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— Вы ад мо ві лі ся пі саць 

сцэ на рый, але ўрэш це ста-

лі ак тыў на ўдзель ні чаць у 

пра цэ се зды мак. Ча му вы 

ўсё ж вы ра шы лі да лу чыц-

ца да пра ек та?

— А як іна чай? У све це 

ня шмат пісь мен ні каў, якія 

мо гуць атры маць пры жыц-

цё вую эк ра ні за цыю, пры-

чым да стат ко ва маш таб-

ную. Ка лі я ўпэў ні ла ся, што 

фільм ад бу дзец ца, што ён 

звя за ны з ма ім імем і што 

лю дзі са праў ды дзе ля яго 

ста ра юц ца, па ду ма ла: за-

ста вац ца ўба ку не пры стой-

на. І ў вы ні ку атры ма ла шы-

коў ны до свед — я на ват вя-

ла дзён нік аб здым ках, з яго 

атры маў ся асоб ны твор. Да 

та го ж я ха це ла да па маг чы, 

бо для кі на сту дыі гэ та быў 

аб са лют на но вы до свед: ні-

хто з тых, хто пра ца ваў над 

філь мам, не меў бліз ка га 

зна ём ства ні з XVІІІ ста год-

дзем, ні са ства рэн нем кі но 

пра гэ тую эпо ху, тым больш 

фэн тэ зі і экш на. Не ве даю, 

як сту дыя ад ва жы ла ся на 

здым кі, але рэ спект, што ад-

ва жы ла ся. Ві даць, у кра і не 

ёсць па трэ ба ў за паў нен ні 

гэ тай ні шы.

— У чым за клю ча ла ся 

ва ша да па мо га?

— Су час ны ча ла век, 

ка лі ён не чы таў хоць бы 

эсэ «Як жы лі на шы прод-

кі ў XVІІІ ста год дзі» Ада ма 

Маль дзі са, дрэн на ўяў ляе 

са бе мен таль нае ад роз-

нен не бе ла ру саў та го ча су, 

а з гэ та га ўсё па чы на ец-

ца. Так, па чуц ці ча ла ве ка, 

под ласць, са ма ах вяр насць, 

здоль насць да шчы ра га сяб-

роў ства аль бо схіль насць да 

інт рыг ва ўсе ча сы ад ноль-

ка выя, але каб ужыц ца ў ро-

лю жы ха ра Рэ чы Па спа лі-

тай, трэ ба ра зу мець ад мет-

насць эпо хі. Та му я ад ра зу 

ска за ла, што кож ны, у ка го 

ўзні ка юць ней кія пы тан ні, 

мо жа да мя не звяр тац ца. 

З Вя ча сла вам Паў лю цем у 

вы ні ку мы гу та ры лі пра Ге-

ра ні ма Ра дзі ві ла па мя нуш-

цы Жорст кі, вы ка наў цу га-

лоў най ро лі Го шу Пят рэн ку 

я апа вя да ла пра шля хец кія 

звы чаі, а ра зам з Дзміт ры ем 

Еся не ві чам мы пры ду ма лі 

бія гра фію яго ге роя Гер ма-

на Ват ма на.

— Ці час та ак цё ры 

звяр та лі ся да вас па кан-

суль та цыі?

— На шчас це, так. Па 

гэ тым ві даць і ўзро вень ар-

тыс таў. Да мя не па ды хо дзі лі 

ў тым лі ку вы ка наў цы эпі за-

дыч ных ро ляў — адзін вя до-

мы ак цёр, на ват ве да ю чы, 

што ў кад ры не бу дзе бач на 

яго тва ру, рас пыт ваў, кім 

мо жа быць яго ге рой, і мы 

пры ду ма лі цэ лую аса біс тую 

гіс то рыю. Мая за да ча бы ла 

зра біць так, каб ар тыс ты 

ад чу ва лі ся бе кам форт на і 

ме лі з чым пра ца ваць. На-

ват у сцэ не ў карч ме кож ны 

з яе на вед валь ні каў на зад-

нім пла не па ві нен ве даць, 

хто ён.

— Як вы тлу ма чы лі ак-

цё рам, чым ад мет ная бе-

ла рус кая свя до масць у 

XVІІІ ста год дзі?

