


КАЛІНОЎСКІ — ДВУХАБЛІЧНЫ ЯНУС

Увечары 21 студзеня (2 лютага па новым стылі) 1838 года ў
Мастаўлянах Гродзенскага павета (сёння — тэрыторыя
Польшчы, на самай мяжы з Беларуссю) у сям’і Сымона і
Веранікі Каліноўскіх нарадзіўся сын, названы ў гонар
каталіцкага святога Вінцэнта Сарагоскага1. Аднак заведзеная ў
даўнія часы звычка атрымання дзіцём імя святога ў залежнасці
ад дня нараджэння не заўсёды падабалася бацькам. Таму малым
часта надавалі другое і нават трэцяе імя, як, напрыклад, у
выпадку Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касцюшкі. І пасля
таго, як 6 лютага ў парафіяльным касцёле мястэчка Ялоўка
немаўля ахрысцілі Вінцэнтам, 4 красавіка ксёндз Францішак
Кажанеўскі ахрысціў яго яшчэ імем Канстанцін2. Гэтае апошняе
імя Каліноўскі найперш выкарыстоўваў у адносінах са сваякамі
і сябрамі. Вінцэнтам жа Канстанцін пазней стаў падпісваць
афіцыйныя паперы, і, быццам старажытнарымскі бог Янус, меў
два ўвасабленні — адно ў адносінах з дзяржавай, другое — для
самых блізкіх людзей. Так ужо з маленства гартавалася асоба
таленавітага канспіратара, кіраўніка паўстання ў Беларусі і
Літве.

Пакінуты Каліноўскім след быў настолькі глыбокі, што на
роднай Свіслаччыне памяць аб ім перарасла ў легенду, якая
пераказвалася былымі ўдзельнікамі паўстання з ліку сялян:
“ З’яўляўся ён у апавяданнях у якасці быццам бы дабрачыннай
сілы, якая несла сялянам дапамогу, прамаўляла ім праўду і
здзяйсняла справядлівасць”3. Называўся ён “ Кастусь” (Kastuś),
які б так і застаўся фальклорным рэгіянальным героем, каб не
час вялікіх зрухаў перыяду Першай сусветнай вайны, калі ў
1916 годзе Вацлаў Ластоўскі ўзгадаў пра “ справядлівага”,



назваўшы яго “ Касцюк”4. Затым у 1919 годзе была спроба
Івана Цвікевіча надаць яму імя “ Констант”5. Пакуль, нарэшце,
дзякуючы Максіму Гарэцкаму6, за ім не замацавалася менавіта
“ Кастусь”, якое прагучала ў лекцыях, чытаных Усеваладам
Ігнатоўскім у 1922/1923 навучальным годзе ў Беларускім
дзяржаўным універсітэце7. Аднак ні манаграфія М. Гарэцкага па
гісторыі беларускай літаратуры, ні А. Луцкевіч з яго
“ Костусем”8, ні навукова-папулярныя артыкулы і лекцыі У.
Ігнатоўскага не зрабілі найважнейшую справу па замацаванні за
Каліноўскім імя Кастусь. У першую чаргу гэта дасягненне
Беларускага дзяржаўнага тэатра, які толькі за сезон 1923 года
10 разоў паказаў спектакль “ Кастусь Каліноўскі” рэжысёра
Еўсцігнея Міровіча9. На яго падставе павінен быў выйсці
першы беларускі фільм. Але ў тых умовах не знайшлося
кампетэнтнага рэжысёра10, таму праект быў рэалізаваны толькі
ў 1927 годзе рэжысёрам Уладзімірам Гардзіным, дзякуючы
якому асоба Каліноўскага стала шырока вядомай і за ёй
замацаваўся вобраз змагара, барацьбіта за інтарэсы простага
народа. Актуальнасць тэмы ва ўмовах раз’яднанай Беларусі
другой паловы 1920-х гадоў прадвызначыла поспех фільма.

Народнае імя Кастусь, з’яўляючыся варыянтам рускага
Константин і польскага Konstanty, было простым у вымаўленні і
зразумелым, перш за ўсё, беларускаму селяніну. Не дзіва, што
польскі гісторык Віктар Кардовіч прыйшоў да наступнай
высновы: гэтае імя, “ зневажальнае ў шляхецкіх колах,
абуджала надзею ў сялянскіх масах” і зрабілася “ сімвалам
барацьбы за агульнае і нацыянальнае вызваленне беларускага
народа”11.

