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КОЛАСАУСКАЯ ПАМЕЖНАЯ ЗАСТАВА 
I МЫТНЯ У СТОУБЦАХ У 1921 - 1939 гг.: 

ПЕРАКРЫЖАВАННЕ ДЗЯРЖАУ I ЛЮДСК1Х ЛЁСАУ 

Артикул прысвечаны zicmopui стварэння i дзейнасщ Коласаускай 
памежнай заставы i Стаубцоускай мытт, ятя складалг anoiimi «фор
пост» польской дзяржавы i усёй заходняй цывтгзацъи перад дзяржаунай 
мяжой СССР у 1921 - 1939 гг. У публжацъи робщца агляд успамтау 
вядомых дзеячау аб праходжант ш/ пашпартнага контролю i мытнага 
даглядуу Стоубцах i Негарэлым умгжваенны час. 

Уводзшы. Стоубцы з даушх часоу адыгрывал1 важнае значэнне у 
гандлёвых знос1нах краю. У старажытныя часы места разв1валася не у 
апошнюю чаргу дзякуючы знакам1таму гандлёваму шляху «з варагау у 
Грэм». Пазней праз Стоубцы прайшоу зручны для тутэйшых i замежных 
купцоу брукаваны шлях Стоубцы - Mip. I, нарэшце, у 1870 г. праз 
мястэчка прайшла Аляксандрауская чыгунка, якая аб'яднала Парыж, 
Берлш, Варшаву i Маскву. Кал1сьц1 i Неман каля Стоубцау б^гу 
суднаходным, i адсюль па рачным шляху можна было гандляваць з 
Лггвой i Прус1яй. Яшчэ i сёння можна знайсц1 рэштк1 складау-склепау 
тутэйшых купцоу пачатку XIX ст., яюя месцЫся пабл1зу Немана. На 
CBaix «караблях-в1ц1нах» стаубцоуск1я гандляры везл1 свае тавары 
водным шляхам праз Гродна у прускую стал1цу Кён1гсберг (Каралявец). 
Аднак чыгунка, як больш эфектыуны перавозны i камун1катыуны сродак 
для гандлю, у канцы XIX ст. выщснула на перыферыю у гэтай сферы 
рачное судаходства. Стоубцы становяцца значным рэг1янальным 
транспартна-чыгуначным i транзитным вузлом. 

Апошняя акал1чнасць i той факт, што Стоубцы пасля заканчэння 
польска-савецкай вайны i падп1сання Рыжскай м1рнай дамовы у 1921 г. 
аказалкя на польск1м баку мяжы л1таральна у некальк1х к1ламетрах ад 
дзяржаунага кардону з СССР, абумовЫ стварэнне тут памежнага 
фарпоста «заходняга свету» перад уездам у савецкую кра1ну. Акрамя 
знаходжання моцнай заставы «Памежнай варты» у Коласаве, пры 
стаубцоуск1м вакзале дзейн1чау мытны пост, а побач з iM - паштовая 
мытня. Псторыя 18-гадовай чыннасц1 польскай i савецкай памежных i 
мытных службау у раёне Негарэлае-Стоубцы - гэта хрон1ка, поуная 
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щкавых, часам з дэтэктыуным працягам, здарэнняу i выпадкау, звязаных 
з дзейнасцю кантрабандыстау, шшёнау i дыверсантау 1. 

I яшчэ адна старонка у ricropbii дзейнасщ памежных i мытных 
службау дзвюх KpaiH, вартая увап. У розны час праездам у Стоубцах i 
Негарэлым, перасякаючы польска-савецкую мяжу, пабыват вядомыя 
усяму свету асобы: тагачасны мшктр замежных спрау, а у будучыш 
прем'ер-м1н1стр Вялжабрытанп Энташ 1дэн, выбггны французом 
шсьменшк, нобелеусга лаурэат i «с1мпатык» Савецкага Саюза Рамэн 
Ралан, п1сьменн1к, актывкт французскай кампартьп Анры Барбюс, 
чэшсю журналкт-антыфашыст Ktaiyc Фучык, сусветна вядомыя 
шахматысты: чэмшёны свету Эмануэль Ласкер з Германп, кубшец Хасэ 
Рауль Капабланка, галандзец Макс Эйве, першы савецю чэмшён свету 
Mixam Батвшшк, чэмшёнка свету сярод жанчын чэшка Вера Менчыкава. 
Па дарозе у Берлш, Парыж i шшыя еурапейсгая сталщы у Стоубцах 
праходзЫ пашпартную рэпстрацыю Млкалай Бухарын, Карл Радэк, Пётр 
Войкау i шшыя вядомыя бальшавт . Не раз i не два у Стоубцах 
праходзЫ памежны i мытны кантроль, наюроуваючыся у Еуропу, Барыс 
Пастэрнак, Уладз1м1р Маякоусю, 1лля Эрэнбург, Аляксей Талстой, 
Аляксандр Фадзееу, Валянцш Катаеу ды шшыя савецгая «шжынеры 
чалавечых душ». 

Асноуная частка. У вышку падшсання Рыжскай дамовы 1921 г. да 
Полыпчы адышла тэрыторыя Заходняй Беларус1 з 4,5-мшьённым 
насельнщтвам i плошчай больш за 110 тыс. кв. км. Савецка-польская 
мяжа, у адпаведнасщ з рашэннем м1ждзяржаунай паграшчнай KaMicii, 
прайшла пам1ж дзвюма станцыям1 беглой Аляксандраускай чыгункк 
мястэчкам1 Негарэлае (савецю бок) i Стоубцам1 (польем бок). Амаль на 
самым памежным пасе апынулася мястэчка Коласава. Побач з гэтым 
населеным пунктам, па розныя баю мяжы, б ы т узведзены польская i 
савецкая памежныя заставы. Мытныя пасты адпаведна знаходзЫся у 

Узгадаем хаця б TaKi выпадак: у снежш 1935 г. супрацоушк аднаго з японсюх 
консульствау у Савецкай Pacii, карыстаючыся дыпламатычным 1муштэтам, спрабавау 
у двух вялЫх Bani3Kax вывезщ праз КПП «Негарэлае» дзвюх жанчын-шшёнак. 
Памежшю загадзя aTpbiMani iнфapмaцыю аб падрыхтоуцы акцьп, але доуга не Marai 
прыдумаць, як дабщца дагляду дыпламатычнага багажу. Тады вырашьин усяляк 
зацягваць працэс афармлення дакументау i правядзення мытных фармальнасцяу. Пры 
гэтым яны увесь час варочал1 Bani3Ki, «неахайна» ix BanHni на падлогу, наваг 
незауважна npaKcmeani шылам. Наколыа бьин HJipmiiBbiMi японскк нелегалю, але усе 
ж не вытрымал1 адсутнасщ свежага паветра i экспераментау савецюх памежшкау i 
мытнжау i урэшце-рэшт выдал1 сябе. 
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Стоубцах i Негарэлым. На савецкай памежнай заставе у Коласаве, акрамя 
агароджы з калючага дроту, над чыгуначньиш пуцям1 была узведзена 
драуляна-метат'чная брама з чырвонай зоркай наверсе i флагштокам, да 
якога мацавауся чырвоны сцяг. Гэтая брама для прыезджых з 
кашталктычнага Захаду амватзавала сабой новы пралетарсга свет. 

