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Да яе ха ты ўзяў ся пра вес-

ці су сед Ула дзі мір Ку ры люк. 

Зай шлі — пад во рак пус ты, 

клям ка на кла дзе ная, і толь-

кі чор ны вя лі кі са ба ка па-

да зро на брах нуў на чу жых 

лю дзей. «Дзі ва, што ня ма 

гас па ды ні ў гэ ты час, — сю-

ды-ту ды агля нуў ся Ула дзі мір 

Іва на віч, а по тым па ка заў на 

ага род: — Вунь яна, ка ра ле-

ва па лёў».

А 85-га до вая «ка ра ле ва» 

ка па ла буль бу на сва іх пры-

ся дзіб ных сот ках. Пы та ю ся: 

ча му ж вы са мі ка па е це, не 

ча ка е це, па куль дзе ці пры-

едуць? А яна ў ад каз, што 

тут ні зін ка, та му ба іц ца, як 

даж джы пой дуць, каб не 

вы мак ла. Ды ка пае па ма-

лу. Ага род жа ў ба бу лі Ган-

ны, мож на ска заць, узор ны. 

Буль бач ка чыс тая, ні бы ў 

гэ тых мяс ці нах і пус та зел ле 

не во дзіц ца. Яна пры вык ла 

да гля даць па сад кі, пра по л-

вае свае ага род ныя куль-

 ту ры цэ лае ле та, ледзь не да 

са май убор кі.

Ган на Ан то наў на кры ху 

ада рва ла ся ад ра бо ты, аба-

пер ла ся на ма ты ку, ус пом ні-

ла пра ма ла дыя га ды. Ка лі 

прый шла сю ды ў дом му жа 

ў 1951 го дзе, вёс ка бы ла 

не ма лая: ха та пры ха це. 

У кож на га на пад вор ку вя-

лі кая гас па дар ка, ка ро вы, 

свін ні, птаст ва. «Шко ла бы ла 

ў нас па чат ко вая, на ват дзе-

ці мае ту ды ха дзі лі, по тым яе 

за кры лі, не ска жу ўжо ка лі, 

за бы ла ся, — га во рыць пен-

сі я нер ка. — Ра бі ла двац-

цаць га доў на тор фа бры-

кет ным за вод зе, а ка лі яго 

за кры лі, пай шла ў кал гас. 

І на па ля вод стве да вя ло ся 

пра ца ваць, і да яр кай, і ця лят 

да гля даць. Больш за со рак 

га доў ста жу мае Ган на Пі ва-

вар чук. З му жам вы га да ва лі 

сы на і дач ку.

Ган на Ан то наў на зга да ла, 

як ра ней бы ло цяж ка пра ца-

ваць у жы вё ла га доў лі. «Усё, 

мае дзет кі, уруч ную мы ра бі-

лі, і зі мой і ле там у гу мо вых 

бо тах, бо інакш не прой дзеш 

па фер мах ды іх два рах... 

А ця пер як доб ра, да яр кі ў 

туф лі ках на ра бо ту хо дзяць, 

ім не трэ ба бі то ны з ма ла ком 

ця гаць, ва ду на сіць. Ой, усё 

па мя ня ла ся. А ў мя не пе рад 

са май пен сі яй ру кі за ба ле лі, 

не маг ла гарш ка з пе чы вы-

няць, усё муж ра біў, на ват 

ес ці ва рыў. Доў га ля чы ла ся. 

І кан чат ко ва ачу ня ла, як на 

пен сію вый шла, пе ра ста ла 

на сіць цяж кі по суд ды гной 

ві ла мі пе ра ва роч ваць».

«Вось так і жы ву, — пра-

цяг вае Ган на Ан то наў на. — 

Ужо даў но ад на. Дзе ці ў 

Брэс це жы вуць. Вя до ма, 

пры яз джа юць, да па ма га юць. 