У пачатку 1990-х гадоў на хвалі пераасэнсавання беларускай
гісторыі ў нацыянальным рэчышчы асабістае імя Каліноўскага



з’явілася падставаю для крытыкі. Ужыванае Кастусь было
названа “ далёкімі вынікамі русіфікатарскай палітыкі царскіх
улад на Беларусі”12. У якасці імя Каліноўскаму намагаліся
прыпісаць толькі Вікенцій13, спасылаючыся на яго прашэнні да
рэктара падчас навучання ў Пецярбургскім універсітэце. Але
гэтыя спробы так і засталіся спробамі, паколькі, па трапнай
заўвазе даследчыка жыцця Каліноўскага Генадзя Кісялёва, імя
Кастусь ужо замацавалася ў традыцыях беларускага народа14.

Спрэчкі наконт імя працягнуліся ў канцы 2000-х гадоў.
Толькі ў адрозненне ад пошукаў пачатку 1990-х гадоў, калі
вобраз Каліноўскага праз яго імя імкнуліся ўзмацніць да
вобразу беларускага нацыянальнага героя, на гэты раз асабістае
імя выступіла паказчыкам таго, што ён “ быў палякам і
выкарыстоўваў менавіта польскую форму напісання”15 —
Вікенцій (Вінцэнт), у той час як Канстанцін, а “ дакладней
Канстанты”16, ён пачаў ужываць толькі падчас паўстання 1863–
1864 гадоў. Насамрэч, нягледзячы на тое, што асноўную частку
дакументаў на рускай мове Каліноўскі сапраўды падпісваў
“ Вікенцій” або “ В.”, ён таксама распісваўся і “ Вікенцій
Канстанцін”, як на прашэнні на імя рэктара ад 1 жніўня 1856
года або пад паказаннямі Віленскай асобай следчай камісіі ад 30
студзеня 1864 года.

У афіцыйных дакументах ён, у адпаведнасці з уласнай
метрыкай, называўся менавіта “ Вікенцій-Канстанцін”, як пры
прыёме ва ўніверсітэт 5 кастрычніка 1856 года, або “ Вікенцій
Канстанцін Сямёнаў сын”, як у дыпломе. У следчых жа
дакументах паўстання 1863–1864 гадоў Каліноўскі ў пераважнай
большасці момантаў названы “ Канстанцін”17. У іншым
выпадку, пры звароце следчых да сяброў Каліноўскага,
адзначалася, што ён “ не Вікенцій, а Канстанцін”18. Пад гэтым



імем ён фігуруе ва ўспамінах і гістарычных працах сваіх
сучаснікаў А.М. Масолава, В.Ф. Ратча, Я. Гейштара, А. Гілера,
Ю. Яноўскага. Так жа яго называюць сёстры Казіміра-Ізабэла
Багушэвіч і Марыя Плаўская ў лістах да краязнаўцы Людвіга
Чарноўскага19. На падставе гэтай інфармацыі Чарноўскі склаў
даведку пра Каліноўскага для выдадзеных у 1913 годзе
ўспамінаў Якуба Гейштара, дзе той названы “ Konstanty-
Wincenty” 20, пры гэтым у самім тэксце мемуараў ужываецца
толькі першае імя. Але, што больш істотна, у гонар
Канстанціна Каліноўскага назваў сына, народжанага 31 мая 1890
года21, яго брат Міхаіл.

Ці было ва ўжыванні ў афіцыйных паперах аднаго імя, а ў
пабытовым жыцці — другога нешта большае, чым тое, што
намагаюцца яму надаць, ажно да вызначэння “ ідэнтычнасці”
Каліноўскага? Наўрад ці. З такім жа разлікам за выкарыстаннем
у справаводстве імя “ Вікенцій” і “ В.” можна ўбачыць
прыхаваны выклік бацьку, бо подпіс “ Сымонаў сын”, акрамя
дыплома, не сустракаецца больш ні разу. Або можна разгледзець
у гэтым сувязь са старэйшым братам Віктарам, да якога
Канстанцін намагаўся быць падобны і жыццё якога фактычна
працягнуў, як вынік — некаторыя сучаснікі бачылі ў
Каліноўскіх абагульнены вобраз “ апостала”22.

