
8 24 красавіка 2019 г.ЛЮСТЭРКА Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці мож на 
ў Чыс ты чац вер 
мыць пад ло гу?

Пы тан не Ма рыі Ва сі леў ны П. з Са лі гор ска: «На блі жа ец ца 

Вя лік дзень. На ра бо це жан чы ны ста лі спра чац ца: ка лі пры-

бі раць у ха це? Рас ка жы це, што за дзень Чыс ты чац вер, ці 

мож на ў гэ ты дзень мыць пад ло гу і вок ны ў ха це?»

Апош нія шэсць дзён пе рад Вя лі ка днем у тым лі ку і ў на род най 
тра ды цыі бы лі па зна ча ны ста ту сам асаб лі вай па ва гі. Кож ны з іх 
на блі жаў ча ла ве ка да кан чат ко вай пе ра мо гі Дня над Ноч чу, а ў 
хрыс ці ян скай тра ды цыі — Жыц ця над Смер цю. Та му су стрэ чы 
не звы чай най па дзеі па пя рэд ні ча ла кар пат лі вае аб наў лен не ўся го 
на ва кол ля. Пер шыя дні тыд ня бы лі пры све ча ны на вя дзен ню па рад-
ку, ка лі мож на так ска заць, спа чат ку на пе ры фе рый ных аб ша рах 
ся дзі бы, а за тым ужо ў ха це — у цэнт ры ся лян ска га су све ту, та му 
гэ тыя дні на зы ва лі «чыс тыя».

У Чыс ты па ня дзе лак па чы на лі на во дзіць па ра дак у два ры, ка ля 
гум на, хля ва, аду сюль вы гра ба лі мі ну ла год няе смец це. Аба вяз ко ва 
пры бі ра лі ся ў са дзе, спаль ва лі або за коп ва лі ста рое ліс це і су хое 
гал лё. Ме на ві та ў гэ ты дзень бя лі лі ха ту і ўсе два ро выя па бу до вы. 
У аў то рак па чы на лі на во дзіць па ра дак у ха це. Усё хат няе на чын не 
вы но сі лі, пе ра суш ва лі, вы бі ва лі пыл, вы мы ва лі вок ны, вы мя та лі 
смец це, бя лі лі печ, аба вяз ко ва пра лі: «У Чыс ты па ня дзе лак і аў то-
рак ня мож на ў ха це тры маць ча го-не будзь ня чыс та га, бо на лю дзей 
і на го вя до на па дуць пар шы».

У се ра ду на пе рад ве лі код ным тыд ні трэ ба бы ло вы мыць усё 
драў ля нае: дзя жу, хлеб ную ла па ту, вы скра ба лі ста лы, ла вы, пад-
ло гу. Та му і дзень у на род най тра ды цыі атры маў не звы чай ную 
наз ву — Дра вя ная страсць.

Чац вер ста віў за ключ ную кроп ку ў пра цяг лым і па этап ным пра-
цэ се ўсе агуль на га раз ві тан ня (ін фар ма цый на га, энер ге тыч на га, 
гас па дар ча га) з мі ну лым ча сам. Яго вя лі касць ча ла век — той, хто 
пе рай нач ваў асвое ную ім пра сто ру, вы ні шча ю чы сля ды мі ну ла-
год няй дзей нас ці (каб не «пе ра цяг нуць» ста рыя праб ле мы ў но вы 
час), — аказ ваў ся апош нім звя ном у шмат дзён ным лан цу гу ачы-
шчаль ных дзе ян няў. Лі чы ла ся, што ўсход сон ца гэ та га дня ўжо сам 
ча ла век па ві нен быў су стрэць аб ноў ле ным, чыс тым.

Лю дзі бы лі глы бо ка пе ра ка на ны, што Чыс ты чац вер «змы вае» 
ўсе гра хі і хва ро бы на цэ лы год, та му асноў ным ры ту аль ным дзе ян -
нем ра ні цы гэ та га дня бы ло ку пан не. Лаз ню грэ лі яшчэ з ве ча ра, 
каб ра на-ра нень ка ўсёй сям' ёй па мыц ца да ўсхо ду сон ца. Іс на ва-
ла і тра ды цыя па мыц ца ў той ва дзе, у якую апус ка лі ся рэб ра ную 
ма не ту. Лі чы ла ся, хто пер шым па мы ец ца, у та го на пра ця гу го да 
бу дзе чыс цют кі твар.

Ад каз ва ю чы на ва ша пы тан не, вар та за ўва жыць, што ся род на-
ву коў цаў, якія аба пі ра юц ца на звест кі вяс ко вых ін фар ма та раў, іс нуе
два па ды хо ды ў ра зу мен ні зна чэн ня па няц ця Чыс та га чац вяр га. 
З ад на го бо ку, лі чаць яны, дзень атры маў та кую наз ву, та му што ён 
быў асноў ным днём на вя дзен ня агуль на га па рад ку: «Пе рад Па скай — 
са ма ра бо чая ня дзе ля, на да па вы мыць усё, у Чыс ты чац вер і 
ко мі ны чыс цюць, і ха ту вы мы ва юць». З дру го га — дзень на зва лі 
чыс тым та му, што да гэ та га дня ўжо ўсё бы ло пры бра на: «У Чыс ты 
чац вер мы ні каг да ня мы ем. Бы ло пры ня та ўсё вы чы шчаць, вы мы-
ваць — і па та лок, і сце ны — да чац вяр га. У Чыс ты чац вер ужэ бы ло 
ўсё чыс та ў ха ці, за тое мы ні каг да не ба ле лі, у ха це ні ба лез ней 
ні бу дзець, ні чо га бла го га ні бу дзець». Нам па да ец ца, што дру гая 
вер сія больш аб грун та ва ная і на блі жа ная да ар ха іч най сут нас ці 
з'я вы, якую мы ана лі зу ем.