Ня даў на дах на ха це па мя ня-

лі. І ага род па са дзіць, і ўсё 

ас тат няе зра біць ад на ўжо не 

змаг ла б. А так кож ны дзень 

са ма са бе па сва ёй гас па-

дар цы ту паю. Са бач ка Бэн 

у мя не ця пер — най леп шы 

ся бар. Яго за вя лі ўнук з жон-

кай. А ка лі ў іх да чуш ка на ра-

дзі ла ся, дак та ры за ба ра ні лі 

са ба ку до ма тры маць. Бо ў 

ма лень кай алер гія па ча ла ся 

на са ба чую поўсць. Вось да 

мя не і пры вез лі Бэ на. І ця-

пер я так ра да, не ха чу яго 

ад да ваць. Я з ім цэ лы дзень 

раз маў ляю. А так не бы ло б 

да ка го сло ва ска заць. І ён 

мя не ра зу мее. Тут жа ні ко га 

не за ста ло ся з лю дзей май го 

ве ку. Па га ва ру з Бэ нам, на-

карм лю яго дый іду па ма лу ў 

ага род, мя не ні хто не пад га-

няе. А без пра цы я ўжо не ма-

гу, мае дзет кі, так пры вык ла, 

так усё жыц цё бы ло».

Шчы руе з цям на да цям-

на на сва ім участ ку і ма ла-

дзей шы су сед Ган ны Ан то-

наў ны — Ула дзі мір Ку ры-
люк. Ула дзі мір Іва на віч на-

ра дзіў ся ў гэ тай вёс цы. Ха та 

яго баць кі, ве тэ ра на Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, ста іць по-

бач. Але га доў дзе сяць та му 

Ула дзі мір ку піў са бе па блі-

зу дом. Доб ра ўпа рад ка ваў 

яго, да бу да ваў, уз вёў пад-

соб ныя па мяш кан ні. Увесь 

да во лі вя лі кі пры ся дзіб ны 

ўчас так раз бі ты пад ага род. 

І вы рошч ва юц ца тут са мыя 

роз ныя куль ту ры. Ля жаць 

на гра дзе га то выя да збо ру 

па ла са тыя гар бу зы, ча кае 

сва ёй па ры буль ба. І ка лі ў 

ба бу лі Ган ны буль бя ны па-

ле так ура зіў сва ёй чыс ці-

нёй, то ў су се да ён на огул 

вы гля дае як до след ны ўчас-

так якой-не будзь на ву ко вай 

уста но вы. Тут зу сім ліш няй 

зя лін кі не зной дзеш. А ка-

ля ха ты не вя ліч кі пад во рак 

па аба пал бе тон най да рож кі 

за са джа ны квет ні кам. Роз-

на ка ля ро выя асен нія крас кі 

ра ду юць во ка сва ёй апош-

няй яр кай пры га жос цю. Цэ-

лы рад кве так вы са джа ны і 

з ву лі цы ўздоўж ага ро джы. 

Ці каў лю ся ў гас па да ра: «Хто 

зай ма ец ца гэ тай пры га жос-

цю? Пэў на, жон ка?»

— Ды я і сам ма гу, — ад-

каз вае ён без за ліш няй сціп-

лас ці. А по тым усё ж да дае, 

што і жон ка шмат да па ма гае 

ў яго вя лі кай па ля вой гас-

па дар цы.

Стар шы ня Чар наў чыц ка га 

сель ска га Са ве та Аляк сандр 

Са ла не віч ка жа, што та кіх 

пра цаў ні коў, як Ула дзі мір 

Ку ры люк, знай сці не вель мі 

прос та. Пра та кіх пры ня та га-

ва рыць: пра ца го лік. Яму ўжо 

сем дзе сят га доў, і амаль да 

гэ та га го да пен сі я нер яшчэ 

пра ца ваў у го ра дзе. Па зме-

нах вар та ваў ад но з га рад-

скіх прад пры ем стваў. Ра бо-

та — су ткі праз двое — па кі-

да ла маг чы масць зай мац ца 

сва ім ага ро дам і до мам. 

Ка жуць, што ін шы раз ён 

ез дзіў на пра цоў ную зме ну 

і вяр таў ся да до му на ве ла сі-

пе дзе. А по тым зноў браў ся 

за ра бо ту, якой у вяс ко ва га 

гас па да ра заў сё ды ха пае. Ну 

і не толь кі ў ся бе на пад вор ку 

ўсё па спя вае. Ба бу ля Ган на 

з удзяч нас цю га ва ры ла, што 

па са дзіць буль бу, за араць 

ага род ёй да па ма гае су сед.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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КА РА ЛІ ПА ЛЁЎ

Ту рыс ты, якія пры яз джа юць 

па гля дзець на ру і ны Крэў ска-

га зам ка, час та за яз джа юць і ў 

вёс ку Чух ны. Да ро га сю ды хоць 

і ка рот кая, але дрэн ная — ад ны 

ямы ды кал до бі ны. Але гэ тая не-

да рэ чнасць хут ка са сту пае мес ца 

ін шым ура жан ням — здзіў лен ню 

і за хап лен ню. Бо ся род вяс ко вай 

ву лі цы рап там вы рас тае пя ці мет-

ро вая му ра ва ная ве жа.