Імя Каліноўскага — адзін з самых яскравых паказальнікаў
барацьбы, якая вядзецца вакол яго: “ Разгарніце кнігі — гэта
нават не спрэчка пра Каліноўскага, гэта сапраўдная бітва за
Каліноўскага” 23. У выніку змагання згубілася мяжа паміж
Асобаю і Легендаю, у якую яна ператварылася за тыя паўтара
стагоддзі, што прайшлі пасля яго смерці.

Абапіраючыся на навуковыя крыніцы, якія характарызуюць
жыццё і дзейнасць Каліноўскага, у адносінах да яго варта



ўжываць “ Канстанцін” ці энцыклапедычнае “ Вікенцій
Канстанцін”. Пры гэтым не трэба забываць на меркаванне,
выказанае гісторыкам Генадзем Кісялёвым: “ Адных дакументаў
пры ўсёй іх каштоўнасці для аднаўлення поўнай карціны
мінулага недастаткова, гісторык карыстаецца так званымі
“ пазакрыніцавымі” ведамі, прасцей кажучы, жыццёвымі
назіраннямі. Так ці ёсць падстава для спрэчак, калі ўсім вядома,
што Канстанцін і Кастусь ва ўмовах Беларусі адно і тое ж.
Кастусь — форма больш “ прастамоўная”, так бы мовіць,
“ недакументальная”, але і ўся наша літаратурная мова
абапіраецца на народныя гаворкі, як уся культура наша
грунтуецца найперш на народных вытоках і традыцыях”24.
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ГЛАВА 1. МАСТАЎЛЯНСКІ ПЕРЫЯД

Сям’я Каліноўскіх

Каліноўскія вялі свой радавод ад Амброзія Самойлава, які ў
1679 годзе на тэрыторыі Бельскай зямлі набыў маёнтак
Калінава з 5 хутарамі. Сам Амброзій быў мечнікам Візненскай
зямлі25 ў паўночна-заходняй Мазовіі, на мяжы Беларусі і
Літвы. Нашчадкі Амброзія атрымалі прозвішча Каліноўскія ад
назвы радавога ўладання Калінава, размешчанага недалёка ад
горада Браньск, у судзе якога яны вырашалі спрэчкі з
суседзямі, пакідаючы пасля сябе адпаведныя запісы ў судовых
кнігах.

Паступовы заняпад краю, выкліканы шматлікімі войнамі і
пастоямі варожых войскаў, што ператварылі Рэч Паспалітую ў
аўстэрыю, сваім цяжарам абрынуўся на мясцовую шляхту. У
выніку прадзед Канстанціна Каліноўскага Мацей вымушаны
быў у 1769 годзе прадаць радавы маёнтак і зрабіўся
беззямельным шляхцічам. Дзеці Мацея рассяліліся па розных
месцах, а адзін з сыноў — Стэфан — пасяліўся ў вёсцы Рэпля
Ваўкавыскага павета, дзе ў яго з жонкай Тэрэзіяй нарадзіліся
дочкі Антаніна, Феліцяна, Катажына і сыны Юрый (Ежы) і
Сымон.

Сымон Стэфанавіч Каліноўскі26 з’явіўся на свет у 1795
годзе27. Ён ад прыроды быў кемлівым і мэтанакіраваным
чалавекам, марыў пра вялікую сям’ю і ўласны маёнтак. Аднак
на гэтым шляху мелася шмат перашкод, асабліва ва ўмовах
вызначанага сацыяльнага падзелу грамадства на прывілеяваныя
і непрывілеяваныя саслоўі. Як сведчаць крыніцы, ён не
вылучаўся цікавасцю да палітыкі, стрымана ставіўся да



ўсялякага супраціву ўладам і змог атрымаць толькі хатнюю
адукацыю28.

Асоба Сымона магла б шмат падказаць у пытаннях
выхавання і станаўлення поглядаў Канстанціна Каліноўскага, але
мы пакуль нават не ведаем, чым ён займася да таго ўзросту, у
якім яго малодшы сын ужо быў пакараны смерцю. Мы не
можам меркаваць, чым ён займаўся ў часы вайны 1812 года, як
і пацвердзіць тое, што пэўны час Сымон Каліноўскі працаваў
чыноўнікам, але быў звольнены па нейкай дробнай падставе29.
Сам ён якраз сцвярджаў, што на “ дзяржаўнай службе не
быў”30.

