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МОЙ ДОМ — 
МАЯ КРЭ ПАСЦЬ

Па да ро зе па вёс цы Чух ны да до ма Сяр-

гея Бан да рэн кi важ на дэ фi люе бу сел. Сiг-

на лiць бес сэн соў на: ён толь кi раз драж нё на 

азi ра ец ца, але не ля цiць. Ва кол — за рос лы 

раз на траў ем луг i ма ляў нi чыя да хi драў ля-

ных да моў, не ка то рыя з якiх — з за бi ты мi 

дош ка мi дзвя ры ма i вок на мi. Ка лi вы шу ка е -

це твор чай адзi но ты — вам сю ды.

— Ча му ства раю ко пiю ме на вi та Крэў ска-

га зам ка? — усмi ха ец ца Сяр гей. — Во ляй 

лё су мы апы ну лi ся ў Смар гон скiм ра ё не, 

а тут — Крэў скi за мак. Ка лi б во ляй лё су 

апы нуў ся ў Маль бар ку — бу да ваў бы ко пiю 

зам ка Маль барк. А ка лi сур' ёз на, то хо чац-

ца, каб лю дзi га на ры лi ся сва ёй гiс то ры яй. 

Каб бы ло што па ка заць за меж ным ту рыс-

там. Каб нас не абу ва лi ў лап цi! Мяс цо выя 

жы ха ры ча сам зу сiм не ве да юць гiс то рыi 

свай го рэ гi ё на. На прык лад, герб Ге ды мi-

на — Ка люм ны Тры зуб (вось, ба чы це, тут 

над бра май ён вы кла дзе ны) — на ват аду ка-

ва ныя лю дзi блы та юць з тры зуб цам на гер-

бах кi еў скiх кня зёў. А лю дзi без «верх няй» 

аду ка цыi — тыя, на огул, ка жуць пра нас: 

«хах лы па на еха лi». Хоць проз вi шча Бан-

да рэн ка рас паў сю джа на на Ма гi лёў шчы не, 

ад куль ро дам мой баць ка.

ТРАС КА-ТУ ГА 
I «ТВОР ЧЫЯ 

ЎНI ВЕР СI ТЭ ТЫ»
— Баць ка мой ро дам з-пад Ма гi лё ва — 

рас каз вае Сяр гей. — А сам я на ра дзiў ся 

ў Ар хан гель ску. У ча сы ма ла до сцi май го 

баць кi, каб бе ла ру су з кал гас на га «раб ства» 

вы рвац ца, трэ ба бы ло iс цi або ў шах ту, або 

ў вой ска. Так мой баць ка стаў ва ен ным ма-

ра ком. Слу жыў у Ар хан гель ску. Там я i з'я-

вiў ся на свет. А ка лi мне споў нi ла ся тры 

ме ся цы, баць ка за браў сям'ю i вяр нуў ся на 

ра дзi му. Ска заў, сы ну ў Ар хан гель ску жыць 

не трэ ба.

— Там так дрэн на?

— У лю дзей там ёсць пры маў ка: «Ту-

га, дош ка i трас ка». Лю бо га мяс цо ва га там 

спы та е це — ён за смя ец ца i ска жа «так». 

Гэ та не бе ла рус пры ез джы ка жа, гэ та лю дзi, 

якiя там жы вуць, — у мя не ж там сва я кi за-

ста лi ся, бо мая ма ма ро дам з Ар хан гель ска. 

Ад ной чы мя не аба зва лi ру са фо бам, ка лi я 

пра гэ та на пi саў. Але ня даў на пры яз джаў 

да нас ту рыст, хло пец з Ар хан гель ска, у 

яго на ват на май цы бы ло на пi са на: «Тос ка, 

до ска и трес ка». Па смя я лi ся 

з iм, вя до ма. Але на са май 

спра ве гэ та не ве се ла.

— У нас, што, лепш?

