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Ну што, ус пом ні лі цу доў ны ра-

ман Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «Чор-

ны за мак Аль шан скі», на пі са ны 

ім у якас ці па да рун ка для жон кі 

Ва лян ці ны, якая над та лю бі ла дэ-

тэк ты вы?

І ў гэ тым яшчэ ад на ўні каль насць 

Галь шан: ле ген да лі та ра тур на га 

па хо джан ня па ча ла ўспры мац ца 

як фальк лор! Кра наль ны сю жэт 

пра ад важ на га шлях ці ца-паў стан ца 

Ва лю жы ні ча, яго ка хан не да Ган-

ны-Гар дзіс ла вы, жон кі акрут на га 

кня зя-здрад ні ка, смерць за ка ха най 

па́ ры ў за му ра ва най ве жы — усё 

пры дум ка Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 

Але, му сіць, ня ма та ко га эк скур-

са во да, які б не рас па вя даў гэ тую 

гіс то рыю на фо не жы ва піс ных ру ін 

зам ка і аца ле ла га кляш та ра.

Пе ра бор 
з ле ген да мі

Тут столь кі страш ных гіс то рый, 

што, зда ец ца, нех та вы пад ко ва 

сы па нуў іх на ста рыя му ры аж но 

з ліш кам. Пра жон ку ад на го з бу-

даў ні коў, якую за му ра ва лі ў сця не, 

каб пе ра ста ла аб руш вац ца, —

са праў ды ў му ры кляш та ра ўжо 

ў наш час знай шлі ў ні шы шкі лет 

жан чы ны, і са праў ды пас ля гэ та-

га па сця не па бег ла трэ шчы на, 

якую не маг чы ма зні шчыць. Што ж, 

у су свет ным фальк ло ры — ад

Аф ры кі да Скан ды на віі — іс нуе 

шмат па вер' яў пра тое, што, каб 

важ ныя збу да ван ні — мост, ве жа, 

мур — тры ма лі ся, па трэб на ах вя ра. 

Най ле пей — доб ра ах вот ная, але 

аба вяз ко ва па ха ва ная жыў цом. 

Рэа ліз му жу дас най гіс то рыі на дае 

дак лад ная да та, ка лі му сі лі за вяр-

шыць ра бо ту: 6 жніў ня 1618 го да, 

у дзень пры ез ду ўла даль ні ка зам ка 

Паў ла Ста фа на Са пе гі.

Яшчэ ёсць у Галь ша нах та ем-

ны па кой у кляш та ры з дзіў най

раб рыс тай стол лю, дзе лю дзі то 

ад чу ва юць бяз важ касць, то ба-

чаць зда ні. Мне па кой шмат які мі 

пры кме та мі на гад вае ал хі міч ную 

ла ба ра то рыю — быў час, ка лі ал-

хі мі яй зай ма лі ся ў кож ным па ла цы 

і кляш та ры. Ёсць ужо не эза тэ рыч-

ная, але за хап ляль ная гіс то рыя пра 

тое, як са ста рэ лы ка роль Ягай ла, 

яко му тэр мі но ва па трэб ны быў 

спад чын нік, па на мо ве стры еч на-

га бра та Ві таў та па сва таў ся да ста-

рэй шай княж ны Галь шан скай, але 

па ба чыў, што ў яе ма юц ца ледзь 

пры кмет ныя ву сі кі, што ёсць ад зна-

кай жарс най на ту ры, спа ло хаў ся 

і зра біў ка ра ле вай яе ма лод шую 

сяст ру, менш го жую, але без ву сі-

каў, княж ну Соф'ю.

Не ве даю, ці ба чаць у Галь ша-

нах Чор на га Ма на ха. А вось пра 

Бе лую Да му ўвесь час чу ваць. То ў 

тым са мым ал хі мі яным па коі ўзнік -

не, то па ка лі до рах кляш та ра пра-

плы ве, то ка ля зам ка лу нае.