Першай сваёй задачай Сымон бачыў даказаць шляхецтва,
паколькі, нарадзіўшыся ў Ваўкавыскім павеце, ён у раннім
дзяцінстве пераехаў у Гродзенскі, так і не атрымаўшы жаданага
пасведчання аб уласным паходжанні. Пацвярджэнне шляхецтва
было яму дадзена толькі 4 лістапада 1822 года ад Беластоцкага
дваранскага схода31.

Далей 18 лістапада 1823 года32 ён па каханні ажаніўся з
Веранікай з Рыбінскіх, якая была маладзейшая за яго на 11
гадоў. Іх шлюб заключыў ксёндз Ялоўскага касцёла Антоні
Станітэвіч. На працягу наступных 10 гадоў у Каліноўскіх
з’явілася на свет пяць сыноў: у 1825 годзе Кандрат Мацей, у
1827 годзе Іосіф Сцяпан, у 1829 годзе Норберт, у 1831 годзе
Юрый і, нарэшце, 9 красавіка 1833 года сям’я Каліноўскіх
папоўнілася чарговым хлопчыкам, якім стаў Віктар-Атон. Ён
быў ахрышчаны 13 красавіка ў Ялоўскім касцёле. Сыны былі
сапраўдным багаццем Сымона, увасабленнем яго спадзяванняў
на працяг уласнага рода і будучай дапамогі ў сямейнай справе.
Тым больш што пасля смерці 13 красавіка 1828 года Стэфана
Каліноўскага (у 85-гадовым узросце) Сымон стаў галавой усёй



сям’і, у якую таксама ўваходзілі яго малодшы брат Юрый і
маці Тэрэзія.

Усяго Вераніка нарадзіла 12 дзяцей33. Яна стала надзейнай
апорай ва ўсіх пачынаннях мужа, галоўнае з іх — заснаванне
фабрыкі ў маёнтку Мастаўляны непаўнагадовых памешчыкаў
Радавіцкіх, якія акрамя таго валодалі вёскаю Духаўляны ў
Ваўкавыскім павеце.

Шляхецкі прадпрымальнік і фабрыкант Сымон Каліноўскі

Мастаўляны сталі для Каліноўскіх не проста часовым
прытулкам. Сымон і Вераніка знайшлі тут сяброўскую грамаду.
У 1832 годзе яна складалася з мясцовага эканома Фаўстына
Немчыновіча (38 гадоў) з Лахава Пружанскага павета, які жыў
тут разам з жонкаю Ізабэлай з Валанцэвічаў, трохгадовым сынам
Іосіфам і чатырохгадоваю дачкою Ганнаю; 18-гадовага
прыказчыка Франца Шаняўскага; 30-гадовага стражніка Сымона
Гарашэвіча з Мірашава Навагрудскага павета, які меў жонку
Ганну Дрангоўскую і трохгадовага сына Кіпрыяна. Наяўнасць
сяброў была тым больш важная, што з-за частых раз’ездаў
галавы сям’і Вераніцы неабходна была дапамога ў вядзенні
гаспадаркі. Сам жа Сымон вырашыў зрабіцца фабрыкантам і
прадпрымальнікам.

Кампаньёнам Сымона выступіў уладальнік фабрыкі
льняных, баваўняных і шаўковых вырабаў у горадзе
Астраленка Каралеўства Польскага Ігнацый Бонда. Пад яго
кіраўніцтвам Каліноўскі паўтара гады навучаўся ткацкаму
майстэрству і таму нават у дакументах часам называўся
ткачом34.

У час паўстання 1863–1864 гадоў палітычныя ворагі



Канстанціна Каліноўскага мэтанакіравана падкрэслівалі
прафесійны занятак бацькі, каб прынізіць яго сацыяльнае
становішча і паходжанне, імкнучыся ўсяляк адасобіць яго ад
шляхты. Менавіта таму Канстанцін называўся не інакш, як
“ сын ткача з-пад Свіслачы”35, што замацавалася ў гістарычных
працах сучаснікаў. У міжваенны ж час азначэнне “ сын ткача”36

зрабілася адным з аргументаў на карысць беларускіх каранёў
Каліноўскага.

Нягледзячы на тое, што ў справаздачах аб дзейнасці фабрыкі
годам яе заснавання пазначаны 183537, Сымон Каліноўскі ўжо ў
1832 годзе валодаў “ палатняным заводам”38, на якім працавалі
тры чалавекі: 15-гадовы Ігнат Зублевіч з мястэчка Мсцібава
Ваўкавыскага павета, браты Адам (12 гадоў) і Іван (13 гадоў)
Наміткевічы з калоніі Бароўшчына Беластоцкай вобласці.
Дапамагаў Сымону ў наладжванні прадпрыемства і 26-гадовы
брат Юрый, які пазней пераехаў у маёнтак Відомль Брэсцкага
павета.