Коласауская застава Корпуса аховы памежжа 
(Korpus Ochrony Pogranicza) 

I цяпер дапыгавы даследннс можа натрашць каля мястэчка Коласава на 
падмурю беглых польсгах памежных слупоу, зарослых iMXOM, i вызначыць 
па ледзь прыкметных арыенщрах л ш ш старой польска-савецкай мяжы. 
1дучы на захад паралельна чыгунцы мы убачым рэштга беглой польскай 
памежнай заставы. Па гэтых рэштках можна меркаваць, што якасць 
збудаванняу польскага памежнага паста выразна адрозшвалася ад 
савецкага, сляды якога таксама можна знайсщ непадалёк. Прынама, рэштга 
падмуркау савецкай заставы спехам складзеныя з друзу, бггай цэглы i 
валуноу, не замацаваных надзейна цэментам. Высновы нашых палявых 
даследаванняу пацвярджаюць фотаздымю, зробленыя у 1938 г. 
фотакарэспандэнтам амерыканскага 4aconica «Life» Джонам Фшпсам 
падчас яго творчай камандз1роук1 на польска-савецкую мяжу. На 
фатаграф1ях бачна, што шфраструктура савецкай памежнай заставы каля 
Коласава зроблена не грунтоуна, са значнай эканом1яй сродкау, без ул1ку 
спецыф1к1 нясення памежнай службы. Дадзены «блок-пост» уяуляу з сябе 
xanci са зборных драуляных шчытоу. 

Ьгфраструктура польскага памежнага паста выглядае значна лепей. Яна 
куды лепш прыстасавана для умовау ж^гцця i службы памежннсау, чым 
суседняя - савецкая застава. Падмурк1 i caMi будынга паста стаубцоускага 
аддзела Корпуса аховы памежжа (КАП) узводзшся з жалезабетону i добрай 
цэглы. Таушчыня муроу, канфггурац^1я вокнау сведчаць пра тое, што застава 
б^гла разл1чана для вядзення доугатэрм1новай абароны у выпадку нечаканага 
нападу прац1ун1ка. Усё рабшася з запасам - на дзесящгоддз1, кал1 не на 
стагоддз1. Але гэтай моцы не хап1ла, каб дадзен^1я умацаванн1 i пабудовы 
дажыш да нашага часу. Сёння мы бачым тольк1 ix фрагменты - голыя 
падмурк1, раск]дан^1я кавалк1 бетону i арматуры. Ёсць ц1кавая знаходка: на 
тэрыторы1 заставы в^1яулены жалезабетонны лаз ц1 калодзеж. Магчыма, гэга 
быу уваход у падземную частку заставы, дзе захоувал1ся прадукты щ зброя, 
а можа, гэта пачатак нейкага патаемнага ходу на савецга бок мяж^г, як1м 
карыстал1ся польсюя дыверсанты? 

Па гэтых рэштках бачна: застава была узарвана, хутчэй за усё, 
закладзеным1 пад будынк1 моцным1 фугасам! [1]. Узн1кае пытанне: к а т i 
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хто аддау загад на яе знппчэнне? Зрабгш гэта сам1 паляю у верасш 1939 -
га, савещая улады у чэрвеш 1941-га щ нямецюя акупанты у тым жа 1941-
м або улетку 1944-га? А можа, застава была зншиана у пасляваенны час? 
Сёння адказаць дакладна на гэтыя пытанн1 мы не у стане. Каб дазнацца 
пра гэта, трэба «лезц1» у ваенныя арх1уныя зборы Варшавы i Масквы i 
шукаць там патрэбныя звестю пра падзе1 70-гадовай дауншы. 

дагляду. Фота 1930-х гг. 
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Да 1924 г. ахову дзяржаунай мяжы у Полыпчы выконват вайсковыя i 
жандарсгая части. Аднак ваенная напружанасць на усходшх «крэсах», 
населеных пераважна няпольсгам насельнщтвам, дзе пры падтрымцы 
агентау савецкага ГПУ актыуна дзейшчат шматл1к1я дыверсшныя 
групы, прымушал1 аф1цыйную Варшаву пайсщ на арган1зацыю 
спецыяльных памежных войскау. 

Сапрауды, у 20-я гг. XX ст. на польска-савецкай мяжы было асабл1ва 
неспакойна... Так, у ноч з 3 на 4 жн1уня 1924 г. савецкая дыверс1йная 
група бесперашкодна перасекла мяжу i учын1ла пагром стаубцоускага 
палщэйскага пастарунка i мытн1. У выннсу акцы1 было заб1та шмат 
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польсклх дзяржауных службоуцау. 6 жшуня 1924 г. у мястэчку адбылося 
жалобнае пахаванне забггых. Пазней на мясцовых могшках быу 
пастаулены помшк памящ ахвярау савецкага тэрору. Пасля 
«вызваленчага паходу» у Заходнюю Беларусь Чырвонай Арми гэты 
помн1к на маплах забггых «класавых ворагау» быу зруйнаваны. Сёння ад 
яго засталгся толыа рэпгпа [2]. 

3 мэтай спынення прашкнення на польскую тэрыторыю дыверсантау i 
тэрарыстау у тым жа 1924 г. быу утвораны Корпус аховы памежжа 
(КАП). Асноунай задачай яго была ахова дзяржаунай мяжы польскай 
дзяржавы. Ахова стаубцоускага участка мяжы была ускладзена на 
памежны батальён «Стоубцы» брыгады «Навагрудак» [3, с. 107]. Пад 
юраунщтвам камандавання батальёна якраз i знаходзшася 
вышэйзгаданая памежная застава у Коласаве. Акрамя ceaix непасрэдных 
абавязкау, памежнна актыуна узаемадзейшчаат з мытшкам1 у барацьбе з 
кантрабандыстам1-«чаунакам1», тым больш што апошн1я нярэдка 
выкарыстоувалгся органам! ГПУ у якасц1 нелегальных перавозчыкау 
36poi, баявых патронау i забароненай лиаратуры. Гэтыя «тавараношы», 
добра арыентуючыся у навакольных мясц1нах i ведаючы усе патаемныя 
«лазы» праз мяжу, наймалкя спецслужбам! у якасц1 правадн1коу для 
пераюдання за кардон mnieHay i тэрарыстау [4]. 

Мытня «Стоубцы» (Stolpce) 
Як мы ужо адзначат, савецкая мытня знаходз1лася у Негарэлым, а 

польская - у Стоубцах, дакладней, у будынку чыгуначнага вакзала. 
Апошн1, пабудаваны з цэглы у 1926 г. у мадэрновым стыл1 i пакрыты 
выбеленай тынкоукай, на фоне савецкага негарэлаускага вакзала -
драулянага барака, быццам наумысна пафарбаванага у брудна-шэры 
колер, выглядау у той час як сапраудны чыгуначны палац. Гэта з 
непрыхаванай непрыязнсцю прызнавау вядомы апалагет бальшав1зму, 
паэт-футурыст Уладз1м1р Маякоуск1 [5, с. 344]. Стаубцоусга вакзал, 
перажыушы ваеннае л1халецце 1939 - 1945 гг., i сёння упрыгожвае горад, 
радуючы сва1м выглядам яго жыхароу i гасцей. 

У 1920-я гг. нельга было наупрост дабрацца цягн1ком са Стоубцау да 
Масквы або Уладз1вастока. Пасажыры, як1я ехал1 на усход, у Савецю 
Саюз або К1тай з Пар^гжа, Берл1на, Варшавы ц1 з 1ншых еурапейск1х 
KpaiH, даехаушы да апошняй польскай станцы1 «Стоубцы», павшны был1 
перасядаць на маленьк1 «каранцшны» цягн1к, як1 вёз ix да савецкай 
станцьп «Негарэлае», а адтуль ужо, перасеушы на экспрэс-цягн1к, Marai 
працягваць падарожжа па шырокай чыгуначнай каля1не да М1нска, 
Масквы i далей. TaKi ж парадак дзейшчау i у адваротным напрамку. 

