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ГАЛЬШАНСКІ ЗАМАК 

Першая ўзгадка пра мястэчка Гальшаны адносіцца да 13 стагоддзя. Згодна з 
паданнем, пабудаваў яго Гольша (Ольша) — ад гэтай асобы і пайшоў род князей 
Гальшанскіх.  

І былі ў гэтым родзе неверагодна прыгожыя жанчыны. Яны станавіліся 
жонкамі вялікіх князёў літоўскіх, каралей польскіх і іншых знакамітых магнатаў.  

Адзін з іх — Павел Сапега — і пабудаваў чароўны замак. Падобных не было 
на ўсіх беларускіх землях. У 
свой час ён лічыўся самым 
прыгожым замкам ва ўсім 
Вялікім Княстве Літоўскім.  

Магутны і раскошны 
быў гэты палац са шматлікімі 
пакоямі, сцены якіх былі 
ўпрыгожаны фрэскамі і 
ляпнінай. Тут ладзіліся 
шыкоўныя балі і прыёмы 
знатных гасцей. 

 

І хаця да нашых дзён ад Гальшанскага замка 
захаваліся толькі руіны, мы можам уявіць яго веліч. 
Дапаможа ў гэтым віртуальная 3D-экскурсія. 

Але не толькі незвычайная прыгажосць 
прыцягвала ўвагу да замка. Сцены яго авеяны 
паданнямі. Па разбураных калідорах і дасюль 
ходзяць сапраўдныя прывіды! Прынамсі, так 
сцвярджаюць турысты, рэпарцёры і краязнаўцы, якія 
пагадзіліся пераночыць там. 

 

Адна з загадак Гальшан — стары млын. Захаваліся ад яго толькі пустыя сцены 
і нейкае падабенства даху. Але ж па начах там можна пачуць рыпенне жарнавоў, 
перамовы млынара з кліентамі, конскае ржанне. 
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А яшчэ тут можна сустрэць Белую Панну і Чорнага Манаха.  

Адна з самых старажытных 
легенд распавядае, што пры 
будаўніцтве касцёла пры замку 
адна са сцен пастаянна 
разбуралася. Ніяк не маглі 
будаўнікі ўзвесці гэту сцяну. А 
тэрмін здачы касцёла 
набліжаўся. Тады вырашылі па 
страшнай традыцыі прынесці 
ахвяру — замураваць у сцяну 
чалавека. 

Самаму маладому будаўніку жонка прынесла абед. Яе і вырашылі 
замураваць. З таго часу сцяна не абрушылася ні разу. Але ў калідорах манастыра 
з тых часоў лунае душа гэтай дзяўчыны. Мясцовыя так і празвалі яе — Белая 
Панна. 

Іншы прывід — Чорны Манах. Гэта, як расказвае паданне, душа бязроднага 
маладога хлопца, які пакахаў 
знатную князёўну — Ганну-
Гардзіславу Гальшанскую. І 
яны патаемна сустракаліся 
па вечарах. 

Пра закаханых даведаўся 
бацька Ганны. І па жорсткіх 
традыцыях таго часу загадаў 
замураваць юнака ў адну са 
сцен замка. 

 

ГЛЯДЗІЦЕ ЯШЧЭ: 

💢 3D-тур па Гальшанскім замку https://youtu.be/5YGuIF-FF10 

💢 3D-тур па Крэўскім замку https://youtu.be/0cIWVz-9rCI 

Стаўце відэа на паўзу і націскайце левую кнопку мышы. Утрымліваючы, 
рухайцеся ёй па маніторы, каб разгледзець замак звонку і ўнутры, прайсціся па 
ім. 

 