Гэта быў час прамысловага перавароту ў Беларусі — ручная
праца паступова выцяснялася машынамі. Першапачаткова
механізмы былі хутчэй цікавымі забаўкамі. Дазволіць сабе іх
маглі толькі самыя багатыя памешчыкі. Да прыкладу, у 1824
годзе на рацэ Сож з’явіўся першы ў Беларусі параход
“ Мікалай”, названы ў гонар Мікалая Пятровіча Румянцава, які
выдаткаваў на яго 20 тысяч рублёў. Паступова машыны і
механізмы набывалі ўсё большае значэнне, дзякучы станоўчым
прыкладам кшталту хомскай фабрыкі памешчыка Пуслоўскага ў
Кобрынскім павеце, дзе быў уведзены першы ў Беларусі паравы
рухавік і працавала амаль пяць соцень прыгонных сялян.

У той час, калі ў Беларусі актыўна развівалася суконная
прамысловасць, якая падтрымлівалася дзяржаўнымі замовамі на



карысць арміі39, ды адбывалася “ цукровая гарачка”40, Сымон
Каліноўскі звярнуўся да новай, адпаведна, больш рызыкоўнай
галіны прамысловасці — адкрыў фабрыку льняных вырабаў.
Аднак ён меў прадпрымальніцкую жылку, ператварыўшы
фабрыку ў прыбытковую справу.

Гэтаму садзейнічала і пратэкцыянісцкая палітыка Расійскай
Імперыі. Для яе прамысловасці канкурэнцыю складалі
прадпрыемствы з Каралеўства Польскага41, вялікая колькасць
якіх была знішчана падчас паўстання 1830–1831 гг. 13 лістапада
1834 года высокім мытам улады закрылі вываз тавараў з
Каралеўства ў Імперыю42. Таму многія польскія фабрыканты
пачалі пераносіць свае прадпрыемствы ў Беластоцкую вобласць.
У такіх абставінах Сымону Каліноўскаму ўдалося набыць станкі
для фабрыкі, магчыма, нават па зніжаных коштах, і пры
падтрымцы Ігнацыя Бонды ўстанавіць іх у Мастаўлянах.

Пасля вывучэння ткацкага майстэрства пад кіраўніцтвам
астраленцкага фабрыканта Каліноўскі яшчэ два гады
ўдасканальваў яго самастойна. І калі Ігнацый Бонда наведаў
Мастаўляны ў другі раз, то з задавальненнем адзначыў, што
Сымон, “ дзякуючы асабліваму свайму старанню і намаганням
дасягнуў у ім такой дасканаласці”43, што вырабы яго фабрыкі ні
ў чым не саступаюць замежным. Аб гэтым 19 лістапада 1840
года Бонда склаў у Астраленцы пасведчанне, замацаваў яго
ўласнай пячаткай і даслаў у Мастаўляны.

Незадоўга да гэтага, 30 верасня 1840 года, у Пецярбургу
дэпартамент мануфактур і ўнутранага гандлю зацвердзіў кляймо
прадпрыемства Каліноўскага, якое цяпер наносілася на яго
прадукцыю44. Згодна 56-му артыкулу “ Аб таўраванні вырабаў
расійскіх мануфактур, фабрык і заводаў” трэцяй главы ХІ тома
“ Зводу законаў Расійскай Імперыі”, таўро павінна было



ўтрымліваць у сабе пазнаку імя і прозвішча ўладальніка
прадпрыемства, а таксама месца, дзе яно знаходзіцца. Пры
гэтым надпіс абавязкова павінен быць кірылічным, аднак не
забаранялася і наяўнасць лацінскіх літар. У выніку на таўры
мастаўлянскай фабрыкі з’явіўся наступны надпіс: “ ФАБРИКА
ХОЛСТЕВАЯ ГРОД. ГУБ. И УЕЗДА ВЪ ИМЕНІИ
МОСТОВЛЯНАХ С. КАЛИНОВСКАГО”45.

