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Сё ле та ён быў пры све ча ны 595-год-
дзю вя сел ля ка ра ля поль ска га Ягай лы 
і Соф'і Галь шан скай, якая ста ла па чы-
наль ні цай ка ра леў скай ды нас тыі Яге-
ло наў.

Кож ны фэст, які не ўпер шы ню пра хо дзіць 
у на шай кра і не, мае свой ад мет ны твар. 
Фес ты валь у аг ра га рад ку Галь ша ны, што 
на Ашмян шчы не, хоць і ва ло дае ста ту сам 
рэ гі я наль на га, ужо ка то ры год аб' яд ноў вае 
ама та раў ай чын най гіс то рыі з усёй кра і ны. 
І спра ва не толь кі ў тым, што ён па тра ды-
цыі рас па чы нае фес ты валь ны се зон, але і 
ў не звы чай най ат мас фе ры, што па нуе на 
пля цоў ках ка ля му роў ста ра жыт на га зам ка 
Са пе гаў. Зда ец ца, час па чы нае іс ці ў ад ва-
рот ны бок і па лац маг на таў зноў жы ве звык-
лым жыц цём: у яго за лах ла дзяц ца ба лі, ка ля 
сцен — прад стаў лен ні ванд роў ных тэ ат раў, 
тур ні ры ры ца раў і бу гур ты.

Мі ністр куль ту ры Ба рыс СВЯТ ЛОЎ, ад-
кры ва ючы фес ты валь, за зна чыў:

— Гэ ты фэст, які ла дзіц ца ка ля му роў ста-
ра жыт на га Галь шан ска га зам ка, з кож ным 
го дам вы клі кае ўсё больш ці ка вас ці не толь кі ў 
жы ха роў Ашмян шчы ны. Ко ла яго пры хіль ні каў 
ся род усіх жы ха роў на шай кра і ны ня змен на 
па шы ра ец ца. Фэст зай мае ад мет нае мес ца, 
а тое, што ён ак цэн туе ўва гу на мі нуў шчы не 
краю, — па каз чык па ша ны мяс цо вых улад да 
гіс то рыі. Тут ро бяць усё маг чы мае, каб за ха-
ваць на шы зда быт кі, на шу куль тур ную, ду хоў-
ную спад чы ну для на ступ ных па ка лен няў. Мы 
ве да ем най ноў шую гіс то рыю Галь шан ска га 
зам ка, па мя та ем, у якім жу дас ным ста не зна-
хо дзі ла ся яго тэ ры то рыя яшчэ не каль кі га доў 
та му. Спа дзя ю ся, што ў са мы блі жэй шы час 
дзя ку ю чы пад трым цы ін вес та раў мы па ба чым 
за мак, ад ро джа ны з ру і наў.

Да рэ чы, зра біць ах вя ра ван не на ад наў-
лен не зам ка, да даць сім ва ліч ную цаг лін ку да 
яго ма ке та мог лі та раль на кож ны на вед валь-
нік фес ты ва лю. Гэ та ста ла свое асаб лі вым 
па да рун кам на вя сел ле Соф'і Галь шан скай і 
ка ра ля Ягай лы, бо ўсе ўдзель ні кі і гос ці фэс ту 
па пра ву маг лі ся бе на зваць гас ця мі на гэ тым 
вя лі кім ба лі. Сім ва ліч на, што свя та рас па ча-
ло ся свя точ най лі тур гі яй у го нар Соф'і Галь-
шан скай, га на ро выя гос ці ўскла лі квет кі да 
пом ні ка Соф'і, а по тым усе ра зам да лу чы лі ся 

да вя сель на га кар тэ жу — тэ ат ра лі за ва на га 
мас тац ка-гіс та рыч на га шэс ця да асноў най 
пля цоў кі свя та. Сё ле та ў лі ку ўдзель ні каў 
фэс ту бы лі сяб ры клу баў гіс та рыч най рэ-
кан струк цыі з Грод на, Мін ска, Лі ды, Ві лей кі, 
Ля ха віч, Ваў ка выс ка, Ма ла дзеч на, яр кае ін-

тэр ак тыў нае прад стаў лен не «Юр'я і Цмок» 
пад рых та ваў ванд роў ны тэ атр «Вір» з Мін-
ска, а тан ца валь ны ка лек тыў Soleіl пра вёў 
май стар-клас па ся рэд ня веч ных тан цах.