— Пры нам сi, ней кiя гро шы 

вы дзя ля юц ца на доб ра ўпа-

рад ка ван не. Я доў гi час жыў 

у Свет ла гор ску. А ня даў на 

мой сяб ра па бы ваў у не вя лi-

кiм ра сiй скiм га рад ку. Та кi ж 

ма лень кi го рад, як Свет ла-

горск, толь кi нi чо га не ско-

ша на, ста рыя дрэ вы не спi-

ла ва ныя, па ло ва да моў без 

вок наў. Прос та па мер лая цы-

вi лi за цыя. Мо жа це вы ра заць 

з тэкс ту гэ тыя мае сло вы, а 

мо жа це не вы ра заць...

— А як вы ста лi мас та-

ком?

— Ма ля ваў з дзя цiн ства. 

Прос та па да ба ла ся. Аду ка-

цыя ў мя не не мас тац кая, i 

на огул, я ска заў бы, не твор-

чая — пры бо ра бу да ван не. 

По тым пай шоў у ар мiю. Там 

спат рэ бiў ся мас так. Мя не да 

гэ та га да лу чыў «дзед» — Вiк-

тар Шварц. Ба чы це, да гэ та га 

ча су па мя таю яго проз вi шча. 

Яму па трэб ны быў хтось цi з 

ма ла дых, хто змя нiў бы яго 

ў ма ля ван нi пла ка таў, агi-

так, вы пус ку на сцен га зе ты. 

У мя не вы дат на атрым лi ва-

ла ся Ле нi на ма ля ваць... Та кiя 

вось «твор чыя ўнi вер сi тэ ты». 

Вяр нуў ся з ар мii, па пра ца ваў 

па спе цы яль нас цi ў Свет ла гор ску, а по тым 

у Смар го нi, у фi лi яле трак тар на га за во да, 

вы зва лi ла ся мес ца мас та ка-афар мi це ля. 

Я па ду маў: ча му б i не? Так што ака дэ мiч най 

мас тац кай аду ка цыi ў мя не ня ма. Прос та 

быў iн та рэс, i я асвой ваў сам роз ныя тэх нi-

кi — ад ра бо ты з глi най i ме та лам да аква-

рэ лi, алею, разь бы па дрэ ве, скульп ту ры. 

I вось ужо 36 га доў гэ тым зай ма ю ся.

ЛАЙТ-ВЕР СIЯ 
КРЭЎ СКА ГА ЗАМ КА 

I РЭ ЧЫ З ГIС ТО РЫ ЯЙ
За мак, якi бу дуе Сяр гей, пры вя заў яго да 

ма лень кай вё сач кi Чух ны. Гэ ты не звы чай ны 

бу ды нак — га лоў ная сла ву тасць акру гi. Не 

лi ча чы, вя до ма, са мо га Крэў ска га зам ка, 

якi сён ня ўяў ляе са бой ма ляў нi чыя ру i ны. 

У за мку-ары гi на ле, да яко га ад ся дзi бы 

Бан да рэн кi мож на дай сцi пеш шу, рэ кан-

струк цыя па куль толь кi па чы на ец ца, а 

яго ко пiя на пад вор ку мас та ка па сту по-

ва i ня ўхiль на на блi жа ец ца да ла гiч на га 

за вяр шэн ня.

Маш таб зам ка — 1:10. Цаг лiн кi, з якiх 

ён скла дзе ны, Сяр гей аб паль вае ў пе чы 

сам: кож ная цаг лiн ка — дак лад ная ко пiя 

тых, з якiх скла дзе ны ары гi нал.

— Ка лi ра бi лi пер шую пар тыю цэг лы, 

па трэб на бы ла ней кая круг лая лiч ба. Мы 

з жон кай узя лi са праўд ную зам ка вую 

цэг лу i па мен шы лi яе ў дзе сяць ра зоў. 

Я ж не маг нат — па бу да ваць за мак у 

на ту раль ную ве лi чы ню. Ад гэ тай iдэi, 

хоць i з жа лем, але да вя ло ся ад мо вiц-

ца. Се лi мы та ды з жон кай, па ду ма лi. 

