант 
“смерці” “Каласоў” нарадзілася новае выданне — “Wielka encyklopedja Ilustrowana” 
і Адаму Плугу адразу прапанавалі пасаду рэдактара (з 1891 года галоўны 
рэдактар). Моцнай працавітасці сціплага ліцвіна-беларуса хапала і на 
літаратурнае кіраўніцтва часопісам “Wedrowiec” (1894 — 1899). З газетай “Kurjer 
Warszawski” Адам Плуг наладзіў супрацу ў 1887 годзе, падпісваючыся па просьбе 



Левенталя як яе сувыдавец. Але з 1899 года ён стаў не толькі падпісвацца 
галоўным рэдактарам газеты, але і займацца гэтай цяжкай для ўжо немаладога 
чалавека штодзённай працай у рэдакцыі. У кожным навагоднім нумары газеты 
змяшчаў літаратар жартаўлівыя вершы. Нават незадоўга да смерці, ужо цяжка 
хворы, ён не мог забыцца на свой абавязак і кіраваў працэсам. 

Памёр Антон Пяткевіч (Адам Плуг) “пасля доўгіх і цяжкіх пакутаў” 2 лістапада, а 
палове восьмай гадзіны, раніцай, ва ўзросце 80 гадоў. Жалобнае набажэнства 
адбылося 4 лістапада ў касцёле святога Крыжа. У той самы дзень Адам Плуг быў 
пахаваны на Паванзкоўскіх могілках. За трунай першым ішоў славуты пісьменнік 
Генрык Сянкевіч. 

Пашана да Адама Плуга была настолькі высокай, што літаральна ўсе выданні 
змясцілі некралогі або артыкулы, прысвечаныя славутаму літаратару-журналісту. І 
вось так сталася, што народжаны, як і Адам Міцкевіч, Станіслаў Манюшка, 
Уладзіслаў Сыракомля, Валянцін Ваньковіч і безліч іншых нашых землякоў, і ён 
свой апошні прытулак знайшоў у чужой зямлі. 

Магіла са сціплым помнікам Адама Плуга захавалася. Калі будзеце ў Варшаве, 
завітайце на Паванзкі, каб наведаць і Плуга, і Манюшку, і Чэслава Немана, 
сусветна вядомага музыканта з простай беларускай вёскі Старыя Васілішкі. Гэта 
ўсё нашыя людзі, беларусы. 

Зміцер Юркевіч 
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