Ад ной з най яр чэй шых ста ро нак фэс ты-
ва лю мож на на зваць кон ны тур нір, вя ду чым 

яко га ўжо тра ды цый на вы сту піў кі раў нік клу ба 
«За ла тая шпо ра» Па вел За слаў скі. Пад час 
спа бор ніц тва кон ні кі му сі лі па ка заць спрыт, 
хут касць і трап насць у на ніз ван ні «пярс цён ка» 
на дзі ду, рас ся кан ні мя чом ка пус ты і яб лы ка, 
пад няц ці хуст кі з зям лі дзі дай. Удзель ні кі тур-
ні ру да ка за лі, што спрыт ным кон ным ва я ром 
мож на быць у лю бым уз рос це: най ста рэй шым 
кон ні кам быў 67-га до вы пан Олесь.

Які ж фэст без кан цэр та ды тан цаў? Сё ле-
та за за ба вы ад каз ва лі гур ты «Вось мы дзень» 
з Ві цеб ска, Cad Goddeu з Брэс та, HardWood і 
«Ста ры Оль са» з Мін ска. За вяр шы ла ся свя-
та поз на ноч чу яск ра вым штур мам крэ пас ці 
і фе ер вер кам.

У час, ка лі фес ты ва лі ся рэд ня веч най куль-
ту ры пе ра тва ра юц ца ў ка мер цый ныя ім прэ зы, 
«Галь шан скі за мак» за ста ец ца ўсё та кім жа 
ду шэў ным і па-свой ску ўтуль ным. Важ на, што 
ак цэнт ня змен на ро біц ца на гіс та рыч най мі-
нуў шчы не краю (а тут са праў ды ёсць чым па-
хва ліц ца), іс тот нас ці за ха ван ня ста ра жыт ных 
зам ка вых му роў.

Фэст у Галь ша нах рас па чаў се зон, і ўжо 
27 мая гас цей за пра шае му зей на род най ар-
хі тэк ту ры і по бы ту ў вёс цы Азяр цо не па да лёк 
ад ста лі цы. Тут прой дзе фес ты валь «Эпо ха 
ры цар ства».

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vesіaluha@zvіazda.by
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На вя сел ле 
да Ягай лы

Прай шоў VІІІ фэст ся рэд ня веч най куль ту ры 
«Галь шан скі за мак»

та мі мас тац тва, пе ра воз-
ка якіх заў сё ды вы клі ка ла 

шмат пы тан няў: «У ГМУ. 

27 мая 1932 г. Не га рэ лаў-

ская мыт ня па ве дам ляе, што 

пры вы ез дзе за мя жу аме-

ры кан ска га гра ма дзя ні на 

В. Дру ке ра, у яго паш пар це 

зна чы лі ся за рэ гіст ра ва ныя 

пры ўез дзе ў СССР ча ты ры 

фо та-кі на зды мач ныя апа ра-

ты і ад на тру ба фір мы Бах, 

якая пад ля гае зва рот на му 

вы ва зу за мя жу. У са праўд-

нас ці ім вы ве зе ны толь кі фо-

та-кі на зды мач ны апа рат, а 

тру ба, па яго за яве, па до-

ра ная ар тыс ту Мас коў скай 

дзяр жаў най ака дэ міі Вя лі ка-

га тэ ат ра Мі ха і лу Та ба ко ву 

(за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў РСФСР, лі чыц ца ад ным 