150 



Пазней цягнна даходзЫ да Стоубцау щ да Негарэлага, а далей 
пасажыры, прайшоушы памежны i мытны кантроль, перасаджвалкя на 
«вузкакалейны» (польем) щ «шырокакалейны» (савецю) цягшк i 
працягвал1 свае падарожжа. 

Мытная служба Полыпчы была адроджана у 1918 г. пасля аднаулення 
незалежнасщ польскай дзяржавы. У лютым 1920 г. быу створаны Мытны 
дэпартамент пры Мшгстэрстве фшансау (Departament Cel Ministerstwa 
Finansow). У м1жваенны час польская мытная служба складалася з 8 
мытных упрау («Варшава», «Гданьск», «Львоу», «Познань», 
«Мыславщы» i i H m . ) , 61 мытш «першага класа» i 123 - «другога класа». 
У 1938 г. у штаце польскай мыты натчвалася звыш 3,5 тыс. чалавек. 
Апошшя польск1я Мытныя правшы змянЫся у 1933 г. (зацверджаныя 27 
кастрычшка згаданага года) [6]. 

Адзш з таюх мытных органау з'яуляецца у 1921 г. i у Стоубцах. 
Падаецца гэты факт i у «Адраснай кшзе Польшчы», выдадзенай у 
Варшаве у 1930 г. Паводле яе, даюцца наступныя звестю пра Стоубцы 
1921 г.: « <...>павятовы горад, нал1чвае 2956 жыхароу, важная памежная 
станцыя на niuii Варшава - Мшск, сярод дзяржауных устаноу -
ф1нансавы аддзел, паштовы мытны аддзел i мытня» [7]. Спецыялгстау 
для дзяржауных устаноу павятовага мястэчка сабрал1 за пару гадоу з 
розных месцау Польшчы. Сем'ям службоуцам давалася жыллё, a ix 
дзяцей вучыл1 у мясцовых польскамоуных школах. 

Будынак паштовай мытн1 (Urzqd pocztowo-celny), што знаходз1уся 
каля вакзала, быу пабудаваны у 1926 г. i сва1м выглядам уражвау 
тутэйшых жыхароу не менш, чым вакзал (гл. фота на стар. 166). Пасля 
вайны ён быу напалову зруйнаваны. У ацалелай частцы будынка 
некаторы час знаходз1уся склад медпрэпаратау, але у пачатку 2000-х гг. 
рэнгпа былой паштовай мытн1 был1 канчаткова зруйнаваныя. 

1нфармацыю пра рух м1жнародных цягн1коу праз Стоубцы можна 
было прачытаць як у польскай, так i у савецкай прэсе. 3 аб'явы, 
змешчанай у газеце «Звязда» (верасень 1926 г.): «Ад 1 кастрычшка 
пачынаюць курс1раваць штодзённыя хутюя цягн1к1 простага злучэньня 
Уладз1васток - Парыж праз Маскву - Менск - Варшаву - Бэрл1н. 3 гэтым 
цягшком па ауторках i суботах будуць адпрауляцца праз Менск вагоны 
простага злучэньня Стоупцы - Манчжурыя i па чацьвяргах Стоупцы -
Уладз1васток. Штодзённыя хутк1я нягши адыходзяць з Менску у 1 гадз. 
40 хв. уначы пасьля 20-хв1л1ннай стаянк1» [8]. 
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Нарад польсюх памежшкау. Фота Дж. Фiлiпca 1938 г. 

Рэштю зруйнаванай польскай памежнай заставы каля Коласава. 
Сучасны выгляд. 
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Б ы т часы, к а т з перонау сгаубцоускага вакзала адыходзЫ так1я 
сусветна вядомыя м1жнародныя экспрэсы, як «Стоубцы - Парыж», 
«Стоубцы - Берлш», «Стоубцы - Варшава», «Парыж - Масква», 
«Стоубцы - Сшьцдзш 1» ды шш. Тут жа, у Стоубцах, адбывауся 
паунавартасны памежны i мытны кантроль. Верасень 1939 г. усё 
перайначыу. Пра даваенную мшуушчыну нагадваюць толыа сам вакзал i 
старая заправачная калонка на чыгуначных пуцях, вырабленая у 
нямецюм Мангейме i прызначаная для запраую вадой м1жнародных 
экспрэсау. 

Пункт абмену м1жнародным1 пасылкам1 i паштовай карэспандэнцыяй у 
БССР знаходз1уся у Мшску, а на усходзе Польшчы - у Варшаве i Брэсце. 
Перадача мяхоу з поштай таксама ажыццяулялася праз Негарэлае -
Стоубцы. Дзеля гэтага выкарыстоуватся адмысловыя паштовыя вагоны, 
што прычэшпватся да м1жнародных цягшкоу. Напрыклад, у цягшку 
«М1нск - Стоубцы», яга пасля Мшска спыняуся на станцыях Фаншаль, 
Койданава, Негарэлае i Коласава, гэтыя вагоны значылгся пад №№ 51-52, 
53-54 i 55-56. Паводле раскладу пачатку 1920-х гг., цягшк прыбывау на 
станцыю Негарэлае у 16.40. Пасля памежнага i мытнага кантролю з 
савецкага i польскага бакоу на станцыю Стоубцы цягн1к з паштовым1 
вагонам! прыбывау у 18.00. На сёння захавауся каляндарны штэмпель 
паштовага вагона № 56 згаданага цягн1ка на рускай мове («Столбцы 56 
Минск»). На польсгам баку уся карэспандэнцыя, якая нак1роувалася у 
СССР, груз1лася у паштовыя вагоны цягшкоу № 8 «Варшава - Стоубцы», 
№ 281 «Брэст- Стоубцы», № 307 «Беласток - Стоубцы». У 1923 - 1939 гг. 
па маршруце Варшава - Стоубцы кураравау спецыяльны паштовы вагон 
«Варшава - Негарэлае», з якога на савецюм баку адбывалася заб1ранне 
м1жнароднай карэспандэнцы1 [9]. 

3 успамтау вядомых пасажырау пра працу савецкай i польской мытняу 
на памежным участку Негарэлае - Стоубцы 

Псторыя пакшула нам дастаткова успам1нау вядомых людзей пра тое, 
як яны у 20-я - 30-я гады мшулага стагоддзя праходз1л1 пашпартны 
кантроль i мытны дагляд на прапускных пунктах у Стоубцах i Негарэлым. 
CeaiMi уражанням1 пра перасячэнне польска-савецкай мяжы у раёне Стоуб-
цау - Негарэлае у 1934 г. падзял1уся у сваей кн1зе «Рас1я, 1934» вядомы 
венгерск1 п1сьменн1к-сац^1ял1ст Д'юла 1йеш (глава «Брама»): «Цягн1к 

С1ньцдз1н (ют. - Чанчунь), CTaniua Манчжоу-Го (Вялжай Манчжурскай iMnepHi), 
марыянеткавай квaзi-дзяpжaвы пад пратэктаратам Япoнii, якая icHaea з 1 caKaeiKa 
1932 г. па 19 жшуня 1945 г. 
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спыняецца [каля Коласава], узброеныя польсгая жаунеры саскокваюць з 
прыступак вагонау i пад л1унем шыхтуюцца каля невялнсай вартаушчай 
будга. <.. .> Толыа цяпер вщаць, як шмат ix, гэтых жаунерау. I толью цяпер 
В1даць, як шмат пасажырау сышло тут, на апошняй [польскай] станцьп у 
Стоубцах. Тут праходзщь мяжа. Наваг правадшю - i тыя паюдаюць вагоны. 
Цягшк без усялякага суправаджэння рухаецца у Paciro. 