Вя до ма, най лепш пе ра жаг нац ца 

ды па жа даць па збег нуць та кіх су-

стрэч, на ват уяў ных. Але па коль кі 

кож нае пад ан не мае ней кую фак-

та ла гіч ную пад ста ву, да вай це па-

ду ма ем, хто б мог быць той Бе лай 

Да май, ды і на коль кі фан тас тыч ную 

гіс то рыю рас па вёў Ка рат ке віч?

Ула дзі мір Сы мо на віч так апіс вае 

ўла даль ні ка зам ка, які пры чы ніў ся 

да з'яў лен ня пры ві даў: «Князь быў 

ску пы і жорст кі ста ры звер — па 

ўсіх ка но нах гэ та га жан ру». Яшчэ 

пад каз ка — у Галь шан скіх су та рэн-

нях гіс то рык Ан тон Кос міч ба чыць 

над ма гіль ны пом нік кня зю: «На вы-

со кім, мет ры ў два вы шы нёю, ло жы 

з ду жа-ду жа рэд ка га зя лё на га мар-

му ру ля жаў у па ста ве спя ча га ча-

ла век у ла тах. Меч ля жаў пры ба ку, 

ша лом ад ка ціў ся на бок. Ма гут ная 

па ста ва, шы ра чэз ныя гру дзі, доў гія 

зграб ныя но гі».

Са праў ды, іс нуе мар му ро вае 

над ма гіл ле ад на го з уладальнікаў 

Гальшан, та го са ма га, пры якім за-

му ра ва лі ў сця ну жан чы ну, — Паў-

ла Ста фа на Са пе гі. І са праў ды па-

га тыч на му страш нае. Князь у по зе 

спя ча га ры ца ра, у поў ным уз бра ен-

ні. А з ім — яго  тры жон кі ў ма нас кіх 

стро ях. І гэ так жа, як у пом ні ка з 

ра ма на, вы явы па шко джа ныя, не-

ка то рыя част кі па ад бі ва ныя... Жу-

дас нае ві до ві шча, ка ра цей.

Ула дзі мір Ка рат ке віч не ад мен на 

ба чыў гэ тае над ма гіл ле, ка лі са чы-

няў сваю гіс то рыю. Дый аб ліч ча 

кня зя — «кар жа ка ва ты чар ня вы 

ча ла век. Вуз кія во чы. Жорст кі 

пры кус вя лі ка га ро та», «Крый бо-

жа на ват у сне ўба чыць та кое па-

да бен ства са та нін скае. Твар як з 

ме дзі лі ты, чор ныя ву сы, чор ныя, 

але ўжо з сі він кай хва ліс тыя ва ла-

сы, рот цвёр ды, во чы ко ле ру ста лі, 

пра ніз лі выя. Вус ны кры вяц ца, як 

дзве змей кі» — мо жа, пры пэў най 

эма цы я наль най за да дзе нас ці, ста-

са вац ца з вя до мым парт рэ там Паў-

ла Ста фа на.

Не ўсе згод ныя, што князь, які 

пе ра жыў трох сва іх жо нак, быў 

зло дзе ем. Хтось з су час ні каў 

ліс лі віў — «без за ган ны ры цар». 

Але бы лі до сыць тры ва лыя чут кі, 

што Па вел Ста фан атру ціў свах 

су жо нак, што на ім ля жыць пра-

клён, і князь — бе ла рус кі ва ры янт 

зна ка мі та га фран цуз ска га арыс-

та кра та Жы ля дэ Рэ па мя нуш цы 

Сі няя Ба ра да.

Пра клё ны 
Галь шан

Ня доб рая сла ва ў Галь шан скага 

зам ка ўзнік ла яшчэ та ды, ка лі Паў-

ла Ста фа на на све це не бы ло. 

Галь ша ны з XІІІ ста год дзя на ле жа-

лі ста ра жыт на му ро ду, за сна ва на-

му ле ген дар ным кня зем Голь шам, 

з гер бам «Гі па цэн таўр». Ка лі Але-

на Галь шан ская вый шла за муж за 

дзе да на ша га ге роя, яко га так са ма 

зва лі Па вел Са пе га, пры нес ла яму ў 

па саг ра да вое гняз до. Па коль кі род 

Галь шан скіх звёў ся, апош нім прад-

стаў ні ком муж чын ска га по лу быў 

баць ка Але ны, князь Сы мон Галь-

шан скі, ні бы та і ўзнік пра клён на на-

ступ ных ула даль ні ках. Ні бы та мог 

ва ло даць гэ тым мес цам толь кі той, 

хто меў проз ві шча Галь шан скі.