з за сна валь ні каў су час най 

ра сій скай шко лы вы ка нан-
ня на гэ тым ін стру мен це. — 
Аўт.), у па цвяр джэн не ча го 
ім прад стаў ле на да вед ка 
ДАВТ №2305 за 1932 г. Кі-
раў нік мыт ні Ба ба ян». Мас-
тацт ва зна вец С. Рат гаўз 
успа мі наў: «Пер шая мая су-
стрэ ча са скульп ту рай «Ра-

бо чы і кал гас ні ца» ад бы ла ся 
не ў Маск ве, а ў Бе ла ру сі, на 
стан цыі Не га рэ лае. Гэ та бы-
ло ў кан цы са ка ві ка 1937 г. 
Нех та па ка заў на вя ліз ны 
груз, які зай маў адзін з чы-
гу нач ных шля хоў: «Скульп-
ту ру вя зуць у Па рыж на вы-
стаў ку». Я здзі віў ся: «Та кую 
вя лі кую?» Для яе быў па да-
дзе ны цяг нік, які скла даў ся 
з 26 плат фор маў. Ра зам з 
асноў ным кар ка сам груз ва-
жыў ка ля 75 тон. Асоб ныя 

дэ та лі зай ма лі цэ лыя плат-
фор мы. <...> Гру па са вец кіх 
і фран цуз скіх спе цы я ліс-
таў — ін жы не ры, звар шчы-
кі, ман таж ні кі — са бра ла і 
ўста ля ва ла скульп ту ру ў са-
вец кім па віль ё не за 11 дзён. 
А праз не ка то ры час пас ля 
за крыц ця вы стаў кі ўжо шы-
ро ка вя до мая све ту кам па-
зі цыя «Ра бо чы і кал гас ні ца» 
та кім жа шля хам пе ра сяк ла 
мя жу ў Не га рэ лым у зва рот-
ным на прам ку».

БУД НІ НА МЫТ НІ
Не га рэ лаў ская мыт ня 

зна хо дзі ла ся за 11 вёрс таў 
ад мя жы з та га час най Поль-
шчай, ме ла 2 мыт ныя па сты 
на ст. Ко ла са ва і ў мяс тэч ку 
Ма гіль на. Апош ні дзей ні чаў 
пад час спла ву ле су за мя жу 
па ра цэ Нё ман. Яе дзей насць 
пры па ла на роск віт са цы я ліс-
тыч ных спа бор ніц тваў, якія 
ча сам ме лі і ад моў ны ўплыў 
на дзей насць пра цоў ных ка-
лек ты ваў. Ча го вар та на ступ-
нае пісь мо «да ве дач на га ха-
рак та ру», на кі ра ва нае ў Не-
га рэ лае 11 сту дзе ня 1938 г.: 
«За гад кі ру ю ча га ха рак та ру. 
Ма тэ ры я лы сацс па бор ніц-
тваў за 1937 г. па каз ва юць, 
што ў шмат лі кіх вы пад ках 
гэ тая вы дат ная фор ма ка-
му ніс тыч ных ад но сін да пра-
цы апош ле на. Во ра гі на ро да 
пры кла лі да гэ та га сваю ру-
ку. Так, для вы ка нан ня пунк-
та «Ба раць ба за за ха ва насць 
фор мен на га аб мун дзі ра ван-
ня» ў Мі ка ла еў скай мыт ні 
пе ра ста лі за ла зіць у тру мы. 
Па каз чык «ска ра чэн не тэр-
мі ну над гля ду су доў» пры-
вёў да та го, што кант ра лёр 
ле нін град скай мыт ні над гля-
даў у ме сяц 38 722 мес цы на 
па ра хо дах (атры моў ва ем: у 
дзень — 1551 мес ца, у га-
дзі ну — 259 мес цаў)». Для 
па раў на ння, ін фар ма цыі пра 
ўхі лен не не га рэ лаў скіх мыт-

ні каў ад над гля ду цяг ні коў 
зной дзе на не бы ло.