Усё бы ло га то ва для пра вя дзен ня са ма га та ям ні ча га, са ма га 
сак раль на га свя шчэн на дзей ства ў кож най ся лян скай ха це. Гас па-
дар уно сіў у ха ту чыс тую (аб ноў ле ную) дзя жу, у якой гас па ды ня 
па він на бы ла ра шчы ніць цес та для но ва га хле ба. Гэ ты ры ту ал меў 
са мую вя лі кую сім ва ліч ную на груз ку: за клад ва ла ся ас но ва бу ду-
ча га даб ра бы ту ся лян скай сям'і.

Ро шчы ну па кі да лі ў дзя жы на ноч. Трэ ба бы ло, каб цес та доб ра 
вы ха дзі ла. Вы пя ка лі ве лі код ныя ка ра ваі, упры го жа ныя «ка сой-
пля цён кай», вы явай кры жа, а так са ма лі та ра мі «ХВ» (Хрыс тос 
Васк рос), толь кі на заўт ра, у Па кут ную, Чыр во ную пят ні цу. Ме на ві-
та ў гэ ты дзень фар ба ва лі яй кі, каб у Па кут ную, Чыр во ную су бо ту 
асвя ціць у хра ме.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях і пры ста са ва нас ці да су час-

на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый 

і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай 

«Пра ра дзін нае».

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» сха дзі-

ла на май стар-клас па ства рэн ні 

«пі са нак» і да ве да ла ся, на вош та 

на шы прод кі ма ля ва лі па ву коў 

і ка лас кі на га лоў ным

ат ры бу це свя та Уваск ра шэн ня 

Хрыс то ва га.

Тэ о рыя
— Тра ды цыя ўжы ван ня ў ежу яек 

у Вя лік дзень ся гае ў да лё кія пер ша-
быт ныя ча сы і звя за ная з сім во лі кай 
ад ра джэн ня жыц ця. Ста ра жыт на грэ-
час кі гіс то рык Ге ра дот пер шы за пі саў 
ле ген ду пра птуш ку Фе нікс, якая зне-
сла яй ка на ах вяр ні ку бо га Ге лія са і 
зга рэ ла ад яго жа ру. Але ме на ві та з 
та го яй ка птуш ка на ра дзі ла ся зноў, — 
рас каз вае мас тацт ва зна вец Ва лян-

ці на ПІ СА РЭН КА. — У даў ні ну ў Бе-
ла ру сі яй ка бы ло сім ва лам вяс но ва га 
сон ца, ува саб лен нем жыц ця, ра дас ці, 
цяп ла, свят ла, абу джэн ня пры ро ды, ін-
шы мі сло ва мі, пе ра хо ду ад смер ці да 
жыц ця. Вы ка ры стан не яй ка ў вяс но вых 
дзе ян нях, звя за ных з сяў бой (яго за-
коп ва лі на ра гу по ля), пер шым вы га-
нам ска ці ны пас ля зі мы (пра гон стат ка 
праз за ка па нае яй ка), бу доў ляй но ва га 
жыт ла (за клад ка яй ка пад ву гал до-
ма) і ін шы мі дзе ян ня мі су стра ка ец ца 
ў роз ных ва ры ян тах і сён ня. Хрыс ці-
ян ства так і не здо ле ла пе ра маг чы гэ-
тыя паганскія тра ды цыі і вы му ша на 
бы ло част ко ва пры няць іх. Да стат ко ва 
ўспом ніць пра Ма рыю, якая па да ра ва-
ла яй ка ім пе ра та ру Ты бе рыю, і пас ля 
слоў якой: «Хрыс тос Уваск рос» яно 
з бе ла га пе ра тва ры ла ся ў чыр во нае. 
Дзя ку ю чы гэ тай ле ген дзе з'я віў ся звы-
чай асвя чаць чыр во ныя яй кі ў царк-
ве і хрыс то са вац ца імі з Вя лі ка дня да 
Трой цы.

Фар ба ван не яек так са ма ся гае ў 
ста ра жыт насць, гэ тая тра ды цыя іс нуе 
на ўсіх кан ты нен тах. Трэ ба звяр нуць 
ува гу, што іс нуе мност ва спо са баў дэ-
ка ра ван ня яек.