Ін шыя пра клё ны спа ра дзі лі дзе-

ян ні са мо га Паў ла Ста фа на. Ка лі 

яму бы ло пят нац цаць, сын на мес-

ні ка мен ска га па тра піў у «па ка ё-

выя» да ка ра ля Ста фа на Ба то рыя.

Ба то рый быў за ця тым ка та лі ком, 

і сын пра ва слаў ных баць коў Па-

вел Ста фан Са пе га пе ра няў ве ру 

і ім пэт свай го па тро на. Так што ў 

свой час па ру шыў во лю баць кі, 

Паў ла Са пе гі, чый тас та мент пе-

ра да ваў пра ва слаў ным брац твам 

Віль ні не ка то рую ма ё масць. Па вел 

Ста фан за га даў вы гнаць пра ва-

слаў ных з тых бу дын каў, і быў пра-

кля ты па крыў джа ны мі вер ні ка мі. 

По тым Са пе га, зноў жа ў жа дан ні 

пад ла го дзіц ца да ка ра ля, вы гнаў 

з Галь шан каль ві ніс таў, ада браў-

 шы іх храм. І зноў пай шлі чут кі 

пра пра клён.

Яшчэ адзін та га час ны цень, які 

лёг на род Са пе гаў, даты чыц ца 

ма лод ша га бра та Паў ла Ста фа-

на, Яна Ста ні сла ва Са пе гі, які ў 

сва іх ма ёнт ках за ця та па ля ваў на 

ведзь маў і ведзь ма коў. А ўвай шоў 

у гіс то рыю дзя ку ю чы га неб на му 

пра цэ су су праць Ра і ны Гра мы-

чы най-Ман коў скай. Ра і на бы ла 

жон кай пра ва слаў на га свя та ра 

Мар ці на Гра мы кі і на род най ле-

кар кай. Яе па клі ка лі ў па лац, да 

за хва рэ ла га сы на Яна. Але дзі-

ця па мер ла, як толь кі Гра мы чы-

на зай шла ў дзве ры. Зра зу ме ла, 

гас па дар, і без та го «па вер ну ты» 

на ча ра дзей стве, па лі чыў гэ та ві-

ной вядзь мар кі. Ра і ну ка та ва лі два 

га ды, пры знан ня не да бі лі ся. Ня-

гле дзя чы на тое, што мно гія вы-

сту па лі ў яе аба ро ну, «чар на кніж-

ні цу» спа лі лі. Пе рад смер цю яна 

пра кля ла род Са пе гаў — «каб ім 

бы ло, як мне». У пра клён ве ры лі, 

тым больш хут ка па гэ тай лі ніі род 

Са пе гаў пе ра рваў ся.

Кан ды дат кі 
на ро лю 
Бе лай Дамы

«Ха це ла ся яшчэ раз акі нуць 

по зір кам увесь гэ ты чы гун на-чор-

 ны гмах. Пры ме сяч ным свят ле. 

Я азір нуў ся. Там, дзе па да ла свят-

ло, чэрнь бы ла з ад лі вам у бла кіт-

нае. У за цем не ных мес цах, у ні шах 

і на га ле рэі па на ва ла без вы ход ная 

цем ра, так што рап там уста ва ла 

пе рад ва чы ма свое асаб лі вая 

рэ льеф насць гэ тай ма хі ны.

І тут я не па ве рыў сва ім ва чам. 

У цём ным пра ва ле га ле рэі, ад 

вон ка вых схо даў, што вя лі на яе, 

па воль на паў злі два це ні, цьмя на-

свет лы і чор ны».

Зга дзі це ся, умеў Ула дзі мір Сы-

мо на віч ства раць га тыч нень кую 

ат мас фе ру!