У 1936 го дзе ад быў ся не-
вя лі кі кан флікт па між мыт-
няй і па меж ным кант роль-
на-пра пуск ным пунк там у 
Не га рэ лым: бы ла за тры ма на 
кант ра бан да ў гра ма дзя ні на 
Іра на Іс ва га ні Гу сей на на су-
му 560 са вец кіх руб лёў і 15 
анг лій скіх фун таў стэр лін-
гаў. Кант роль на-пра пуск ны 
пункт 16-га па меж на га атра-
да НКУС СССР па ве дам ляў: 
«У ва шых звест ках (ма ец ца 
на ўва зе спра ва зда ча Не-
га рэ лаў скай мыт ні. — Аўт.) 
гэ та за тры ман не зна чыц ца 
як са ма стой нае за тры ман не 
мыт ні, у той час як за тры ман-
не кант ра бан ды вы ключ на 
пра ве дзе на па іні цы я ты ве 
КПП, на шым кант ра лё рам 
Да бры ні ным». У ад каз кі раў-
ніц тва Не га рэ лаў скай мыт ні 
пі са ла па меж ні кам: «На ват 
су мес ным гэ та за тры ман-
не лі чыць не маг чы ма, яно 
цал кам на ле жыць на ша му 
кант ра лё ру Краў чу ку, які, у 
сваю чар гу, прос та рас ка заў 
Да бры ні ну аб не звы чай ным 
ча ма да не іран ца». Спрэч ную 
спра ву раз гля да ла Га лоў нае 
мыт нае ўпраў лен не і ста ла 
на бок мыт ні каў. Па доб ныя 
не па ра зу мен ні ча сам уз ні-
ка лі і з мяс цо вай чы гун кай. 
У пра та ко ле №1 «Тэх ніч най 
на ра ды су пра цоў ні каў Не га-
рэ лаў скай мыт ні» ад 2 лю та-

га 1932 г. ад зна ча ла ся, што 
«ва го ны за гру жа юц ца чы гу-
нач ні ка мі без ве да ма мыт ні, 
а толь кі па да моў ле нас ці з 
Са юз транс ам. Як вы нік, дзя-

жур ны ін спек тар мыт ні цал-

кам па збаў ле ны маг чы мас-

ці зра біць пра вер ку гру заў, 

што за гру жа юц ца ў збор ныя 

ва го ны». Ба раць бу з не ле-

галь ным пра во зам рэ чаў 

ус клад няў і той факт, што 

рэ ві зій ная за ла мыт ні вель-

мі сла ба асвет ля ла ся і бы ла 

«не вы клю ча на маг чы масць 

па са жы ра ўця чы з ба га жом 

ад мыт на га над гля ду».

Па меж ныя ра ё ны заў сё ды 

бы лі свое асаб лі вы мі. Мя жа, 

што па дзя лі ла бе ла рус кія 

зем лі ў 1921 го дзе, пры нес ла 

роск віт кант ра бан дзе і бан-

ды тыз му ў па меж ных ра ё нах. 

Аб' ём кант ра бан ды і коль-

касць лю дзей, якія ёй зай-

ма лі ся, бы лі боль шыя, чым 

ка лі-не будзь у бе ла рус кай 

гіс то рыі. Важ най ста рон кай 

гэ та га пе ры я ду з'яў ля ец ца 

і стан цыя Не га рэ лае, дзей-

насць якой ха вае яшчэ шмат 

ці ка ва га і не вя до ма га.

...Ішоў 1928 год. Пас ля ві-

зі ту ў Гер ма нію і Фран цыю 

Ула дзі мір Ма я коў скі ў вер шы 

«Они и мы» пі саў:

На горизонте — бел ое.

Сне га и Не го ре лое...

Кан стан цін НА ШЧЫ НЕЦ. 
mytnaya.supolka@gmaіl.com

НЕ ГА РЭ ЛА ГА

Агуль ны вы гляд рэ ві зій най за лы стан цыі Не га рэ лае. 
Фо та І. Са ла вей чы ка ў ча со пі се «Чыр во ная Бе ла русь», 1932 год.