— Ёсць кра шан кі — зва ра ныя яй кі, 
якія фар бу юц ца ша лу пін нем цы бу лі ці 
ін шы мі фар ба валь ні ка мі. Яны ад но сяц-
ца да ры ту аль най ежы і з іх па чы на ец-
ца раз га вен не на Вя лік дзень. Кра шан-
кі мож на пе ра ўтва рыць у шкро бан кі: з 
да па мо гай на жа, шы ла ці ігол кі ро бяц-
ца ўсе маг чы мыя ўзо ры і ма люн кі. Яны 
заў сё ды двух ко лер ныя. На ва ра ныя 
яй кі так са ма мож на на нес ці га то выя 
аплі ка цыі. Ма ля ван ка мі на зы ва юць 
яй кі, што рас фар боў ва юць пэнд злі-
кам. Кра пан кі — гэ та яй кі з узо рам, 
які ства ра ец ца пры да па мо зе вос ку, 
які ка пае са свеч кі, і фар бы (звы чай на 
ані лі на вай ці ба ты ку). Ця пер у про да-
жы су стра ка юц ца пус тыя яй кі, ад куль 
вы дзьму лі бя лок з жаў тком, ці штуч ныя 
фор мы з дрэ ва, гіп су, плас ты ку, шкла
і ін шых ма тэ ры я лаў, якія ўпры гож ва юць 
дэ ку па жам, вы ці нан ка мі, рас піс-
 ва юць але ем і г. д. Іх мож на на бы ваць 
як прык лад мас тац тва, су ве нір. Ад нак 
абя рэ гам яны не з'яў ля юц ца.

Пі сан кі — гэ та вы ключ на сы рыя 
яй кі, які дэ ка ру юц ца ма люн кам у не-
каль кі ко ле раў з да па мо гай вос ку і так 

зва на га пі саль ца. Іх, як пра ві ла, ства-
ра юць для да рэ ння і лі чаць свое асаб-
лі вым абя рэ гам.

Ва лян ці на Ры го раў на па ча ла ці ка-
віц ца пі сан ка мі ў 1982-м. У му зей бе-
ла рус ка га на род на га мас тац тва, дзе 
яна та ды пра ца ва ла, пры вез лі вы-
стаў ку з Ка ла мыі (Іва на-Фран коў ская 
воб ласць). Гэ ты го рад лі чыц ца су свет-
ным цэнт рам за ха ван ня пі са нак: там 
за хоў ва ец ца ка лек цыя з больш чым 
60 ты ся ча мі экс па на таў.

Сён ня ў Бе ла ру сі пі сан кі пе рад свя-
там ства ра юць толь кі ў вёс цы Са по цкін 
на Гро дзен шчы не. У су се дзяў — па ля-
каў і укра ін цаў — гэ тае май стэр ства 
больш рас паў сю джа на. Са ма спа да-
ры ня Пі са рэн ка пад крэс лі вае, што яе 
пі сан кі — не ўкра ін скія, а аў тар скія. 

Хоць ра мяст ву яна ву чы ла ся ў ка ла-
мый скіх май строў.

— Ка лі стуж ка га ра ча га вос ку па-
кры вае цёп лае яй ка — гэ та фан тас-
тыч ная, у не чым та ям ні чая з'я ва. Я ў 
та кія мо ман ты за бы ва ю ся пра ўсё на 
све це. Але ж за зна чу: для мя не пі сан-
кі — за ня так се зон ны. Мне не хо чац ца 
ся даць за іх ле там, во сен ню і зі мой.
Толь кі вяс на і толь кі па ра пе рад 
Вя лі ка днем.

Што ж пі шуць на яй ках вос кам? Пі-
сан кі 1930-х га доў, якія за хоў ва юц ца ў 
Гро дзен скім гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ным 
му зеі, да юць пад ста ву мер ка ваць: у 
Бе ла ру сі бы лі рас паў сю джа ныя пі сан-
кі ў тэх ні цы рос пі су цві ком ці шпіль кай 
з ма на хром най, у два ко ле ры, га май. 
Укра ін скія пі сан кі больш яр кія і ба га тыя 
на дэ та лі.

Бе ру чы ся за рос піс, спа чат ку пра ду-
май це бу ду чы ма лю нак. Кож ная рыс ка 
і кроп ка па він ны мець сэнс. Спрад ве-
ку асноў ным эле мен там пі са нак бы ло 
со ней ка як па ча так уся ка га жыц ця на 
зям лі. Ка ня — пер ша га па моч ні ка се ля-
ні на — ма ля ва лі як сім вал са ма га доб-
ра га і са ма га важ на га ў жыц ці. Зям лю 
звы чай на на но сі лі ў вы гля дзе ром ба з 
ма лень кі мі квад ра ці ка мі ўнут ры (гэ та 
зер не). Ва да на пі сан ках — прос тая лі-
нія ці знак «бяс кон цасць». Лю дзі ве ры-
лі, што ка лі на яй ка не на нес ці сім вал 
бяс кон ца га жыц ця, то гэ та пры вя дзе 
да бя ды. Пеў ні сім ва лі зу юць ахо ву ад 
ня чыс тай сі лы. А пі сан кі з вы явай рыб 
да ры лі хво ра му ча ла ве ку, каб той хут-
чэй ачу няў. Дрэ ва — не пе ра рыў нае 
аб наў лен не жыц ця, су вязь па ка лен няў, 
сі ла ро ду. Ка ла сок, на ту раль на, — сім-
вал ура джаю. Па вук (ён жа кру та рог, 
вет ра чок, па ву цін не) вя до мы як адзін 
з най ста ра жыт ней шых зна каў, які сім-
ва лі зуе даб ра быт і шчас це.