— На прык лад, прор вай 

па між шлях ці цам і ня шлях-

ці цам, на якой, улас на, па-

бу да ва ны кан флікт май го 

ра ма на. Аван ту ры па чы на-

юц ца з та го, што да збяд-

не ла га шлях цю ка Пра нці ша 

Вы рві ча ў поў нае ўла дан не 

трап ляе Баў тра мей Лёд-

нік — да рос лы, ра зум ны, 

аду ка ва ны ча ла век, нось біт 

пра грэ сіў ных гу ма ніс тыч ных 

ідэй, ге ній, але сын гар ба ра. 

Шлях ці цам на Бе ла ру сі быў 

кож ны чац вёр ты аль бо кож-

ны пя ты, то-бок лю бы з нас, 

ка лі па ка па ец ца, аба вяз ко-

ва зной дзе вы са ка род ныя 

ка ра ні. Шлях та лі чы ла, што 

па хо дзіць ад пле ме ні сар-

ма таў, што за сна ваў рым-

скі арыс та крат Па ля мон, які 

ў ча сы ім пе ра та ра Не ро на 

ра зам са сва ім атра дам уцёк 

ад пе ра сле ду і пры ехаў у на-

шы пу шчы. Пра нціш вы ха ва-

ны на сар мац кім ко дэк се, ён 

не мае ні чо га апроч го на ру і 

хва ліц ца: «Я шлях ціц! У мя-

не пярс цё нак з гер бам Гі па-

цэн таўр!» Але і Лёд нік не-

звы чай ны ча ла век. Урэш це 

яго вы куп ля юць з пры го ну, 

та му што згод на са Ста ту-

там Вя лі ка га Княст ва — са-

май пра грэ сіў най кан сты ту-

цы яй Еў ро пы та го ча су — 

на ват прос ты ча ла век меў 

за дэк ла ра ва ныя пра вы, але 

прор ва па між шлях ці цам і 

ня шлях ці цам за ста ец ца.

— Вя лі кі гет ман у вы ні-

ку па свя ціў Лёд ні ка ў шля-

хец тва — ці зра бі ла гэ та іх 

з Пра нці шам роў ны мі?

— Ад мет нас цю эпо хі ста-

ла тое, што ў апош нія га ды 

праў лен ня Аў гус та ІІІ па ча лі 

вы да ваць па тэн ты на шля-

хец тва, пры чым імі ганд ля-

ва лі, то-бок ба га тыя куп цы 

маг лі стаць шлях ці ца мі за 

гро шы. Але Лёд нік атры маў 

па тэнт са мым па чэс ным чы-

нам: ён вы зна чыў ся на по лі 

біт вы, а вя лі кі гет ман у та кіх 

вы пад ках меў пра ва па свя-

ціць у шлях ту. Док тар, тым 

не менш, быў пра грэ сіў ных 

по гля даў і на са слоў ны па-

дзел гля дзеў ва чы ма аду-

ка ва на га гу ма ніс та. Шлях-

ці цаў па па тэн це ўсё роў на 

не ша на ва лі і не лі чы лі за 

роў ню, пры гэ тым Лёд нік 

кры чаў: «Я — сын гар ба ра 

і гэ тым га на ру ся!» Ён ішоў 

на пе ра дзе сва ёй эпо хі.

— Як на по гляд аў та ра 

«Аван тур», на коль кі дак-

лад на Ге ор гій Пят рэн ка і 

Іван Трус ува со бі лі воб-

ра зы, якія вы вы пі са лі ў 

кні гах?

— Адзін да ад на го ўсё 

роў на не мо жа быць, тут быў 

важ ны ду эт, каб Пра нціш і 

Лёд нік бы лі роз ныя і ад на ча-

со ва да паў ня лі адзін ад на го, 

і, мне зда ец ца, гэ тая дзіў ная 

па рач ка атры ма ла ся. Лёд нік 

ду жы, кры ху змроч ны, па-

тра па ны жыц цём, та кі По-

лац кі Фаўст, які стрым лі вае 

ся бе, ка лі ўнут ры ўсё кі піць, 

а Пра нціш — шчы ры хло пец, 

які сцяг не бул ку ў ганд ляр кі, 

а праз на бі ты гра шы ма ка-

шэль пе ра сту піць. Да рэ чы, 

у шлях ты быў та кі звы чай 

да каз ваць, што ты не да-

ра жыш сва ім ба гац цем, — 

лю дзі рэ аль на спа бор ні ча лі 

ў тым, каб пра ман та чыць 

больш даб ра, дык вось баць-

ка Пранціша пе ра мог.

— Не ма гу не спы таць: 

як вы ста ві це ся да та го, 

што кар ці на пер ша па чат-

ко ва рус камоўная?