У маш та бе адзiн да двух — не па цяг-

нем. Адзiн да пя цi — так са ма не хо пiць 

гро шай. Ну, та ды да вай зро бiм за мак у 

маш та бе адзiн да дзе ся цi. Гэ ты за мак — 

наш з жон кай су мес ны пра ект. Да рэ чы, 

як раз та ды, ка лi мы толь кi ду ма лi аб 

бу даў нiц тве зам ка, быў цi ка вы вы па дак. 

Еха лi i слу ха лi ў да ро зе «Ра дыё Грод на». 

А там на вi на: знай шлi дзесь цi скарб, якi 

аца нi лi ў пяць мiль яр даў до ла раў. Мы з 

жон кай ду ма ем: вось бы нам на ага ро-

дзе ка ля на шай хат кi знай сцi, на прык-

лад, скарб На па ле о на! Прый шоў бы я 

та ды ў вы кан кам i ска заў: ха чу вы ку пiць 

Крэў скi за мак i сам яго ад на вiць, па ўсiх 

гiс та рыч ных ка но нах! Доб ра, раз скар бу 

не знай шлi, ска за ла жон ка, да вай ра бiць 

ма лень кi за мак...

Ну, скарб не скарб, а сёе-тое са ста-

ра жыт на сцяў у май стэр нi Бан да рэн кi 

з'я вi ла ся — мяс цi ны ж ва кол гiс та рыч-

ныя, за па вет ныя i на ват па ад чу ван нях 

ней кiя ка зач ныя. Ва ўлас ным ага ро дзе май-

стар знай шоў iр жа вы штык на па ле о наў скiх 

ча соў. А ў скле пе свай го до ма — ар ты-

ле рый скi ствол ча соў Пер шай су свет най. 

Мяс цо выя жы ха ры спа чат ку гля дзе лi на не-

звы чай ных ад на вяс коў цаў з асця ро гай, але 

по тым пры ня лi «дзiў ных» су се дзяў i на ват 

ста лi пры но сiць iм ста рыя рэ чы — рап там 

спат рэ бяц ца? На прык лад, рас каз вае Сяр-

гей, ня даў на пры нес лi ўнi каль ны аб раз XVIII 

ста год дзя.

— Ба чы це, вось тут па цёр тасць ад паль-

ца, — па каз вае Сяр гей. — За гэ ты аб раз 

шмат дзе ся цi год дзяў, ма быць, ха ва лi гро-

шы, а ка лi да ста ва лi, увесь час бра лi ся за 

адзiн i той жа рог.

Рэ чы з гiс то ры яй, як i гiс то рыя на огул — 

за хап лен не i лю боў сям'i Бан да рэн каў. 

I, зда ец ца, тут iм да па ма гае са мо гэ та ста-

ра жыт нае, за па вет нае мес ца, дзе яны па ся-

лi лi ся. На прык лад, за сва iм до мам Сяр гей 

знай шоў ве лi зар ны ва лун з дзiў най фор мы 

ямiн кай — цi то след вы тан ча най нож кi, цi 

то во ка, цi то ву ха. На Бе ла ру сi ка жуць, што 

гэ та iш ла Бо жая Ма цi i па кi ну ла след. Гэ-

тыя ка мя нi лi чы лi ся свя ты мi. Ка лi ў сле дзе 

за па сi ла ся даж джа вая ва да, ёй пры пiс ва лi 

ма гiч ную сi лу.

— Мой зна ё мы, вы клад чык БНТУ i адзiн 

з най леп шых у на шай кра i не спе цы я лiс-

таў па вы ву чэн нi ка мя нёў, пры яз джаў гля-

дзець наш ва лун i ска заў, што, маг чы ма, 

гэ ты ка мень быў па ган скiм ал та ром, — ка жа 

Сяр гей. — Ва лун пры цяг ну ла ле да вi ком са 

Скан ды на вii. Та му я вы ра шыў, што на iм не 

след Бо жай Ма цi, а ву ха Одзi на. Ён слу хае, 

што тут ад бы ва ец ца, на Крэў скай зям лi.