Сымон не меў ні гучнага імя продкаў, ні радавага маёнтку, ні
поўных кішэняў грошай і мог разлічваць толькі на ўласны
розум. Ён належаў да пакалення, якое імкнулася не выслужыць,
а стварыць свой дабрабыт, з чым і звязвала дасягненне
вышэйшых ступеняў сацыяльнай лесвіцы ў Расійскай Імперыі.

Прадстаўнік узнікаючага дваранскага прадпрымальніцтва,
Сымон разумеў недахопы прыгонных прадпрыемстваў, дзе
прадукцыйнасць была нізкай, што прыводзіла да высокага
сабекошту прадукцыі і нізкай рэнтабельнасці. Таму на фабрыцы
ў Мастаўлянах яшчэ задоўга да адмены прыгоннага права
працавалі вольнанаёмныя, зацікаўленыя ў выніках працы і
здольныя абслугоўваць складаныя варштаты. Гэта
падкрэслівала капіталістычны характар вытворчасці. У 1840
годзе на фабрыцы мелася 12 ткацкіх варштатаў, працавала 20
вольнанаёмных супрацоўнікаў на чале з адным майстрам і было
выраблена прадукцыі на 2693 рублі срэбрам46. У 1842 годзе
ўжо было 13 варштатаў, на якіх пад кіраўніцтвам аднаго
майстра працавала 16 вольнанаёмных і было выраблена 200
розных гарнітур на агульную суму 4000 рублёў срэбрам47.
Штогод для прадпрыемства неабходна было 250 пудоў
мясцовага льну, патрэбу ў якім цалкам задавальняў памешчык
А. Радавіцкі.

На фабрыцы вырабляліся абрусы, сурвэткі і бялізна дзевяці



гатункаў. Мастаўлянскую бялізну закуплялі гандляры з
Віленскай і Мінскай губерняў, а сурвэткі і абрусы сам Сымон
прадаваў у крамах Гродзенскай губерні і Беластоцкай вобласці.
Кошт набора з аднаго абруса і дванаццаці сурвэтак каштаваў 22
рублі срэбрам, а прыгажосць іх узораў адзначалі нават
эксперты48.

Каліноўскі выношваў планы адкрыць яшчэ адну фабрыку
— каля Вільні, у Каралінцы. Побач, у Замэчку, знаходзілася
мануфактурная фабрыка па адбельванні тканін, куды Каліноўскі
дасылаў частку матэрыялу на апрацоўку49 і з уладальнікам
якой, былым выкладчыкам Віленскага ўніверсітэта, прафесарам
аграноміі Міхалам Фрычынскім50 ён актыўна супрацоўнічаў.

Прадзіва для будучага сумеснага прадпрыемства намерваліся
купляць у Вільні ды іншых бліжэйшых гарадах і мястэчках,
дзе яго вырабам займаліся жанчыны-яўрэйкі. Аднак планы ў
1848 годзе перакрэсліла “ вясна народаў”, якая ахапіла Еўропу.
Гэтая справа цяпер не мела перспектыў на ранейшую
прыбытковасць. Замест прадпрымальніцкай дзейнасці Сымон
Каліноўскі вымушаны быў усё больш часу аддаваць маёнтку
Мастаўляны, арэндным утрымальнікам якога ён з’яўляўся.

Маёнтак Мастаўляны

На 1845 год маёнтак складаўся з карчмы, вадзянога млына,
двух фальваркаў і дзвюх вёсак, пры якіх мелася 111 валок і 27
моргаў зямлі (каля 2210 дзесяцін), і налічвалася 172 душы
мужчынскага ды столькі ж жаночага полу51. Цэнтр гэтых
уладанняў размяшчаўся на поўдзень ад вёскі Мастаўляны
пасярод палёў і лясоў, побач з ракою Свіслач. Згодна гісторыку
Юзафу Марошаку, дадзеная мясцовасць першапачаткова



называлася Крулёвы мост — ад пабудаванага побач яшчэ ў XVI
стагоддзі шляха паміж вёскаю Волпа і Гарадком на рэчцы
Супраслі52.