Засталося яшчэ метрау дзвесце - трыста. Хваляванне у нягннсу узрастае з 
кожным 1мгненнем, як падчас вялшх пстарычных паваротау. Пасажыры з 
щкаунасцю прыглядаюцца адзгн да аднаго. Абмшуушы рамантычны хваёвы 
гаёк, няганс нечакана пачынае тармазщь. Я высоуваюся з вакна. Паравоз, 
пыхкаючы, заязджае у вел1зарныя драуляныя вароты, упрыгожаныя выра-
заным1 з дрэва сярпом i молатам, пад ягам1 змясщуся савецга герб. «Няхай 
жывуць працоуныя ycix краш...» - па лггарах разб1раем надшс на браме, яга, 
несумненна, С1мвал1зуе уваход у новую эпоху. 

У суседшм купэ тры маладыя жанчыны, яюя з самай Вены паводзЫ 
сябе велыш стрымана, нечакана зацягнул1 «1нтэрнацыянал». Адразу 
высветлшася, што гэта сваячю паусталых у лютым шутцбундауцау1, яюя 
вандруюць нелегальна. 3 вакна суседняга купэ на ix чуйна паз1раш 
амерыканцы, яюя з тоустым1 чэкавым1 кн1жкам1 спяшаюцца на леншградсю 
футравы аукцыён. Рух цягшка на 1мгненне замаруджваецца, i да вушэй 
выразна даносщца гул у вагоне, як у разварушаным вулл1; людз1, яюя да 
гэтага моманту гасцшна дзялшся са спадарожннсам1 харчам1, зараз 
расцерушытся, рассыпашся у розныя баю - направа i налева. Куды вядзе 
гэтая брама: у пекла щ у рай? Я шльна углядаюся да усяго, што мяне 
атачае, i даю зарок захоуваць аб'ектыунасць. Паварочваю галаву назад -
туды, дзе засталася Еуропа. «Камушзм змяце межы пам1ж крашам1!» — 
абвяшчае надшс з адваротнага боку брамы. Я прымушаю сябе да спакою i 
ва усеагульнай миусш складваю узятыя у дарогу KHiri: замест даведшкау i 
дарожных схемау я зачытвауся «Лк;там1» Л. Талстога. Дастаю сшытак для 
зашсау i пранумароуваю пачатковыя староню. 3 гэтага часу усё становщца 
важным. <.. .> Наступны грамадзянш у гэты момант уваходзщь у купэ. 

Шутцбунд (ням. - Schutzbund, даслоуна - Саюз абароны) - ваешзаваная аргашзацыя 
леварадыкальнага крыла Сацыял-дэмакратычнай партьп Аустрьп (СДПА), утвараная 
у 1923 г. Ад назвы аргашзацьп пайшло найменне «шутцбундавец». У 1934 г. разам з 
KaMyHicTaMi apram3aBani у Вене няудалае Лютаускае узброеннае паустанне. Пасля 
яго падаулення мног1я шутцтцбундауцы бьин выключаны з сябрау СДПА або caMi 
вышшп з партьп i далучылгся да камушстау. Некаторыя 3Mirpaeani у СССР. 
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Польсюя цывшьныя служачыя вакзала разам з мытншам1 i памежнжам1 
каля будынку стаубцоускага вакзала. Фота 1930-х гг. 
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Сведка мшулага: 1ржавая заправачная калонка на стаубцоусюм вакзале, 
якая захавалася з польскага часу. Сучасны выгляд. 

Гэта невысок!, белатвары малады жаунер, чаргуючы усмешку i 
нахмураны выгляд, 1мкнецца вытрымаць афщыйную раунавагу пам1ж 
захопленьиш i падазрона настроеным1 пасажырамц аддаушы чэсць, ён 
ветшва просщь прад'явщь пашпарты» [10, с. 4 - 5]. 

Велыш сцюла згадвае пра Стоубцы i польскую мытню у ceaix пада-
рожных нататках вядомая англшская тсьменнща Сеешь Чэстэртан 1, 

Сеешь Чэстэртан, ангельская шсьменнща, сяброука жоню Ушстана Чэрчыля -
Клемянщны, разам з якой у 1941 г. аргашзавала Англа-савецю жаночы камгтэт. 
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апублжаваныя у 1931 г. адначасова у Вялнсабрытанп, 1ндьп, Аустралп i 
ЗША пад назвай «Мае расшсюя прыгоды» [12, с. 140]. 

Давол1 падрабязна пра праходжанне савецкага i польскага памежнага i 
мытнага кантролю у 1927 г. распавядае у ceaix мемуарах «Без 
бацькаушчыны. Псторыя жыцця расшскага яурэя» с1яшст ФЫп Вейцман. 
Шлях да памежнай мыли у Негарэлым ён пачынае з беларускай сталщы: 
«Ярка асветлены перон. Мшск. Каля цягшка замиусЫся чыгуначнна. Да 
нашага вагона падьшш двое у вайсковай форме i бярэтах - чыны 
памежнага ГПУ. Цягннс кранууся i у хутюм часе пачулкя ix галасы: 
«Грамадзяне, пашпарты! Пашпарты! Грамадзяне, каш ласка, пашпарты!». 
Зноу npafinmi чыны ГПУ, цяпер яны зб1рал1 ва ycix пашпарты. Цягннс 
хутка ехау, ляцеу час! Зноу i зноу прайшт'ся па вагонах агенты ГПУ, 
увесь час захоуваючы на ceaix тварах усё той жа выраз надзвычайнай 
падазронасщ. Было Tpoxi няёмка. Справа за вакном з'яв1уся в я л т 
няутульны драуляны будынак брудна-шэрага колеру: Негарэлае -
савецкая памежная мытня. Мы усе выйнш, цягнучы за сабой увесь свой 
багаж. <...> Наш багаж даглядае нейкая жанчына. Яна карэктна, але з 
педантычнай упартасцю корпаецца у нашых чамаданах. Знайшла мае 
падручшкк «Навучальныя дапаможшю вывозщь з СССР забаронена, але 
вы, аднак, верагодна хутка вернецеся. Можаце ix везщ з сабой». < _ > У 
нашага суседа па вагоне знайшл1 савецга гумарыстычны 4aconic 
«Крокодил». Мытны чыноушк папярэдз1у: «Паляк1 не прапусцяць». На 
гэтым свеце усё скончваецца, наваг савецга мытны дагляд. Мы зноу 
сядаем у вагоны разам са CBaiMi чамаданам1. Зноу прыйшл1 чыны 
памежнага ГПУ: на гэты раз вярнул1 пасажырам ix пашпарты. <...> 
Загрымел1 колы па рэйках i брудна-шэры будынак станцы1 Негарэлае 
паплыу назад i стау м1нулым. Бацькау саслужывец па Экспартхлебу, як1 
ездз1у у Варшаву < _ > napaiy нам, к а т мы жадаем убачыць мяжу, 
глядзець у левае вакенца. <...> Ус1м хацелася убачыць гэты апошш 
памежны пункт. Каб зразумець нашыя пачуцц1, варта памятаць, што у той 
час увесь свет падзяляуся на дзве няроун^1я частк1, яюя смяротна 
супрацьстаял1 адна другой. Адна шостая частка сушы - СССР, i астатн1я -
пяць шостых. Мы набл1жал1ся да дэмаркацыйнай лшп. Агенты ГПУ 
адкрыл1 дзверы нашага вагона i стал1 на яго прыступку. Паказал1ся 
драулян^1я, В1даць, наз1ральныя, вышк1. Цягн1к рухауся усё марудней i 
марудней, i нарэшце спышуся перад невял1чк1м белым будынкам, з 
маленькай чатырохграннай калонкай на даху. На вярхушцы калонк1 
бачныя 6bmi скрыжаваныя серп i молат. Наперадзе, на шляху, стаяла < _ > 
брама <...>. На адным яе баку было нашсана «Камун1зм сцярэ межы», а 
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на друпм баку: «Прывгганне рабочым Захаду!». Цягшк прайшоу пад 
аркай. Побач з ёй стаяу апошш вартавы чырвонаармеец. <...> Цяпер мы 
рухалкя з хуткасцю чалавечай хады. <...> За вакном зноу з'яв1уся белы 
будынак, з чатырохграннай вышкай, на ёй вщнеуся, растапырьгушы 
круглы, белы польем арол. «Панове, пашпарты, пашпарты! Панове, кал1 
ласка, прад'явще вашыя пашпарты!» Два польегах памежшю увайнш у 
вагон, зб1раючы ва ycix пасажырау ix дакументы. Гаварыл1 яны па-
раешску, без усялякага акцэнту, i я ад ix не чуу ашводнага польскага 
слова. Зноу прыпынак - апошгп: савецга цягшк далей не шгоу. Станцыя 
Стоубцы. Надшс на франтоне па-польску «Stolpce» <...>. Невял1чга 
чысценью, нават зграбны будынак вакзала, упрыгожаны кветннсам1. 
Чыгунка праходзша з двух яго бакоу: з аднаго боку шырокакалейка -
савецкая, i з другога боку вузкакалейка - заходнееурапейская. Мы i3Hoy 
узял1 наш багаж i з дапамогай наешьшчыка перанесл1 яго на станцыю. 
Польск1 мытны дагляд не лепшы за савецга. У пасажыра, нягледзячы на 
усе просьбы i пратэсты, быу адабраны гумарыстычны савецк1 4aconic 
«Крокодил». Прайшоушы давол1 доуг1я мытн^1я фармальнасц1, мы выйиш 
праз 1ншыя дзверы вакзала i сел1 у вагон першага класа польскага цягн1ка, 
як1 наюроувауся да Варшавы. Прыйшл1 польск1я жандары i без усяляк1х 
выкрунтасау вярнул1 yciM пасажырам праверан^1я i праштампаваныя 
пашпарты. Цягн1к кранууся. Была ранща, 30 жн1уня 1927 г. Бывай, 
радз1ма!» [11, с. 318 - 320]. 