— Одзiн — бог во i наў...

— А мы як раз i ва ю ем. З за быц цём сва ёй 

гiс то рыi, з абы яка вас цю да яе.

Ка лi пла ну ец ца за вяр шэн не бу даў нiц тва 

зам ка, Сяр гей ад ка заць па куль не га то вы. 

Ка жа, аба вя за цель ствы «пя цi год ку за тры 

га ды» браць на ся бе не хо ча. Над зам кам 

пра цуе дзень цi два на ты дзень. I мно гае 

ўжо зроб ле на. Але ж ёсць i iн шыя твор чыя 

пра ек ты, якiя так са ма па тра бу юць ча су.

— За мак — да ра гi пра ект?

— Не вель мi, ка лi рас цяг нуць вы дат кi 

па ча се. Да та го ж, мы эка но мiм як мо жам. 

На прык лад, для ра бо ты па ме та ле куп ля ем 

аб рэз кi, якiя iдуць на ме та ла лом. I так шмат 

у чым. У Ся рэд ня веч чы ж не iс на ва ла бу даў-

нi чых фiр маў i прад пры ем стваў па вы пус-

ку бу даў нi чых ма тэ ры я лаў — у спра ву iш лi 

ма тэ ры я лы, якi мi бы лi ба га тыя на ва кол лi. 

Так што мы пры трым лi ва ем ся гiс та рыч ных 

прын цы паў.

Да рэ чы, у за мку на пад вор ку Бан да рэн-

каў ужо з'я вiў ся ўлас ны пры вiд. Па сло вах 

Сяр гея, у ад ным з ку тоў зам ка ва га два ра 

ком пас па чы нае «вар' я цець».

— А ча му б i не? У Крэў скiм за мку ад ве ку 

«жы ве» свой пры вiд — зна ка мi тая дзяў чы-

на з са ба кам. Ця пер у яе «до ме» рэ кан-

струк цыя. Трэ ба ж ёй дзесь цi пе ра ча каць 

«ра монт».

НЕ ТРА ЯН СКI КОНЬ
I «ВОЛЬ НЫЯ МУ ЛЯ РЫ»

Сяр гей не ўтой вае, што ад на з га лоў ных 

мэт яго пра ек та — пры цяг нен не ту рыс таў. 

З гэ тай жа мэ тай хут ка ка ля ўва хо да ў ся дзi-

бу Бан да рэн каў з'я вiц ца скульп ту ра во i на на 

ка нi. Конь (па ме рам з са праўд ную зда ра вен-

ную жы вё лi ну) ужо амаль га то вы, ста iць на 

са праўд ных пад ко вах i ша лё на ко сiць во кам 

на ўсiх, хто пра хо дзiць мi ма. Ту рыс ты па га-

лоў на аб зы ва юць яго «тра ян скiм».

— Хут ка да вя дзец ца па ве сiць на на ша га 

ка ня шыль ду: «Гэ та не тра ян скi конь, гэ та 

конь Чух ноў скi», — смя ец ца Сяр гей.

— А хто бу дзе ся дзець на гэ тым ка нi? 

Вi таўт? Ге ды мiн? Аль герд?

— Iмя па куль не вы даю. Ня хай бу дзе сюр-

прыз. Ска жу толь кi, гэ та бу дзе сур' ёз ны хло-

пец, у са праўд ных гiс та рыч ных да спе хах i 

з мя чом. Цэ мент ны кар кас бу дзе сха ва ны 

па крыц цём пад медзь, з па цi най. Су час-

ныя тэх на ло гii да зва ля юць зра бiць вель мi 

мно гае.

Ту рыс ты ў гэ тую не звы чай ную ся дзi бу 

пры яз джа юць кож ны дзень. Ча сам — да во лi 

вя лi кi мi гру па мi, але час цей — сем' я мi. Уба-

чы лi сайт Сяр гея — i за ха це лi па гля дзець 

на «мi нi-за мак» i iн шыя сла ву тас цi сва i мi 

ва чы ма.