Да гаспадарскай сядзібы Каліноўскіх вяла асобная дарога, па
якой таксама праходзіў тракт з Гарадка на Супраслі і Крынак у
Ялоўку. На перакрыжаванні прытулілася старая ўніяцкая
царква. Каліноўскія наведвалі службу не толькі ў Ялоўскім
рымска-каталіцкім касцёле, але і ў Мастаўлянскай грэка-
каталіцкай царкве і моцна сябравалі з сям’ёй святара Сымона
Крукоўскага53. Менавіта ў Мастаўлянах былі ахрышчаны тры
сыны Каліноўскія: Стэфан-Юзаф, Норберт і Фелікс-Ян. На
хрышчэнні яшчэ дваіх Каліноўскіх — Конрада і Віктара-Атона
— Сымон Крукоўскі прысутнічаў у Ялоўскім касцёле. Яго ж
сын Канстанцін Крукоўскі разам з жонкай Петранеляй
прысутнічалі 4 красавіка на паўторным хрышчэнні Вінцэнта
Канстанціна Каліноўскага54. Хутчэй за ўсё менавіта ў яго гонар
немаўля атрымала імя, якое затым выкарыстоўвалася ў
паўсядзённым жыцці55.

Канстанцін Каліноўскі быў ахрышчаны ксяндзом
Францішкам Каранеўскім у драўляным Ялоўскім парафіяльным
касцёле Міхаіла Архангела, пабудаваным у 1747 годзе на сродкі
старасты Казіміра Сапегі56.

Паабапал дарогі ў маёнтак Мастаўляны размясціўся стары
сад, большую частку якога складалі ліпы і грабы, разбаўленыя
плямінамі клёнаў, ясеняў, бяроз ды асін. Сам маёнтак з садам
меў форму трапецыі, блізкай да прамавугольніка, які на захадзе
абапіраўся на ўзгорак, а больш шырокім бокам злучаўся з
лугам каля ракі. Побач са Свіслаччу мелася выкапаная сажалка,
што напаўнялася яе вадою.

Сядзіба была пабудавана на мяжы сада і гаспадарчага двара,



сярод пабудоў якога вылучаўся драўляны будынак фабрыкі. З
вокнаў дома, абсаджанага белымі конскімі каштанамі,
адкрываўся маляўнічы краявід ракі Свіслач.

Аднак сямейнае шчасце Каліноўскіх у Мастаўлянах было
нядоўгім. Вялікай бядой для сям’і стала заўчасная смерць
дзяцей, якія згасалі адзін за адным. Першымі сярод іх сталі
Норберт і Юрый, якія, не пражыўшы і двух гадоў, памерлі ў
1830 і 1832 гадах. Вераніка нараджала дзяцей амаль штогод,
сярод іх акрамя Канстанціна былі яшчэ Марыяна-Тэрэза (1836
г.н.), Уладзіслаў-Мечыслаў (1840 г.н.), Ануфры Баляслаў (1842
г.н.). Але 29 красавіка 1843 года, праз 10 дзён пасля апошніх
родаў, 37-гадовая Вераніка Каліноўская памерла. Яе апошняя
дачка Эва Разалія пражыла ўсяго 1 год і 1 дзень. Страта жонкі
стала моцным ударам для Сымона, які цяпер павінен быў увесь
час і сілы прысвяціць сям’і.

Дапамогу яму павінна была аказаць другая жонка — Ізабэла
Лазарэвіч, якая была маладзейшая за мужа на 25 гадоў. Менш
чым праз 15 месяцаў пасля смерці Веранікі, 11 ліпеня 1844 года
ў Сымона і Ізабэлы нарадзілася першая дачка — Марыяна Іаана
(па мужу Плаўская), нашчадкі якой і сёння жывуць у
Камянецкім раёне, нават не ведаючы пра тое, што яны сваякі
Канстанціна Каліноўскага. Пры гэтым немаўля было настолькі
слабое, што гэта знайшло адлюстраванне ў метрычным запісе аб
яе хрышчэнні57.

Пасля з’яўлення ў доме мачыхі адносіны бацькі з сынамі
імкліва пагаршаліся, асабліва з Віктарам, які з 1841 года
вучыўся ў Свіслацкай гімназіі, куды ў 1847 годзе паступіў і
малодшы — Канстанцін58. Выхаваннем дзяцей ад першага
шлюбу пэўны час актыўна займалася маці Сымона — Тэрэзія,
якая жыла разам з сынам і яго сям’ёй.

Спадзяванні Сымона на тое, што мачыха здолее замяніць



дзецям памерлую маці, не спраўдзіліся — тая была больш
занята ўласнымі дзецьмі, якія з’яўляліся на свет кожны год:
праз 10 месяцаў пасля Марыяны Іааны ў 1845 годзе нарадзілася
Багуміла Пелагія, у 1846 годзе — Ядвіга, у 1847 — Ганна
Клара. І, нарэшце, пасля пяці дачок у 1848 годзе нарадзіўся
першы сын — Фелікс. Якраз у гэты час у Каліноўскіх
з’яўляецца новы клопат — набыццё маёнтка ў Якушоўцы.