Агульнавядомы факт, што свой «Верш пра савецга пашпарт» Ула-
дз1м1р Маякоуск1 Hanicay пад уплывам эмацыйных уражанняу, axaniy-
шых яго пасля праходжання памежнага i мытнага дагляду у Стоубцах. 
Свае першыя рэфлексИ адносна праходжання польскага пашпартнага i 
мытнага кантролю ён выклау у сва1м нарысе «В1ды Варшавы»: «Стоуб
цы. Памежны пункт. Toe, што завецца «шыкоуны» будынак! Белы, быц-
цам аздоблены золатам. Як адрозшваецца гэтая станцыя ад нашых 
брудных станцы1шак! Мяркую: кал1 так пойдзе i далей - Польшча 
насамрэч замажнела i узнялася. Шчога падобнага. Станцыя - гэта толью 
пыл у вочы. За гэтай станц^1яй да самой Варшавы жабрацю беларуск1 
краяв1д, як1 н1чым не адрозшваецца ад жабрацк1х мястэчкау нашага 
Саюза. < _ > Я бачыу шмат межау. Дакладней, не бачыу - праязджау, не 
зауважаючы, дзе сканчваецца адна краша i пачынаецца 1ншая. Польскую 
мяжу не зауважыць нельга - яна уся у мностве радоу перацягнута 
калючым дротам. Але, вщавочна, i гэтага мала. Яшчэ i яшчэ ляжаць 
вел1зарныя шпульк1 калючага дроту. Намотвай, кольк1 улезе...» [5, 
с. 344]. Закранае тэму мяжы i Стоубцау У. Маякоуск1 таксама i у 1ншым 
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сва1м вандроуным нарысе «Паверх Варшавы». Там ён згадвае пра сваю 
размову з польсюм мытшкам: «Першае лггаратурнае уражанне на 
польскай тэрыторьп - мытны дагляд. Усе KHiri адб1раюць. Я звяртаюся да 
нейкага вышэйшага палщэйскага мытнага чына: «Прашу вярнуць мне 
KHiri. Тым больш што гэта толыа мае творы...» Чыноушк ветл1вы i 
радасны: «Вы caMi Hanicam? Значыць, вы caMi шсьменшк?» Юваю сцшла 
i сцвярджальна. Чыноушк ветл1ва вяртае KHiri назад. Учытваецца у мае 
прозвшча. «Маякоусю... Такога не ведаю. А вы Малашкша 1 ведаеце? Ён 
стары або малады? Я прачытау яго KHiry «Месяц з правага боку». 
Надзвычай щкавая KHira... Ён у вас таксама вядомы?» Вщавочна, KHiri, 
яюя адб1раюцца, не зшкаюць дарма. Распавёушы усё, што ведаю пра 
Малашкша, саджуся у варшаусга цягшк» [13, с. 347 - 348]. 

Друп савеща лггаратар Валянцш Катаеу у лггаратурным нарысе «На-
шыя за мяжой» таксама адлюстравау свае прыбыццё на стаубцоусга вакзал: 
«Цягн1к павольна падыходзщь да новенькага белага вакзала у новым 
нямецк1м ст^1л1. Гэта Стоубцы. Белы аднагаловы арол, падобны на гусака, 
упрыгожвае мезан1н станцы1. Тут i3Hoy мытны агляд. Не л1чачы таго, што у 
пасажырау ветл1ва адб1раюць паюсную iKpy, усё скончваецца найлепшым 
чынам. Наш засмучаны герой, яю цягне за рукау сваю узрушаную жонку, 
выходз1ць на перон i са здз1уленнем разявае рот. Некальга бл1скучых 
цягн1коу стаяць на пунях. 3 непадробным уражаннем ён чытае па складах 
французск1я i нямецк1я ш^гльдачк1 на вагонах: «Стоубцы - Берлш», 
«Стоубцы - Парыж», «Стоубцы - Астэндэ» [14, с. 199 - 204]. 

Вядомыя расшсгая шсьменнна 1лля 1льф i Яуген Пятроу у апавяданн1 
«Тоня» (1937) так ашсваюць падарожжа сваей repauri з «польск1х» 
Стоубцау да «савецкага» Коласава: «<...> цягн1к Пар^гж - Негарэлае вый-
шау з польскай станцьп Стоубцы i рушыу да савецкай мяжы. На паустанку 
Коласава ён на хвшну затрымауся. Яшчэ на хаду з яго crani саскокваць 
польск1я жандары у фарсовых кажушках з шэра-сабачым1 каунярам1. 
Цягшк велыш павольна м1нуу яшчэ некалыа метрау. Тоня з зам1раннем 
сэрца пачала церц1 шкло i убачыла у золкай цемры з1мовага вечара 
драуляную вышку, на якой стаяу чырвонаармеец у доуг1м вартавым кажусе 
i шаломе. На хв1л1ну яго асвятлш arHi цягн1ка, бл1снуу ствол вштоуга, i 
вышка павольна паехала назад. Вартавога завальвала снегам, але ён не 
страсау яго, заставауся нерухомы, суворы i вел1чны, як помшк» [15]. 