— Учо ра, на прык лад, пры яз джа ла сям'я. 

Муж — аў стрый скi прад пры маль нiк, а жон-

ка — з Бе ла ру сi. Ку пi лi ў нас не каль кi ра-

бот.

Пра жыць мас тац твам у наш час, вя до ма, 

не рэ аль на, ка жа Сяр гей. Жыць толь кi твор-

час цю, на жаль, не атрым лi ва ец ца — да во-

дзiц ца ду маць аб хле бе на дзён ным. Гэ та 

ра ней у твор цаў бы лi ме цэ на ты. Але свет 

не без доб рых лю дзей i ў на шы днi.

— Ка лi бы ла пан дэ мiя i ўвя лi ма сач ны 

рэ жым, у нас быў кры зiс. Гэ та бы ло ў кра-

са вi ку-маi. Пе ра ста лi ез дзiць ту рыс ты, лю дзi 

ба я лi ся лiш нi раз вый сцi з до му. I рап там 

пры яз джае ту рыст. Мы яму ўсё па ка за лi. 

Ён, сы хо дзя чы, да стаў сто до ла раў i ка жа: 

«Гэ та вам на раз вiц цё».

Эк скур сii па сва iм за мку i iм пра вi за ва ным 

му зеi-май стэр нi Сяр гей i Ма ры на Бан да-

рэн кi пра вод зяць бяс плат на. Але про сяць 

ту рыс таў ку пiць цаг лiн ку з над пi сам «Крэ ва» 

за сiм ва лiч ную су му.

— Свай го ро ду ўва ход ны квi ток. 

Толь кi не па пя ро вы, а ка мен ны. Мы ж 

воль ныя му ля ры, — мой су раз моў ца 

кi вае на ве жы i га ле рэю зам ка, скла-

дзе ную з сот няў ма лень кiх цаг лiн. — 

Амаль што ма со ны.

У май стэр нi Сяр гея па чэс нае мес ца 

зай ма юць ко пii гiс та рыч ных рэ чаў. Але 

яны зда юц ца цi ка вы мi да лё ка не ўсiм, 

ка жа су раз моў ца.

— На прык лад, вось бе ла рус кi 

«ведж вуд», ста ра даў нiя «паль ца мi 

леп ле ныя» ва зач кi. Ча сам ту рыс ты 

пы та юц ца: а ча му вы не ку пi це са бе 

ган чар ны круг? На вош та паль ца мi ля-

пiць? Я ад каз ваю: дык прос та яго не 

вы най шлi яшчэ.

— А якое пы тан не вам за да юць 

час цей за ўсё?

— «Вы не хо ча це рэ ста ран тут у вас 

ад крыць?» Мне ўжо амаль 60, i я не 

ха чу зай мац ца рэ ста ра нам. Га доў у 

30–40 мож на бы ло б аб гэ тым па ду-

маць, але не ця пер. Хоць у чымсь цi 

ту рыс ты ма юць ра цыю. Бо ў Крэ ве, ку-

ды лю дзi ча сам пры яз джа юць за сот нi 

кi ла мет раў, нават ня ма дзе нар маль-

на вы пiць ка вы. I ка лi рэ кан струк цыя 

зам ка за вер шыц ца, гэ та бу дзе не да-

пу шчаль ны пра бел. Бо гiс та рыч ны аб'-

ект — гэ та цэнтр «со неч най сiс тэ мы», 

ва кол яго па вiн на быць сур' ёз ная iнф ра-

 струк ту ра. Ка фэ, рэ ста ра ны, гас цi нi ца, 

пля цоў ка для кем пiн га, мас та кi, му зы кi 

i г. д. Та ды гэ та бу дзе па-са праўд на му 

цi ка ва ту рыс там.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

УЛАС НЫ ЗА МАК

Ка лi скон чыц ца бу даў нiц тва, за мак бу дзе та кi ж, якi быў ары гi нал 
у свае най леп шыя га ды. Толь кi ў маш та бе 1:10.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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