На тхніў май стра на та кі пра-

ект сам за мак — адзін з са мых 

ста ра жыт ных у Бе ла ру сі. Ён быў 

уз ве дзе ны яшчэ ў ХІV ста год дзі 

і з'яў ля ец ца пер шай му ра ва най 

па бу до вай на тэ ры то рыі Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га. За мак вя до-

мы і тым, што тут бы ла пад пі са на 

Крэў ская унія, якая аб' яд на ла ВКЛ 

і Поль шчу ў ад ну дзяр жа ву. Ця пер 

ад ве ліч най па бу до вы ма ла што 

за ста ло ся. Каб не стра ціць і та-

го, што ёсць, з фон ду Прэ зі дэн та 

вы дзе ле на ка ля 900 ты сяч руб лёў 

на кан сер ва цыю рэшт каў ве жаў 

і сця ны.

Сяр гей Бан да рэн ка за ду маў па-

ка заць у па мен ша най ко піі бы лую 

ве ліч му ра ва най крэ пас ці. Ён мае 

на мер уз вес ці за мак цал кам, з ве-

жа мі, кра пас ны мі му ра мі і рвом на 

пло шчы ка ля 80 квад рат ных мет-

раў. Віт ра жы на вок нах бу дуць 

пад свеч вац ца знут ры. Ад мет на, 

што ко пія Крэў ска га зам ка бу ду-

ец ца з са праўд ных яго ад біт каў.

— У сця ну май го зам ка так-

са ма ўкла дзе на крэў ская цэг ла, 

якую не ка лі вы во зі лі на смет нік, 

гэ та арач ная цэг ла, — рас каз вае 

май стар. — Глі на па ко ле ры та кая 

ж, як і на ста ра жыт ным пом ні ку, з 

та го ж кар' е ра, ну і ча ра пі ца. Усё 

ро біц ца ў змен ша ным ва ры ян це, у 

тым лі ку і цэг ла.

На ад ну толь кі сця ну пя ці мет-

ро вай ве жы спат рэ бі ла ся больш 

за 200 ты сяч цаг лі нак. Яны ўся-

го па не каль кі сан ты мет раў, і для 

іх вы ра бу ство ра ны ад мыс ло выя 

фор мы.

Пе рад тым як па чаць ра бо-

ту, быў зроб ле ны ма кет зам ка ў 

3D-фар ма це. Сяр гей Бан да рэн ка 

мяр куе, што роз ныя эпо хі на кла-

лі ад бі так на крэ пасць. Маг чы ма, 

бы лі драў ля ныя ве жы на га ле рэ ях, 

аб чым свед чаць пе ра-

па ды ў скла дзе сця ны, 

якая цяг нец ца амаль на 

100 мет раў. За ха ва лі ся 

гнёз ды ад бэ лек ба я вой 

га ле рэі і аў тэн тыч ная бу та вая му-

роў ка, якая так са ма бу дзе за кан-

сер ва ва на. Сяр гей на зі рае за гэ-

ты мі ра бо та мі, бо ка ля зам ка зна-

хо дзіц ца яго ганд лё вы па віль ён. 

А глі ня ныя і ка ва ныя рэ чы май стар 

ро біць у май стэр ні на вяс ко вай 

ся дзі бе, дзе бу дуе свой цаг ля ны 

ма кет. Да рэ чы, сю ды мож на пры-

ехаць і неш та зля піць ці да па маг чы 

ў па бу до ве ко піі зам ка. У май стра 

яшчэ шмат за ду мак.

— У ся рэ дзі не бу дуць ма ке ты 

ін шых зам каў, ва кол іх — ва ен ныя 

сцэ ны тэ ра ко та вай ар міі, цал кам 

руч ная ра бо та. Як і ра ней, за мак 

па ві нен ад па вя даць свай му аба-

рон ча му пры зна чэн ню, бу дуць 

куз ня, ко ні, гас па дар чыя будынкі. 