Пачатак фарміравання светапогляду Канстанціна
Каліноўскага

Канстанціну Каліноўскаму было ўсяго пяць гадоў, калі
памерла яго маці. Які ўплыў аказала Вераніка на малодшага
сына? Наўрад ці гэта былі ідэалістычныя ўяўленні кшталту “ з
малаком маці ўбіраў Каліноўскі таксама беларускія быліны і
песні, легенды і паданні, прымаўкі і прыказкі, у якіх жылі
народныя думкі і пачуцці, надзеі і трывогі, гнеў і любоў”59. У
яе жыцці, штодня насычаным побытавымі турботамі і
клопатамі пра шматлікіх дзяцей, проста не заставалася вольнай
хвіліны. Аднак відавочна, што яе смерць наклала моцны
адбітак на свядомасць малодшага сына.

Некалькі гадоў пасля смерці першай жонкі Сымону
прыходзілася займацца арандаваным маёнткам і фабрыкай, таму
дагляд дзяцей узяла на сябе іх бабуля Тэрэзія. Ці стала яна той
асобай, якая пазнаёміла ўнукаў з народным фальклорам, або
гэта адбылося непасрэдна праз жыхароў Мастаўлян? Незалежна
ад гэтага, фактам застаецца, што абарона Канстанцінам
Каліноўскім правоў сялян “ павінна была грунтавацца на
перажываннях часоў яго дзяцінства”60.

Вялізны ўплыў аказваў на Канстанціна яго брат Віктар, які,



нягледзячы на дрэннае здароўе, заўсёды адрозніваўся сваімі
разумовымі здольнасцямі. З ранняга дзяцінства ён зрабіўся
абаронцам малодшага брата і адстойваў яго ў канфліктах з
бацькам і мачыхай, якая, на фоне трагічных жыццёвых падзей,
была празмерна рэлігійная.

Каліноўскія ніколі не вылучаліся і сваёй шляхетнасцю.
Імкненне ж бацькі зацвердзіць усю сям’ю ў дваранскім званні
было звязана больш з ільготамі, якія гэта магло даць для
развіцця фабрыкі, і з’яўлялася яго асабістаю мараю. Тым
больш абразлівае “ ткач” у адносінах Сымона Каліноўскага
абмяжоўвала прыманне яго родных у кола шляхетных сем’яў,
што, у сваю чаргу, нараджала непрыязь да гэтага саслоўя ў
свядомасці сына Канстанціна.

Нягледзячы на тое, што старэйшы Каліноўскі ўсяляк
дыстанцыраваўся ад удзелу ў любых формах супраціву ў
адносінах да ўлад Расійскай Імперыі, у яго сям’і звычайнымі
былі тыя ж размовы, якія хвалявалі жыхароў усяго краю, —
пра магчымасць аднаўлення Рэчы Паспалітай, пра яе спадчыну,
герояў змагання Тадэвуша Касцюшку, Шымона Канарскага і
Міхала Валовіча. Тут чыталіся тыя ж творы, што хвалявалі
іншых, — Іахіма Лелявеля, Тэадора Нарбута, Адама Міцкевіча.

Дзякуючы наяўнасці ў Мастаўлянах фабрыкі, Канстанцін
Каліноўскі з дзяцінства засвоіў розніцу паміж наёмнымі і
прыгоннымі, пачаў адчуваць, у чым сэнс мужыцкай праўды.

У сям’і Каліноўскіх у звычайным маўленні карысталіся
польскай мовай61, насычанай беларусізмамі, аднак стасункі з
вясковым насельніцтвам, якое жыло і працавала на землях
маёнтка Мастаўляны, вымагалі ад арандатараў ведання мясцовай
гаворкі, якая ў выпадку Канстанціна Каліноўскага была
засвоена ім дасканала з самага маленства. Гэты досвед стаў
падставай для замацавання за ім мянушкі chłop (“ мужык”)62 у



студэнцкія гады.
Канстанцін Каліноўскі з дзяцінства гартаваўся чуллівай,

уражлівай асобай з моцным імкненнем да абароны
справядлівасці і непрымання крыўды.
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