— Я ўвесь час спа дзя-

ва ла ся, што фільм бу дзе 

зроб ле ны на бе ла рус кай. 

Уся зды мач ная гру па бы ла 

«за», бе ла рус кая мо ва тут 

прос та на прош ва ец ца, на-

ват у рус ка моў ным ва ры ян-

це шмат бе ла рус кіх слоў цаў 

і вы ра заў — усіх гэ тых ва ша-

мос цяў і ла бі ду даў. Пы тан не 

бы ло ў фі нан сах. Ды рэк тар 

кі на сту дыі Ула дзі мір Ка ра-

чэў скі ка заў, што бу дзе шу-

каць срод кі на пе ра агуч ку, 

і я вель мі ра да, што прэм'ера 

ўрэш це ад бу дзец ца ме на ві-

та на бе ла рус кай. Мне зда-

ец ца, фільм на ват ус пры-

мац ца бу дзе па-ін ша му.

— Ці да па ма га лі вы 

ства раць на эк ра не 

XVІІІ ста год дзе, у пры ват-

нас ці праз лек сі ку?

— Ка неш не, хто ж яшчэ 

ім ска жа, што на по лі бою 

ў нас кры ча лі «Ру бон!» 

і «Гэй, ліц ві ны, Бог нам ра-

дзіць!» Ка лі я трап ля ла на 

зды мач ную пля цоў ку, ма ёй 

за да чай так са ма бы ло па пя-

рэдж ваць ляп су сы, да мя не 

ўвесь час пад бя га лі і пы та-

лі ся, на прык лад, ці кла лі ся 

на кня жац кія ста лы пад час 

за стол ляў сур вэт кі і як яны 

рас клад ва лі ся. Ка лі ўзні ка лі 

пы тан ні, на якія я не ве да ла 

ад ка зу, тэ ле фа на ва ла зна-

ё мым гіс то ры кам. Адзін да 

ад на го эпо ху пе ра даць не-

маг чы ма — так, мож на паў-

та рыць кас цю мы і рэ кві зіт, 

але з мен таль нас цю ця жэй. 

За свед ча на, што Мі хал Ка зі-

мір Ра дзі віл «Ры бань ка» на 

ад ным з за стол ляў у Ня сві-

жы ўба чыў, што пэў най да ме 

па ста ві лі бруд ную срэб ную 

та лер ку, — ён па ды шоў, вы-

цер яе кры сом свай го адзен-

ня і па ста віў на зад. Ака заў 

да ме та кую па слу гу — уя ві-

це, як та кое зняць? Да рэ чы, 

той жа «Ры бань ка» за ба ра-

няў мыць срэб ны по суд, каб 

срэб ра не сці ра ла ся.

— Вы на пі са лі се рыю 

кніг аб пры го дах Пра нці ша 

Вы рві ча — ча му вам бы ло 

ці ка вае ме на ві та XVІІІ ста-

год дзе?

— Гэ та клас ны час, пры-

чым ма ла вер ба лі за ва ны, 

я даў но ха це ла там па жыць. 

XVІІІ ста год дзе вель мі пры-

дат нае да та го, каб даць во-

лю сва ёй фан та зіі, бо гэ та 

эпо ха асвет ніц тва, вы на ход-

ніц тваў, ба ляў, інт рыг і воль-

нас ці но ра ваў, якая спа лу ча-

ла ся з кан сер ва тыў ны мі сар-

мац кі мі тра ды цы я мі. У той 

час ла дзі лі ся рэ ду ты, то-бок 

ба лі, дык вось на га ра дзен-

скіх рэ ду тах у кня гі ні Агін-

скай па но вай мо дзе тан чы лі 

ў праз рыс тых су кен ках, праз 

якія ўсё бы ло бач на, з аго-

ле ны мі гру дзя мі, у сан да лях 

з на ні за ны мі на паль цы ног 

пярс цён ка мі. А па ра лель-

на шлях цян кі адзя ва лі ся па 

стро гіх пра ві лах, аба вяз ко-

ва на сі лі гар сэт, спа лі ў вуз-

кіх паль чат ках, каб паль цы 

бы лі тон кія, і на сі лі вуз кія 

туф лі. А пры хо дзя чы да до-

му, шлях ці чы бу ха лі ся на 

ка ле ні і ца ла ва лі ру кі і но гі 

сва ім баць кам — пры ві тан-

не та кое, згод на з сар мац кім 

ко дэк сам. Гэ та вель мі раз-

на стай ная і ба га тая эпо ха, 

і я вы ка рыс тоў ва ла ўсё, што 

зна хо дзі ла. У ка ха най Лёд-

ні ка Са ла меі, на прык лад, 

ад гу ка ец ца Са ла мея Рэ гі на 

Ру сец кая — бе ла рус кая ле-

кар ка, якая ез дзі ла па ўсёй 

Еў ро пе і ля чы ла кня зёў-ка-

ра лёў.