Ду маю, праз два га ды за вяр шыць 

па бу до ву, — ро біць пра гноз Сяр-

гей Бан да рэн ка.

Ва кол зам ка з'я віц ца ся рэд ня-

веч ны му ра ва ны ла бі рынт, дзе 

мож на бу дзе не толь кі блу каць, 

але і па ся дзець, па раз ва жаць ся-

род ка мя нёў. Май стар вы са дзіў 

для гэ тых мэт 200 елак, ка мя ні для 

ага ро джы збі рае па на ва кол лі.

Мяс цо вых жы ха роў тут зу сім 

ма ла — ка ля дзе ся ці, і яны га на-

рац ца, што ў вёс цы бу дзе са праўд-

ны за мак. Май стар пе ра ехаў сю ды 

не каль кі га доў та му, і ад ра зу пры-

ня ўся за спра ву. Зла дзіў май стэр-

ню і за га рэў ся ідэ яй ад бу да ваць 

ко пію бы лой сла ву тас ці. Праў да, 

прый шло ся су тык нуц ца з шэ ра гам 

бю ра кра тыч ных праб лем. На прык-

лад, не атры маў да зво лу бу да ваць 

на ўчаст ку, які спе цы яль на на быў 

для гэ тых мэт. Прый шло ся ўзво-

дзіць за мак на сва ім ага ро дзе. 

Праб ле мы ўзнік лі і пры рэ гіст ра-

цыі не звы чай най па бу до вы. Бы ло 

вы ра ша на на зваць аб' ект «на зі-

раль най тэ ра сай».

— На жаль, не ўда ло ся атры маць 

еў ра пей скі грант, бо нас не за рэ гіст-

ра ва лі як юры дыч ных асоб, — ус па-

мі нае Бан да рэн ка. — Але мы не ад-

мо ві лі ся ад рэа лі за цыі ідэі. Хо чац ца 

зра біць неш та ад мет нае.

Рас па чаць спра ву да па маг лі 

срод кі, са бра ныя праз краў дплат-

фор му «Та ла ка». На бу доў лю ідуць 

гро шы ад ра мес ніц кай дзей нас ці 

сям'і, хоць ган даль не заў сё ды ўда-

лы. Сяр гей пры зна ец ца, што гэ ты 

пра ект на дае сэнс яго жыц цю. Ён 

ба чыць, што ва кол шмат не раў-

на душ ных і за ці каў ле ных лю дзей, 

якія так са ма дба юць аб сва ёй гіс-

та рыч най спад чы не.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Ці ка вая іні цы я ты ваЦі ка вая іні цы я ты ва  

КРЭЎ СКІ ЗА МАК НА... ПАД ВОР КУ
Як апан та ны ра мес нік уз во дзіць на пры ся дзіб ным участ ку ко пію ар хі тэк тур на га пом ні ка

СУ ХА РЭ ВІ ЧЫ 
БРЭСЦ КА ГА РА Ё НА

Ган на ПІ ВА ВАР ЧУК.

Ву лі ца ў Су ха рэ ві чах.

Сяр гей Бан да рэн ка ўзяў ся за 

спра ву два га ды та му. За гэ-

ты час па бу да ва ны дзве ве жы 

і част ко ва му ры. Пры гэ тым 

за хоў ва юц ца ўсе пра пор цыі, 

а сам ма кет з'яў ля ец ца ко пі-

яй ста ра жыт на га зам ка, змен-

ша най у дзе сяць ра зоў.

Не ду ма ла, што фак тыч на пад Брэс-

там мож на знай сці вёс ку для ма ёй 

руб ры кі. Су ха рэ ві чы ме на ві та той 

прык лад. На ўпрост да аб лас но га цэнт-

ра — уся го 26 кі ла мет раў. У да во лі вя-

лі кім не ка лі на се ле ным пунк це ця пер 

за ста ло ся шэсць сем' яў. І не ка то рыя 

з гэ тых сем' яў скла да юц ца з ад на го 

ча ла ве ка. Як і ў вы пад ку з Ган най Ан-

то наў най Пі ва вар чук.