У пі сан ках па дзел пло шчы яй ка вос-
кам на ча ты ры част кі, якія ў сваю чар гу 
дзе ляц ца на тры, — гэ та сім вал ча ты-
рох по раў го да з тры ма ме ся ца мі. «Са-
ра ка клін ца мі» на зы ва юць па дзел на 
48 час та чак, кож ная з якіх аба зна чае 
люд скую дзей насць ці з'я ву пры ро ды.

Сім ва ліч нае зна чэн не ма юць і ко-
ле ры, які мі фар бу юць яй ка. Чыр во-
ны — ра дасць, жыц цё, ка хан не (а для 
ма ла дых — спа дзя ван не на вя сел ле). 
Бла кіт ным пі шуць, каб бы ло доб рым 
зда роўе. Зя лё ны абя цае ўрад лі васць 

і ўказ вае на абу джэн не пры ро ды. Чор-
ны — ко лер цар ства па мер лых, но чы, 
уся го не вя до ма га і та ям ні ча га. На пі-
сан ках яго вы ка рыс тоў ва юць і для вы-
дзя лен ня сі лы ін шых ко ле раў.

Прак ты ка
Зра біць са праўд ную пі сан ку, якая 

ста не абя рэ гам, мо жа кож ны (ад нак 
дзе ля спра вяд лі вас ці ска жу, што ра ней 
гэ тым зай ма лі ся вы ключ на жан чы ны). 
Па коль кі ра мяст во бя рэ па ча так яшчэ 
ў па ган скія ча сы, то ні я кіх дзіў ных ін-
стру мен таў і ма тэ ры я лаў шу каць не 

трэ ба. На бор та кі: сы рыя яй кі, во цат, 
ва та (ці ват ныя дыс кі), па пя ро выя руч-
ні кі, ані лі на выя фар ба валь ні кі для воў-
ны роз ных ко ле раў, не вя лі кія ёміс тас ці 
(для фар бы), ста ло выя лыж кі, воск, 
мяк кая ануч ка і пі саль ца. Для рас тап-
лен ня вос ку па ды дзе не вя ліч кая аро-
ма лям па.

— Ад ра зу ўдак лад ню, што для пі са-
нак трэ ба браць све жыя хат нія яй кі ад 
ма ла дых ку рэй. Ка лі та кой маг чы мас ці 
ня ма, то ў кра ме на бы вай це яй кі толь кі 
ка тэ го рыі Д2 (ме на ві та іх ад праў ля-
юць на ін ку ба та ры вы во дзіць ку ра-
нят). Пі сан ка — гэ та згус так энер гіі 
жыц ця, якую вы да паў ня еце цяп лом 
сва іх рук і доб рых ду мак. Ка лі яе на 
Вя лік дзень яшчэ і асвя ціць, то гэ та бу-
дзе са праўд ны абя рэг. Пе ра жы ваць за 
ўнут ра ны стан яй ка не трэ ба: з ча сам 
не са псу ец ца. Бя лок пе ра тво рыц ца 
ў тлен, а жаў ток вы сах не. За хоў ваць 
мож на доў гія дзе ся ці год дзі, — тлу ма-
чыць Ва лян ці на Ры го раў на. — Воск 
так са ма па ві нен быць на ту раль ны, без 
па ра фі ну.

Прос цень кае пі саль ца — важ-
ны ін стру мент у пра цэ се, але ро біц-
ца лёг ка. У тон кую га лін ку з лю бо га 
дрэ ва даў жы нёй з ало вак устаў ля ем 
звы чай ную кра вец кую шпіль ку з ме-
та ліч най «кро пель кай» на кан цы. Для 
пер шых спроб та кой пры ла ды бу дзе 
да стат ко ва, але пра фе сі я на лы ма юць 
больш сур' ёз ную.

Перш чым ся даць за рос піс, пад-
рых туй це фар бы: раз вя дзі це іх цёп лай 
(не га ра чай!) ва дой, рас та пі це воск у 
аро ма лям пе.

— Спа чат ку змоч ва ем ват ку ў во-
ца це і пра ці ра ем яй ка. Ро бім гэ та да 
мо ман ту, па куль яно не пе ра ста не 
сліз гаць і не ста не «чап ляц ца». Пас ля 
доб ра аб суш ва ем па пя ро вым руч ні -
ком, — па чы нае Ва лян ці на Ры го раў на. —
Пас ля гэ та га пі саль ца, быц цам пэнд з-
лік, аку на ем у га ра чы воск і ху цень-
ка на но сім на шкар лу пі ну ма лю нак ці 
ўзор, якія хо ча це ба чыць бе лы мі.

Кроп ка і кос ка — пер шае і са мае 
важ нае, што трэ ба ўмець на но сіць вос-
кам на яй ка. Гэ та не так прос та. Воск 
за сты вае за се кун ды. Спрыт насць рук і 

хут кая рэ ак цыя — вам у да па мо гу. Але 
ка лі за сво і це ба зіс, то змо жа це з да-
па мо гай толь кі гэ тых двух эле мен таў 
на ма ля ваць со ней ка, квет ку, птуш ку 
і яшчэ шмат ча го ін ша га. Так, аў та ру 
ма тэ ры я лу спат рэ бі ла ся дзве га дзі ны, 
каб на пі саць вос кам ка ла сок. За тра-
ча на га ча су не шка да, ка лі ве да еш, 
што на пе ра дзе ця бе аба вяз ко ва ча кае 
ба га ты ўра джай!