— А Лёд нік — гэ та Ска-

ры на?

— Га лоў ныя ге роі — сін-

тэ тыч ныя воб ра зы, але 

Фран цыск Ска ры на ў Лёд-

ні ку, ка неш не, ад гу ка ец ца, 

бо Баў тра мей — па ла ча нін, 

сын ра мес ні ка, скон чыў 

два еў ра пей скія ўні вер сі тэ-

ты. І, да рэ чы, пер ша дру кар 

так са ма за хап ляў ся ал хі мі-

яй, што бы ло вель мі рас паў-

сю джа на ся род аду ка ва ных 

лю дзей. Да та го ж Ска ры-

на, ёсць та кая гі по тэ за, як і 

Лёд нік, спра ба ваў зда быць 

фі ла соф скі ка мень — та ды 

гэ та бы ло на кшталт ду хоў-

най прак ты кі.

Асо баАсо ба

«У на шай гіс то рыі 
шмат па сі я на ры яў, 

пра якіх мож на пі саць ра ма ны 
і зды маць се ры я лы»

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ:

З
ДА РЫ ЛА СЯ не звы чай нае. У па ня дзе лак 16 са-

ка ві ка ў Мін ску ад быў ся пе рад прэм' ер ны па каз 

но вай кар ці ны На цы я наль най кі на сту дыі «Аван-

ту ры Пра нці ша Вы рві ча», але прэм' е ру, пры зна ча ную 

на 19 са ка ві ка, рап там пе ра нес лі на май. Пры год ніц кі 

фільм пра па дзеі XVІІІ ста год дзя, дзе кня зі, шлях та, 

за мкі, за стол лі і ал хі мія, ство ра ны па ра ма не Люд-

мі лы Руб леў скай, пры чым цал кам бе ла рус кі мі ка-

ман дай і ак цёр скім скла дам. Адзі нае, за што пра ект 

ста ла кры ты ка ва лі на пра ця гу зды мач на га пра цэ-

су — рус кая мо ва, у той час як лі та ра тур ная пер ша-

кры ні ца ство ра на на бе ла рус кай. Як тлу ма чы лі на 

«Бе ла русь філь ме», ва ўмо вах дзярж за куп кі, у рам-

ках якой кі на сту дыя атры ма ла гро шы на ства рэн не 

кар ці ны, мо ва, на жаль, ужо бы ла пра пі са на — і ўсё, 

ні ўле ва ні ўпра ва. Дык вось пры чы най пе ра но су 

прэм' е ры «Вы рві ча» ста ла жа дан не ўсё ж та кі зра біць 

яе на бе ла рус кай, дзе ля ча го кі на сту дыя здзейс ніць 

паў на вар тас ную пе ра агуч ку. Тым не менш пер шыя 

гле да чы фільм ужо па гля дзе лі і аца ні лі, а па куль ён 

удас ка наль ва ец ца, мы су стрэ лі ся з Люд мі лай Руб-

леў скай, якая, улас на, і з'яў ля ец ца аў та рам гэ та га 

аб' ём на га свету рэчпаспалітаўскай Бе ла ру сі ў пры-

год ніц кім сю жэ це пра бед на га шлях ці ца Пранці ша 

Вы рві ча і аду ка ва на га док та ра-ня шлях ці ца Баў тра-

мея Лёд ні ка.

«І кня зі, і ры ца ры, 
і да мы, і шлях та, 
і прос тыя лю дзі — 
усё тут бы ло, і не ха дзі лі 
бе ла ру сы ў лап цях. 
У філь ме пер са на жаў 
у лап цях ня ма — на ват 
прос тыя бе ла ру сы ў той 
час на сі лі ску ра ны 
абу так, які на зы ваў ся 
порш ня мі».

«Куль тур ная 
раз на стай насць 
сфар мі ра ва ла 
мен таль насць 
бе ла ру са: пра сла ву тая 
та ле рант насць мае 
не толь кі ад моў ны сэнс, 
маў ляў, «еш це мя не му хі 
з ка ма ра мі», як пі саў 
Ула дзі мір Ка рат ке віч, 
але і ста ноў чы».
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