ManamKiH Сяргей (1888 - 1988), расшсю caeeuKi шсьменшк, як1 у пачатку 1920-х гг. 
карыстауся папулярнасцю за умераны нонканфар1шзм у fla4HHeHHi да 6anbmaeiKoy. 
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Польсю пашпартны кантроль на станцьп Стоубцы. 
Фота 1930-х гг. 

Польская паштовая мытня у Стоубцах. Фота 1930-х гг. 

Не надта шматслоуным адносна ceaix уражанняу пра праходжанне 
мытнага кантролю на савецка-польскай мяжы быу «чырвоны граф» 
Аляксей Талстой, якг неаднараозова ездз1у у замежныя камандз1роукг праз 
Стоубцы. У 1932 г., накгроуваючыся у Гтатю да Маюлма Горкага, ён так 
ашсвау свае падарожжа цягшком па Заходняй Беларуа i парауноувау свае 
уражанш з тым, што ён бачыу тут у 1915 - 1916 гг., к а т працавау ваенным 
карэспандэнтам петраградскай газеты «Ведомости»: «Ягам1 6bmi, скажам, 
гадоу дваццаць таму гэтыя мястэчю i гарадю з драуляным1 хаткам1, платам^ 
брудным1 вулщам1, таюм1 яны стаяць i сёння. Адгрымел1 вялная ваенныя 
гады, а тут усё стащь, як стаяла» [16, с. 172]. 
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Фота 1930-х гг. 

Фота 1930-х гг. 

Сярод пасажырау, што спынялюя у Стоубцах, траплялюя i вядомыя у 
той час палгтычныя дзеячы i дыпламаты. Аднаму з патрыярхау савецкага 
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дыпламатычнага корпуса, тагачаснаму амбасадару СССР у 
Вялжабрытани 1вану Майскаму, стаубцоуск1 прыпынак запомшуся 
наступным: «На працягу 18 гадоу пасля Кастрычшка <...> Масква была 
пад палпычным байкотам - не фармальна, а фактычна. HixTO з мшстрау 
буйных дзяржау Захаду не л1чыу магчымым стушць нагой на 
маскоускую зямлю. I рангам у сакавжу 1935 г. у Маскве з'яв1уся [Энташ] 
1 Д Э Н 1 , сябра урада магутнай Вялжабрытани! Гэта было падзеяй вялжага 
паттычнага значэння i выклшала ш м а т л т я каментары у сусветным 
друку. Паводле рашэння Савецкага урада я суправаджау 1дэна у яго 
паездцы ад Берлша да Масквы. Цягшк з захаду прыходз1у у Стоубцы, i 
тут (з прычыны рознщы у шырыш чыгуначнай каляшы Польшчы i 
СССР) пасажырам прыходзшася пераходзщь на шшы бок вакзала, дзе 
ужо чакау савецю цягннс. Я iinoy побач з 1дэнам. К а т мы падьшш да 
савецкага цягшка, 1дэн раптам спышуся i са здз1уленнем выгукнуу: 
«Вось гэта да!... Адразу атрымл1ваеш яснае уражанне пра пганцюя 
памеры вашай крашы!» 1дэн пры гэтым паказау на шыльдачю, яюя в1сел1 
на вагонах [цягшка]. Яны абвяшчат: «Стоубцы-Манчжурыя». То быу 
далёкаусходш экспрэс, яга imoy наупрост праз Маскву ад заходняй мяжы 
СССР да усходняй» [17,с. 272 - 273]. 

Вышэй ужо згадвалася, што праездам у Стоубцах i Негарэлым пабывал1 
чэмшёны свету па шахматах Э. Ласкер 2, X. Р. Капабланка, М. Эйве, 
В. Менчыкава. Разам з шшым1 сусветна вядомым1 шахматыстам1, 
грасмайстрам1 Саламонам Флорам з Чэхп, Андрэ ЛЫенталем з Венгрьп, 
Гансам Кмохам з Аустрьп яны праходзЫ на польска-савецкай мяжы 
памежны i мытны кантроль i наюроувашся на м1жнародныя туршры, што 
адбыватся у Маскве, Леншградзе, Тбшкл i Юеве [23, с. 49]. 

Цдкавы факт, звязаны са Стоубцам1 i Негарэлым, звязаны з б1яграф1яй 
выбггнага савецкага шахматыста Mixama Батвшшка, бацьга якога, 
дарэчы, паходзЫ з Беларуси. У жшуш 1936 г., пасля пераможнага 
удзелу у м1жнародным шахматным туршры у англшсгам Нотынгеме, 
М. Батвшшк вяртауся у СССР чыгункай праз Стоубцы i Негарэлае. На 

Энтош1дэн на той час з'яуляуся мшгстрам замежных спрау Вялжабрытанп. 
2 У 1936 г., наведваючы сталщы Савецкай Беларул i Украшы пасля удзелу у 3-м 
Маскоусюм м1жнародным шахматным туршры, экс-чэмшён свету Эмануэль Ласкер 
быу гасщнна сустрэты у MiHCKy старшынём СНК БССР Мжалаем Галадзедам. У 
беларускай сталщы ён дау некалью сеансау адначасовай гульш i правёу семшары для 
мясцовых шахматыстау. 
3 Банька Магсей BaTBiHHiK паходзщь з BecKi Кудрышчана Мшскай ry6epHi (цяпер 
Смалявщю раён Мшскай вобласщ), a Maui Шыфра (уроджаная Pa6iHoei4) - з мястэч-
ка Краслаука Вщебскай ry6epHi. 
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савецкай мяжы яго радасна сустракат ш м а т л т я заузятары i журналгсты. 
Было шмат кветак, а таксама - сеанс адначасовай гулып, яю майстар 
правёу у памяшканш чыгуначнага вакзала у Негарэлым для памежшкау, 
мытнисау, журнатстау i мясцовых камсамольсюх актывктау [23, с. 50] 1 . 

Зразумела, сярод пасажырау, што перасякат мяжу у Стоубцах, больш 
траплялкя не vip-персоны, а зус1м шшыя персанажы. Сярод агульнай 
масы эм1грантау, б1знэсменау, дыпламатау i камандз1раваных 
спецыялгстау з абодвух бакоу мяжы тут варочат свае справы 
кантрабандысты, шшёны i диверсанты. 

«Диверсант XX стагоддзя» i «д'ябал мшных дыверсш» 1лля Старынау, 
не раз перасякаушы польска-савецкую мяжу у Стоубцах. 

Фота 1930-х гг. 