— Роў ныя лі ніі (на прык лад, пры дзя-
лен ні пі сан кі на част кі) атры ма юц ца та-
ды, ка лі вы бу дзе це не пі саль ца вес ці, 
а па ва роч ваць са мо яй ка. Так зруч ней, 
але да гэ та га трэ ба пры лад ка вац ца.

Пас ля та го, як ра за бра лі ся з бе лы мі 
ўзо ра мі, апус ка ем яй ка ў сло ік з фар бай 
на 5—10 хві лін. Да ста ём, аб суш ва ем, і 
зноў пі шам вос кам. Пас ля — чар го вае 
аку нан не, але ўжо ў ін шы ко лер. Важ на 
па чы наць аку нан не са свет лых фар баў:
жоў тая — аран жа вая — чыр во ная і 
г. д. Бо ка лі спа чат ку апус ці це ў сі нюю, 
то пас ля жоў тая не возь мец ца.

Ка лі на яй ку не за ста ло ся воль на-
га мес ца і вы дай шлі да ко ле ру, які 
хо ча це ба чыць кан чат ко вым, то трэ ба 
пры сту паць да рас крыц ця ма люн каў 
пі сан кі. Тры ма ем яй ка над агень чы кам 
свеч кі аль бо ста вім яго ў цёп лую печ. 
Воск пла віц ца і сця кае, яго не аб ход на 
вы цер ці па пя ро вым руч ні ком.

Што да лей ра біць з пі сан кай? Мож на 
па ста віць на са мым бач ным мес цы ў ква-
тэ ры і па каз ваць гас цям. Ка лі звяр нуц ца 
да тра ды цый, то рас пі са ныя сак раль най 
сім во лі кай яй кі ха ва лі за іко ны.

Ган на КУ РАК.

Фота аўтара і Кастуся ДРОБАВА.

Сва і мі ру ка міСва і мі ру ка мі

ЕЖА ЦІ СІМ ВАЛ? Са мы час за ці ка віц ца 
рос пі сам яек

 Да рэ чы
Пі сан кі з улас най ка лек цыі Ва лян-

ці ны Ры го раў ны да кан ца кра са ві-
ка мож на ўба чыць у Дзяр жаў ным 
лі та ра тур на-ме ма ры яль ным му зеі 
Яку ба Ко ла са. Тут ёсць уні каль ныя 
эк зэмп ля ры ад укра ін скіх і поль скіх 
май строў, зроб ле ныя па ста ра даў ніх 
ка но нах. Ма юц ца яй кі, рас пі са ныя ў 
бе ла рус кіх тра ды цы ях. Ха пае так-
са ма і не звы чай ных аў тар скіх ра-
бот — са мой спа да ры ні Пі са рэн кі, яе 
дач кі і ву ча ніц. Юве лір насць пра цы 
ўраж вае: на яй ках кра су юц ца хра-
мы, цві туць квет кі, бя гуць ко ні і лё-
та юць птуш кі.

Пад ра бяз ны май стар-клас ад Ва-
лян ці ны Пі са рэн кі знойдзеце на ста-
рон ках кні гі «Пі сан кі» (вы да вец тва 
«Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя імя П. 
Броў кі», 2018)

Ва ры янт для ля-
ні вых: ка лі з пі саль-
цам ва зіц ца не хо-
чац ца, сме ла бя ры-
це ся за ства рэн не 
кра пан кі. За паль-
ва ем то нень кую 
свеч ку і ка па ем 
вос кам на па верх-
ню. Каб кро пач кі 
атры ма лі ся роз на-
ка ля ро вы мі — не 
за бы ва ем аку наць 
яй ка ў роз ныя фар-
бы і «да крап ваць» 
воск на кож ным 
эта пе.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У Лід скім за мку, ку ды мы тра пі лі на нач-
ныя здым кі фі наль най ба таль най сцэ ны, ка-
лі най мі ты Міль гу но ва за хоп лі ва юць за мак, 
каб зда быць ар тэ факт — рам фею (зброю ў
вы гля дзе дзі ды ці двух руч на га мя ча), 
ува ўсю кі пе ла пра ца. Рых та ва лі свят ло, 
апра на лі ак цё раў, ад на му са страль цоў 
шу ка лі шап ку, у якой ён учо ра зняў ся па-
мыл ко ва, а ця пер не мог змя ніць на сваю 
па пя рэд нюю, інакш гля дач за ўва жыць, што 
той пе ра адзеў ся пад час бой кі...

На той мо мант тэм пе ра ту ра на блі жа ла-
ся да ну ля, а ак цё ры «ва я ва лі» ў то нень кіх 
мун дзі рах, та му раз-по раз бе га лі ў ва гон чык 
грэц ца і піць ка ву. А ў па пя рэд ні зды мач ны 
дзень, ці, дак лад ней, ноч, ванд роў ныя цыр ка-
чы і акра ба ты, якія пад ма нам тра пі лі ў за мак, 
каб пас ля ноч чу да па ма гаць міль гу ноў цам 
штур ма ваць цы та дэль, уво гу ле бо сыя ха дзі-
лі, па куль прад стаў лен не па каз ва лі. Тут бы ло 
і ка рас кан не па сце нах, і за кід ван не «ко шак» 
на га ле рэі, і зды ман не (за бой ства) вар та вых, 
і не па срэд на баі на га ле рэ ях...