Да вай це ж па зна ё мім ся з жон-

ка мі Паў ла Ста фа на Са пе гі, што 

ля жаць по бач з ім на над ма гіл лі.

Ажа ніў ся князь у трыц цаць 

ча ты ры га ды, што на той час лі-

чы ла ся зу сім ста лым уз рос там. 

Пер шая жон ка, Рэ гі на з Ды боў-

скіх, бы ла ўда вой лі тоў ска га пад-

скар бія Дзміт рыя Ха лец ка га. Яна 

па мер ла не ўза ба ве пас ля вя сел ля. 

Па вел Ста фан, мо жа, ад го ра, мо-

жа, каб уця чы ад ня доб рых раз-

моў — кня зя аб ві на вач ва лі ў тым, 

што кеп ска абы хо дзіў ся з Рэ гі най 

і ўрэш це атру ціў, — ад пра віў ся ў 

па лом ніц тва ў Рым. На ват пус ціў 

чут ку, што хо ча ў ма на хі па стрыг-

чы ся. Але ні бы та ад га ва рыў і су-

це шыў ра да ві та га па лом ні ка сам 

Па па Рым скі.

Праз па ру га доў Па вел Ста фан 

ажа ніў ся дру гі раз. Зноў па ста ра ў-

ся ўзяць па саг па бо лей. Вен гер ка

Эр жы, дач ка Фран ціш ка Ве жэ ле ні, 

пры двор на га Ста фа на Ба то рыя, 

пры нес ла му жу вя ліз ныя ма ёнт кі 

і доб рыя су вя зі. Эр жы пра жы ла ў 

шлю бе з Паў лам Ста фа нам даў-

 жэй за ін шых — тры нац цаць га доў, 

на ра дзі ла яму трох да чок.

Пас ля яе смер ці Па вел Ста фан 

не ўза ба ве зноў ажа ніў ся. Быў ужо 

не ма ла ды, да та го ж ад на ру кі — 

ска ле чыў ся пад час Сма лен ска га 

па хо ду. Але зноў шу каў ня вес ту 

па ба га цей. Уда ва лі тоў ска га ха ру-

жа га Анд рэя Ва ло ві ча Ка ця ры на 

пра жы ла з Паў лам Са пе гам адзі-

нац цаць га доў, але спад чын ні ка 

так і не на ра дзі ла.

Чац вёр ты раз Па вел Ста фан 

ажа ніў ся ў шэсць дзе сят пяць га -

доў з уда вой ліў ска га ста рос ты 

Ад ры я на Ра дзі мін ска га Соф' яй. 

Гэ тым ра зам, ві даць, на ба га тую 

ня вес ту раз ліч ваць не да во дзі ла-

 ся: за кня зя — Сі нюю Ба ра ду прос-

та ба я лі ся вы хо дзіць. Соф'я, па доб-

на, па га дзі ла ся та му, што пас ля 

смер ці му жа бы ла ўся ў даў гах.

Ёй па шан ца ва ла бо лей за ін-

шых — Са пе гу пе ра жы ла. Ка за лі, 

трой чы ўда вец прос та пе ра блы таў 

куб кі, у ад ным з якіх бы ло на лі тае 

жон цы атру ча нае ві но.

Зрэш ты, ін фер наль нас ці Паў лу 

Са пе гу да да ва лі чут кі... пра яго ную 

бес смя рот насць. Па мер ках ча су 

ён пра жыў да стат ко ва доў га. І ня-

рэд ка, каб пе рай граць па лі тыч ных 

во ра гаў, вы да ваў ся бе за гэт ка га 

ня ду жа га ста рэ чу, які ад ной на гой 

у ма гі ле. А ледзь спат рэ біц ца — 

раз, і пры ля цеў на сойм ці ка ра на-

ван не, ба дзё ры ды крык лі вы. Яго 

на ват афі цый на двой чы аб' яў ля лі 

мёрт вым, ка роль раз да ваў яго ныя

па са ды. А по тым, ка лі ўгне ва ны 

«ня бож чык» з'яў ляў ся пры два ры, 

па ло ха ю чы люд цаў, ад яго му сі лі 

ад ку пац ца ўдвая боль шы мі пры-

ві ле я мі.