Гэта быу першы замежны TypHip М. Батвшшка, дзе ён падзял^ 1-2 месца з экс-
43MnieHaM свету X. Капабланкам, апярэдз^шы чэмшёна свету А. Алёхша, экс-
чэмшёнау свету М. Эйвэ i Э. Ласкера. Па дарозе у Маскву BaTBiHHiKa як героя 
сустракал1 на мшсюм вакзале, а пасля прыбыцця у савецкую сталщу - на плошчы 
каля Беларускага вакзала, дзе у яго гонар быу праведзены урачысты MiTbiHr. За тэту 
перамогу ён быу узнагароджаны ордэнам «Знак пашаны». Цжава, што узнагароду 
шахматысту уручау HaMecHiK Старшыш Прэзщыума ЦВК СССР, «усебеларусю 
стараста» Алесь Чарвякоу. Mixan Батвшшк з гэтай нагоды успамшау: «Старшын-
ствуючы стау казаць пра мяне, тлумачыць, чаму урад вырашыу адзначыць мае 
дасягненш, i заяв1у: «Батвшшк узнагароджваецца ордэнам таму, што яго поспех у 
Нотынгеме спрыяе ... - Тут ён запнууся, але заключыу: справе сацыялютычнай 
рэвалюцьп»» [24, с. 87]. 
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Адзш з самых знакампых савецюх «байцоу нябачнага фронту» 1лля 
Старынау (заходн1я спецслужбы намшават яго на званне «дыверсанта 
XX стагоддзя» i д а т яму мянушку «д'ябал мшных дыверсш») у ceaix 
«Затеках дыверсанта» (Частка II, глава 2 - «Праз шэсць межау») 
успамшау пра складанасщ пераходу савецка-польскай мяжы пад чужой 
легендай у лгстападзе 1936 г., кал1 ён наюроувауся у 1спан1ю дзеля 
аргашзацьп партызансюх падрыуных групау для рэспублжанцау супраць 
путчыстау Ф. Франка: «Увечары <...> мы стаял1 на пероне Беларускага 
вакзала побач з падрыхтаваным да адпраую цягшком «Масква-Стоубцы». 
<...> Утульныя канапы, люстэрю, пал1раванае чырвонае дрэва, аддраеныя 
да сонечнага бляску ручю дзвярэй, мяккае святло настольнай лямпы - усё 
у купэ м1жнароднага вагона падкрэсл1вала камфорт i настройвала на 
супакой. Але яго у мяне не было. Нам <...> трэба было праз дзень 
перасекчы польскую мяжу, а гэта абяцала мала прыемнага. У польскай 
выведцы M a r a i ведаць пра нейкага Старынава, яю займауся у польсюм 
памежным пасе падрыхтоукай да вядзення партызанскай барацьбы. 
Магчыма, у шлсудчыкау мелгся у сакрэтным дасье i некаторыя мае 
фатаграфп? Прауда, невял1юя ByciKi T p o x i змянш мае абл1чча, i я старанна 
горб1уся, хаваючы вайсковую выпрауку. Але хто ведае, щ дапаможа гэтая 
масюроука? Мой настрой зус1м сапсавауся, кал1 цягшк мшуу мяжу i у 
вагоне з 'явшся польсюя жандары, а польсюя дбайныя мытнна стат 
правяраць багаж. Я перажыу давол1 непрыемныя хвшны, пакуль жандар 
разглядау мой пашпарт, але я працягвау сядзець з нудным выглядам. 
«Кат ласка!» - сказау нарэшце жандар, пстрыкнуушы абцасамг <...> У 
Стоубцах мы зрабш перасадку на Варшаву, адкуль павшны 6bmi ехаць у 
Вену» [18, с. 78 - 79]. 

У шшых ceaix мемуарах, выдадзеных у ЗША у 2001 г., А. Старынау 
па-шшаму aniceae свой пераезд савецка-польскай мяжы разам са сва1м 
паплечшкам «Парахняком» па дарозе у 1спанш у тым жа 1936 г. 
(магчыма, ён у гэты час здзейсшу не адну такую паездку): «Мы перасеюп 
мяжу з Польшчай без прыпынку. Свае, савецюя памежшга у зялёных 
фуражках застатся на усходшм беразе невялжай раю. На заходшм 
беразе стаял1 паляю. Праз некалью хвшш цягннс спышуся у Стоубцах. 
<...> Каля нас мггус1уся высою жандар. <...> [Ён] перачытвау мой 
пашпарт, добразычл1ва з1рнуу i вярнуу яго мне. Затым ён узяу пашпарт 
Парахняка. Ён уважл1ва агледзеу яго. - «Proshu, Pan Porokhniak!» <...>, -
сказау нарэшце жандар, вяртаючы пашпарт. Мыппга агледзел1 наш 
багаж так, быццам ён быу напоунены дыяментам1, але канфшкават 
тольга савецюя газеты i часошсы...» [19]. 
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Зрэдку шчасщла ездзщь за кардон у камандз1роукл не толыа 
дыпламатам, шсьменшкам i агентам савецкай выведи. У часы НЭПа 
траплял1 на вучобу, на стажыроуку маладыя шжынеры, навукоуцы i 
нават студэнты. Вядомы савецю спецыялкт па караблебудаунщтве 
Уладз1м1р См1рноу так успамшау сваю першую камащцроуку за межы 
СССР: «Атрымаушы дакументы i валюту, я адправ1уся упершыню у 
жыцщ у невядомасць, за мяжу. На станцьп Негарэлае нашыя рэчы 
праверыла мытня, мы зноу сел1 у вагон, i наш цягшк прайшоу да 
польскай станцьп Стоубцы. Там нас зноу праверыла мытня, гэтым разам 
польская. Адб1раючы у мяне газеты «Правда» i «Известия», польем 
мытшк сказау: «А гэта мы у вас адбярэм, пачытаем caMi...» [20, с. 44]. 

Вядомаму беларускаму б1ёлагу, шсьменннсу i грамадскаму дзеячу 
Mixacro Ганчарыку пашчасщлау верасн1 - кастрычшку 1927 г. пабываць у 
замежнай навуковай камандз1роуцы у Германп: Кёшгсбергу, Берлше, 
Боне, Гале, Лейпцыгу i 1ене. На радз1му будучы член-карэспандэнт 
Нацыянальнай акадэмп навук Беларус1 вырашыу ехаць праз Польшчу 
(Берл1н - Познань - Варшава - Цярэспаль - Брэст - Стоубцы - Негарэлае 
- Мшск). «Пайшоу за в1зай у польскае пасольства у Берл1не. - успамшау 
ён пазней. - Там вымагат, каб я размауляу з iMi па-польску, а я 
дэманстратыуна гавар^гу па-беларуску i палаяуся з iMi, што яны не хочуць 
разумець па-беларуску, захап1ушы стольк1 беларусгах земляу. < _ > 
Адным словам, <...> урэшце в1зу яны мне дал1, але з умовай праехаць 
Польшчу за 24 гадзшы без затрымю дзе-небудзь на ix тэрыторы1. <...> 
Куп1ушы б1лет, < _ > я рушыу на вакзал i заняу месца у вагоне цягн1ка. 
Маёй суседкай аказалася студэнтка, дачка нашага працауннса гандлёвага 
прадстаун1цтва. Яна вуч^глася у Берл1не i зараз ехала на пабыуку да 
сваякоу у Маскву. Гэта аказалася мне вельм1 карысным, бо у мяне б^гл1 
жаночыя рэчы, мае падарунк1 Стэфе (жонцы, - заувага аутарау 
артикула), яюя я не меу права везщ без пошл1ны. А яна была у так1м жа 
станов1шчы, бо везла мужчынсгая рэчы. Перад мытным аглядам у 
Стоубцах мы часова памянял1ся гэтым1 рэчам1 i без усякай затр^1мк1 
прайшл1 агляд, пасля чаго рэчы вярнул1ся да гаспадароу. Тольк1 з роварам 
выйшла недарэчнасць. Паляк1 у Стоубцах абвясц1л1 мне, што у ix зараз 
угзе мытная вайна з СССР i яны не прапускаюць туды машыны, i на гэтай 
падставе яны затрымл1ваюць i мой ровар. У Негарэлым я аб гэтым заяв1у 
нашым мытн1кам. Тыдн1 праз два па прыездзе у Горк1 я атрымау 
паведамленне М1нскай мытн1, што мой ровар знаходзщца у ix i я магу яго 
атрымаць. У скорым часе ровар быу ужо у мяне» [21, с. 195]. 
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А вось зуспм шшы тон i супрацьлеглыя уражанш, нашсаныя 
перабежчыцай з «савецкага раю», былой супрацоунщай савецкага ганд-
лёвага прадстаунщтва у Германп Тамарай Саланев1ч (жонкай вядомага 
расшскага манархкта-вялжадзяржаушка 1вана Саланев1ча). Яна некальга 
гадоу прапрацавала у Берлше i вярталася назад у Савецга Саюз: 
«Страшнае адчуванне ахапляе савецкага грамадзянша, - niina яна у сваей 
юпзе «Затею савецкай перакладнщы», - кал1 цягннс адыходзщь ад 
апошняй польскай станцьп Стоубцы i павольна праходзщь праз 
памежную зону да знакам1тай, узведзенай бальшав1кам1 арю, на якой 
надшс «Пралетарьп ycix краш, яднайцеся». Сэрца сщскаецца, чалавек 
шбыта добраахвотна вяртаецца у клетку, з якой чыста выпадкова яму на 
час атрымалася вырвацца... Будучы у гандлёвым прадстаунщтве, я 
кожны раз, пераязджаючы мяжу, не ведала, щ атрымаецца мне зноу 
выехаць у Вольную Еуропу. А зараз я вярталася у СССР, як мне здава-
лася, назаужды. Здавалася, што жыццё наогул скончана. Накольк1 я 
ведаю, нават выб1тныя камун1сты вяртаюцца у Савецк1 Саюз з вельм1 
цяжк1м пачуццём» [22, с. 53]. 