— Я доў га не мог зра зу мець, як мне зды-
маць і су мяс ціць рэ аль ных пер са на жаў з 
вы ду ма ны мі. Ад нак па коль кі аў тар на зва ла 
ра ман «Аван ту ры Пра нці ша Вы рві ча», мы 
вы ра шы лі да гэ тых зды мак і ста віц ца як да 
аван ту ры. Каб гле да чу кар ці на бы ла ці ка вая 
пэў ны мі па зна валь ны мі мо ман та мі, ад нак 
не ста ла на та цы яй пра тое, якой бы ла на ша 
гіс то рыя, каб гля дзе ла ся лёг ка, мы вы ра шы-
лі зра біць стуж ку пры год ніц кай. Па куль усё 
за да валь няе. Ні ко лі не ка жу на пе рад, але тут 
ужо ба чу, што кар ці на па він на атры мац ца як 
мы за ду ма лі, — ацэнь вае пра цу рэ жы сёр 

Аляк сандр АНІ СІ МАЎ. — У кі но са праў ды 
шмат дзе ян няў — экш ну. Ад нак ёсць мо-
ман ты, якія трэ ба асэн са ваць, не ба ю чы ся 
за су ма ваць. Шмат тру ка вых сцэн, бе гу.

Упер шы ню тра піў шы на зды мач ную пля-
цоў ку, я аца ні ла, на коль кі скла да ны гэ ты 
пра цэс. Толь кі на тое, каб за па ру се кун даў 
«за ка лоць» ад на го з аба рон цаў зам ка, які 

за снуў на па сту, спат рэ бі ла ся ледзь ве не 
20 хві лін зды мак і ку ча дуб ляў.

— Рас плю шчы во чы, ка лі бу дуць рэ-
заць, — ра іць рэ жы сёр ак цё ру. — Так бу дзе 
праў да па доб ней.

Тое, што ў філь ме бу дзе на па дам і ад-
чай ны мі бой ка мі за аба ро ну, на пля цоў цы 
вы гля дае як аку рат нае ўклад ван не пас ля 
«за бой ства» пра ціў ні ка на га ле рэ ях, якія, 
да рэ чы, на вы шы ні мет раў шэсць, ды яшчэ 
вуз кія. А акра мя ак цё раў тут яшчэ трэ ба 
ўціс нуц ца апе ра та ру і ін шым не аб ход ным 
для пра цэ су спе цы я ліс там. Пры гэ тым трэ ба 
гля дзець, каб ліш нія лю дзі не тра пі-
лі ў кадр і па ста ян на то за паль ваць, 
то ту шыць фа ке лы на сце нах. Са-
чыць за ўсім гэ тым, на маю дум ку, 
не рэ аль на, ад нак бы ва лыя ак цё-
ры спраў ля юц ца. Толь кі што яны 
ста я лі, за гар нуў шы ся ў коў дру, а 
вось ужо на ўсю моц ся куц ца на 
шаб лях. Спа чат ку на зям лі пад на-
гля дам па ста ноў шчы ка тру каў Ра-
ма на Ка ра лё ва, старшыні Гіль дыі 
кас ка дзё раў Беларускага саюза 
кінематаграфістаў. Пас ля паў та-
ра юць на га ле рэ ях. І трэ ба так, каб 
усе па ве ры лі, што ця бе за бі лі...

Дзесь ці пас ля дзвюх га дзін но-
чы па ча лі ся тру кі. За бі тыя па да лі з 
га ле рэй уніз, а ад на го страль ца на-
ват скі ну лі жы вым. Хоць гэ та і кас ка дзё ры, 
і па да лі яны на вя роў ках, усё роў на вы гля-
да ла страш на. Блі жэй да ра ні цы на здым ках 
з'я ві лі ся Са ла мея і Па ла нея, якія ў бой ках 
за бі ра юць рам фею, ха ва юць яе ў су та рэн-
 нях і ўзры ва юць іх, каб ужо ні хто больш не 
біў ся за гэ ты сім вал ула ды. Па сцэ на рыі і 
ман та жы бой кі, на якія мы тра пі лі ў за мак, 
у кі но бу дуць пе ра бі вац ца кад ра мі з яшчэ 
дзвюх па дзей. Пра вя дзен нем сой мі ка — 
збо ру маг на таў, якія ледзь ве не да бой кі 
аспрэч ва юць свае пра вы на рам фею (здым-
кі з Галь шан) і зда бы ван нем гэ та га свя шчэн-
на га сім ва ла (здым кі ў Баб руй ску).