Та ям ні цы 
смер цяў

Апош няя жон ка «чор на га ўдаў-

ца» пас ля яго най смер ці пра да ла 

Галь ша ны яго на му бра ту і вый-

шла за муж за ма ла до га пры го жа-

га па на. То-бок ха це ла, каб бо лей 

на га яе не сту па ла на пра кля тае 

мес ца. Дзве дач кі Паў ла Ста фа на 

ста лі ма на хі ня мі, трэ цяя па мер ла 

ў шлю бе бяз дзет най.

І вось ці ка вая тэ о рыя гіс то ры-

ка Льва Гу ні на. Ён звяр нуў ува гу, 

што Па вел Ста фан па чаў бу да ваць 

но вы за мак (улас на ка жу чы, гэ та 

ме на ві та яго ру і ны мы су зі ра ем) 

у 1610  го дзе. Па коль кі са праў ды 

быў не ве ра год на сквап ны, бу-

да ваў у доўг, за мак пры яго ным 

жыц ці так і за стаў ся ня скон ча ны. 

Але ў да бу да ва най част цы па спе-

ла па жыць апош няя жон ка, Соф'я. 

Мо жа, та му і аца ле ла? Усе ж пер-

шыя тры, якія жы лі ў кор пу се ста-

ро га зам ка, тра ці лі зда роўе ад 

ней ка га не зда ро ва га ўплы ву бу-

дын ка. Сам Па вел Ста фан боль-

шую част ку жыц ця пра вёў у ін-

 шых мес цах: вой ны, па да рож жы, 

пры двор нае жыц цё. А як за трым-

лі ваў ся ў гняз дзе вы мер ла га ро ду 

Галь шан скіх — і сам за хвор ваў.

Дык хто ж ні бы та з'яў ля ец ца 

ў воб ра зе Бе лай Да мы Галь шан-

ска га зам ка? Рэ гі на з Ды боў скіх, 

вен гер ка Эр жы, Ка ця ры на, уда ва 

Ва ло ві ча? І ці не блу ка юць уяў ныя

це ні ўсіх трох кня гі нь Са пе гаў там, 

дзе шмат па ку та ва лі і за гі ну лі, маг-

чы ма, ад ру кі хат ня га ты ра на?

Пры нам сі, га лоў нае — бе ла рус-

кая гіс то рыя чар го вы раз да каз-

вае, што ў ёй ёсць свае ры ца ры і 

да мы, зла дзеі і ге роі, не менш ці-

ка выя, чым у гіс то ры ях усіх ін шых 

еў ра пей скіх на ро даў. А мы па він ны 

ра та ваць му ры, за хоў ваць ле ген-

ды і ве рыць у сваю Бе ла русь.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Пры ві ды бе ла рус кіх му роўПры ві ды бе ла рус кіх му роў

Сён ня мы з ва мі ад пра вім ся ў яшчэ адзін бе ла рус кі 
«за па вед нік для пры ві даў і зда няў».

Чор ны за мак Аль шан скі. Ме сяц ны рае ў хма рах.

Ве жы ту ман ныя ў змро ку сны аб мі ну лым ма раць.

Слу ха юць ве цер зол кі, вой да лё кі ваў чы ны,

Слу ха юць, як на му рах са стра ху тра суц ца асі ны...

У, як ці ха і мёрт ва! У, які змрок глы бо кі!

Ці ха! Ты чу еш зда лё ку ў ар ка дах бяз гуч ныя кро кі!

Кож ную поў нач та кую ў за мку, што сты не ад жа ху,

Па га ле рэ ях пра хо дзяць да ма з чор ным ма на хам.

Бе лая Да ма для Сі няй Ба ра ды

Вечны супакой Павел Стафан Сапега знайшоў побач з усімі трыма жонкамі.

Руіны Гальшанскага замка хаваюць у сабе не адну таямніцу.

Мужчына сапраўды быў відны.
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