У пералнсу вышэй узгаданых успамшау i уражанняу пра праходжанне 
савецка-польскай мяжы у раёне Стоубцау яуна не хапае «споведзяу» 
кантрабандыстау, яюя, акрамя незаконнага перамяшчэння харчовых 
прадуктау i таварау шырокага карыстання, зараблял1 на кантрабандзе 
золата, валюты, морфш, паралельна з гэтым выконваючы спецзаданш 
пал1тычных службау па дастауцы за кардон 36poi, нелегальнай л1тара-
туры i дыверсантау. 

Акрамя Сяргея Пясецкага (Sergiusza Piaseckiego), ztd в^1дау у 1937 г. 
свой знакампы раман «Каханак Вял1кай Мядзведз1цы» (Kochanek Wiel-
kiej Niedzwiedzicy) [25], што распавядае пра кантрабандыстау з-пад 
Ракава, шхто больш не пак1нуу ц1кавых рэальных аповедау пра чыннасць 
гэтых прадпрымальных авантурыстау у Беларус1 у М1жваенны час. 
Кантрабандн^1я г1сторы1 трэба шукаць у арх1уных зборах, у следчых 
справах злоуленых «тавараношау», у фондах спецслужбау. Спадзяемся, 
некал1 знойдзецца таю даследшк, як1 усур'ёз зоймецца гэтай тэмай. 

Заключэнне. Сваю дзейнасць польская памежная застава у Коласаве 
i мытня у Стоубцах спын1л1 акурат 17 верасня 1939 г., к а т Чырвоная 
Арм1я у адпаведнасц1 з сакрэтнай дамовай пам1ж СССР i нацысцкай 
Герман1яй пачал1 свой «вызваленчы паход» на тэрыторыю Заходняй 
Беларуси Пад ц1скам савецк1х вайсковых аддзелау батальён КАП 
«Стоубцы», жандары, памежшю i мытн1к1 адступ1л1 да Наваградка, а 20 
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верасня каля мястэчка Mip 6bmi акружаныя пераважаючым1 сшам1 
савецюх войскау i без супращву здал1 зброю. Пазней яны будуць 
штэрнаваныя на усход, дзе ix чакау трапчны фшал - расстрэл без суда i 
следства або высылка на Поунач, у Ci6ip щ Казахстан. Паводле рашэння 
cecii Вярхоунага Савета БССР за 2 лктапада 1939 г. i Пастановы cecii 
Вярхоунага Савета СССР за 12 лктапада таго ж года Стоубцы, як i уся 
тэрыторыя Заходняй Беларуси 6bmi уключаныя у склад савецкай 
дзяржавы. 

Парауноуваючы дзейнасць польсгах i савецгах мытшкау у м1жваенны 
перыяд, знаходзпп шмат паралеляу з сённяшшм часам. Як тады, так i 
сёння польская мытная i памежная шфраструктура знаходзщца вщавочна 
у лепшым стане, чым айчынная. Сацыяльная i матэрыяльная 
забяспечанасць польсгах мытшкау i памежшкау была вышэйшая за 
савецюя стандарты. 

Згадваюцца яшчэ некаторыя щкавыя факты М1жваеннага часу. 
Пашпартны кантроль пасажырау савецюя памежнна пачынал1 
здзяйсняць яшчэ у М1нску, а мытны дагляд - ужо непасрэдна у 
Негарэлым. На польсюм баку усе памежныя i мытныя фармальнасщ 
здзяйснялкя у Стоубцах. Падчас мытнага дагляду на савецгам баку паса-
жырам нават м1жнародных экспрэс-цягшкоу прыходзшася выходзщь з 
вагонау i разам са сва1м багажом гсщ у даглядчую залу мыты. Польсюя ж 
мытым даглядал1 асабгстыя рэчы пасажырау гэтых элиных цягшкоу 
непасрэдна у вагонах. 

Але разам з тым як савецкая, так i польская мытш, разам з фккальнай 
i праваахоучай функцыям1, здзяйснял1 не уласщвыя iM функцьп цгэала-
пчнай цэнзуры i нагляду: iM было загадана выяуляць i канфккоуваць 
любую замежную легальную i нелегальную л1таратуру, а таксама паве-
дамляць пра падазроных у палггычным плане пасажырау палпычнай 
палщьп (жандармерьп або ГПУ). Паттычнае i цгэалапчнае супрацьста-
янне дзвюх кра1н, яюя належал1 да розных сацыяльна-эканам1чных 
с1стэм, накладат на складаную працу мытннсау дадатковыя напружанне i 
клопаты. 

Сёння тольга старажылы гэтых месцау могуць нешта успомнщь пра 
чыннасць польсюх памежшкау i мытшкау у Стоубцах i Коласаве, 
узгадаць пра факты кантрабанды на польска-савецюм памежжы у 
м1жваенны час, пра ваенныя сутычга i правакацьп пам1ж ахоун1кам1 
парадку i парушальн1кам1 мяжы, пра лоулю паттычных шшёнау, 
дыверсантау i тэрарыстау. 
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Слушнай выглядае прапанова мясцовых краязнауцау усталяваць на 
будынку стаубцоускага вакзала мемарыяльную дошку з памятнай 
шфармацыяй, што тут у 20-я - 30-я гады XX ст. спынялгся для 
праходжання памежнага i мытнага кантролю пры перасячэнш польска-
савецкай мяжы сусветна вядомыя дзеячы у сферы паштьпа, культуры i 
спорту. Даведаушыся, што у ix родным горадзе у М1жваенны час 
пабыват брытансю прэм'ер, прадстаушю каралеусюх дынастый, 
нобелеусга лаурэат, цэлая кагорта славутасцяу лггаратурнага i 
шахматнага свету, стаубчане будуць мець яшчэ больш падстау для таго, 
каб ганарыцца сваей малой бацькаушчынай. 
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