Бе ла ру са цэнт рыч насць 
і гіс та рыч ныя пра та ты пы

Па кні зе, у фі наль най бой цы ўдзель ні чае 
ты ся ча кры ла тых гу са раў з По лац кай ха руг-
вы і па ра со цень яны ча раў гет ма на Мі ха ла 
Ка зі мі ра Ры бань кі з ад на го бо ку і ра сій скія 
са пер ні кі — з дру го га. Бой кі пра хо дзяць на 

ву лі цах По лац ка, дзе ў су та рэн нях Са фій-
ска га са бо ра за хоў ва ец ца свя шчэн ны ар тэ-
факт — рам фея. У кі но ўсё транс фар ма ва-
ла ся ў за хоп зам ка, які з'яў ля ец ца ўмоў най 
рэ зі дэн цы яй по лац ка га ва я во ды Аляк санд-
ра Са пе гі, атра дам най мі таў Міль гу но ва, які 
быў бліз кай асо бай Пят ра ІІІ.

Іс нуе дзве вер сіі па хо джан ня рам феі — 
най вя лік шай хрыс ці ян скай свя ты ні. Згод на з 
ад ной, гэ та дзі да лё су Свя то га Лан гі на, якой 
за бі лі Хрыс та, каш тоў насць якой не са сту-
пае свя шчэн на му гра а лю ка ра ля Ар ту ра. 
Па ін шай вер сіі, гэ та дзі да Свя то га Маў ры кія, 

ад на го з хрыс ці ян скіх па кут ні каў, рас ка за ла
аў тар ра ма на «Аван ту ры Пра нці ша 

Вы рві ча» Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ:

— У мя не ёсць аб грун та ван не, як яна 
тра пі ла на Бе ла русь. Пісь мен нік жа мае пра-
ва даць во лю свай му ўяў лен ню. Бе ла рус кі 
шлях ціч Аляк сандр Сол тан быў у ХV ста-
год дзі па сла ны пра ва слаў ны мі шлях ці ча мі 
Бе ла ру сі да Па пы Рым ска га і па свя чо ны ў 
ры ца ры Гро ба Гас под ня га. Гэ та рэ аль ны 
пер са наж, пры яго нашчадках бы ла зной-
дзе на іко на Жы ро віц кай Бо жай Ма ці. Та му 
я зра бі ла гі по тэ зу, што як раз яму да ве ры лі 
за хоў ваць свя ты ню — рам фею, і ён пры вёз 
яе ў Бе ла русь, каб ума ца ваць з яе да па мо-
гай по лац кую Са фію. Ва ўсіх філь мах ге роі 
ра ту юць свет, а чым бе ла ру сы гор шыя? У 
нас прос та па ві нен быць бе ла ру са цэнт рыч-
ны твор.

Інт ры га філь ма па бу да ва на на тым, што 
ўсе імк нуц ца зда быць рам фею ў аса біс тае 
ка ры стан не, хоць яна па він на на ле жаць уся-

му све ту, ка жа аў тар. Тым не менш урэш це 
яна за ста ец ца на бе ла рус кай зям лі. У кар ці-
не дзей ні ча юць як гіс та рыч ныя пер са на жы з 
ро даў Ра дзі ві лаў, Са пе гаў, Ба гін скіх (у якіх 
угад ва юц ца Агін скія), так і вы ду ма ныя асо-
бы. А вось у бія гра фі ях га лоў ных ге ро яў ра-
ма на Пра нці ша Вы рві ча і яго сяб ра Баў тра-
мея Лёд ні ка яск ра ва пра соч ва юц ца по ста ці 
Ян кі Ку па лы і Фран ціш ка Ска ры ны.

— Ня гле дзя чы на адап та цыю кні гі пад 
кі на кар ці ну, га лоў ныя ідэі ў філь ме за ста лі-
ся. Пе рад на мі паў стае шля хец кая і ры цар-
ская Бе ла русь, дзе ёсць аду ка ва ныя лю дзі 

прос та га са слоўя, — за ўва жы ла 
пісь мен ні ца.

Фу ра рэ кві зі ту 
і асоб ны бан цік

Рэ кві зі ту ў філь ме проць ма. 
Толь кі для зды мак у Лід скім за мку 
вез лі да вер ху за поў не ную фу ру і 
яшчэ па ру мік ра аў то бу саў.

— У нас бы ла маг чы масць 
па ехаць зды маць ва Укра і ну ці 
Поль шчу, дзе ёсць га то выя за мкі, 
дзе не трэ ба бы ло б ні чо га да да-
ваць. Ад нак мы вы бра лі, на пэў-
на, больш цяж кі шлях. За тое тут 
род ныя сце ны, утуль на, зруч на, 
нас ча ка юць, вель мі ча ла веч на 
паў сюль ста вяц ца да зды мач най 

гру пы, што так са ма плюс, бо кі но — гэ та 
заўж ды скла да ны пра цэс. Глянь це, коль кі 
ма шын, тэх ні кі. Кар ці на скла да ная яшчэ і 
тым, што мы вы ка рыс тоў ва ем шмат гры му, 
кас цю маў, шмат пе ра апра на ем ся. У вы ні ку 
за 12 ра бо чых га дзін я ма гу з ар тыс та мі 
па пра ца ваць ад сі лы пяць, — ка жа рэ жы-
сёр. — Кас цю мы — уво гу ле скла да ны пра-
цэс. Мас так па кас цю мах доў га аб дум вае, 
як зра біць пра віль на, зна хо дзіць ней кія ўнут-
ра ныя кам пра мі сы, бо ні хто ж з тых ча соў 
не вяр нуў ся, каб рас ка заць, дзе які бан цік 
быў ці скла дач ка. Усё ро біц ца на ра зу мен ні 
ма тэ ры я лу, на ка пан ні ў ім, на ней кай ін ту і -
цыі ўнут ра най і ўяў лен ні, як жа яно бы ло. 
Гэ та лю дзі, якія ў лю бы мо мант мо гуць ця бе 
пад стра ха ваць, ка лі рап там спат рэ біц ца да-
дат ко вы ча ла век на пля цоў цы. У іх заў сё ды 
зной дзец ца ў што яго апра нуць.

Га лоў ны ге рой, да рэ чы, у якас ці ад на го 
з сім ва лаў свай го шля хец тва но сіць на ру цэ 
ся рэб ра ны пярс цё нак-пя чат ку, якую да ла 

на здым кі на адзін дзень Люд мі ла Руб леў-
ская. «Ця пер я яго атры маю толь кі пас ля 
здым каў, бо яго нель га за мя ніць, ён стаў 
рэ кві зі там», смя ец ца аў та рка ра ма на.

Ад на спра ва пла на ваць, се дзя чы ў ка-
бі не це, ду ма ю чы, як бу дзеш гэ та ра біць, і 
ін шая — на пля цоў цы, дзе ча ка юць роз ныя 
не ча ка нас ці: дождж, снег, ве цер. А яшчэ 
мност ва нач ных зды мак, якія збі ва юць з рыт-
му ар га нізм ак цё раў, раз ва жае рэ жы сёр:

— У Мі ры зда ры ла ся вар' яц кая зме на. Мы 
зды ма ем агуль ны план, па дае снег, па чы-
на ем браць буй ным пла нам лю дзей — снег 
пра па дае. Пе ра зды ма ем агуль ную кар ці ну 
без сне гу, дык ён па чы нае сы паць пад час 
зды мак буй ным пла нам... Хто ні ко лі не зды-
маў ся, ду мае, што гэ та лёг ка да ец ца, ад нак 
на са мрэч гэ та цяж ка. Тут трэ ба ўкал ваць.

Ча ты ры па 40 і «поў ны метр»
Пісь мен ні ца час та пры сут ні чае на зды-

мач най пля цоў цы і ра іць, як лепш ува со-
біць свае гіс та рыч ныя фан та зіі на эк ра не, 
да нес ці кан тэкст і на строй ге ро яў. Яна была 
і на ак цёр скіх про бах і, як ка жа рэ жы сёр, 
пад каз вае ней кія рэ чы, якія ён мо жа ўпус-
ціць, бо не так глы бо ка па глыб ле ны ў гіс-
то рыю Бе ла ру сі, якой Люд мі ла Іва наў на 
прос та хва рэе.

У ма са вых сцэ нах філь ма, да рэ чы, збі ра-
лі ся зняць і су час ную «ба гем ную» ту соў ку 
з лі та ра та раў і куль ту ро ла гаў кра і ны. Ства-
рыў ся на ват спіс з за ці каў ле ных, ад нак 
здзейс ніць за ду ма нае па куль не атры ма-

ла ся.... Тым не менш эк ра ні зу ец ца ж толь кі 
пер шая кні га аў та ра, а ёсць яшчэ чатыры... 
Так што ка лі кар ці на па лю біц ца гле да чам, 
у яе аба вяз ко ва бу дзе пра цяг.

Тэ ле фар мат кі но — ча ты ры 40-хві лін ныя 
се рыі. А для пра ка ту ро біц ца поў на мет раж-
ная вер сія, ці, як ка жуць пра фе сі я на лы, 
«поў ны метр».

Кі но зды ма ец ца на рус кай мо ве, хоць 
пер ша кры ні ца бе ла рус ка моў ная, ад нак на 
гэ та свя до ма пай шлі дзе ля пры цяг нен ня і 
па шы рэн ня ко ла аў ды то рыі. Пры гэ тым ад-
ра зу для яго рых ту ец ца і бе ла рус ка моў ны 
дуб ляж, з якім да па ма гае і аў тар кні гі.

Пас ля двух тыд няў зды мак у Лі дзе, пад-
час якіх гру па вы яз джа ла яшчэ на два дні ў 
кас цёл у Галь ша нах, бо ім да лі да звол ме-
на ві та ў тыя дні, вяр ну лі ся да зняць тое, што 
за ста ло ся, у ін тэр' ерах Мір ска га і Ня свіж-
ска га зам каў. Ця пер кар ці на пе ра яз джае ў 
па віль ё ны ў Мін ску, у спе цы яль на ўзве дзе-
ныя для гэ та га ла ка цыі, якія нель га знай сці 
ў аў тэн тыч ным ва ры ян це ў зам ках.

Апош няя доў гая част ка зды мак кі но ў 
кан цы мая прой дзе ў Баб руй ску, у ста рой 
цы та дэ лі, дзе ге роі бу дуць трап ляць у роз-
ныя сі ту а цыі. Рэ жы сёр ка жа, што ча су на 
здым кі і ман таж на са мрэч ма ла, ад нак спа-
дзя ец ца скон чыць да снеж ня, каб пас ля 
Но ва га го да па ка заць гле да чу са праўд ную 
бе ла рус кую пры год ніц ка-гіс та рыч ную аван-
ту ру-фан тас ты ку.

Іры на СІ ДА РОК.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Аван ту ры ў жан ры «экшн»


