
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Вызначэнне жанравых                            
                 асаблівасцяў 

У.Караткевіч – гістарычная 
аповесць 

У акце прыёма сцэнарыя 
“Беларусфільма”  –  гісторыка-
прыгодніцкі фільм 

В. Рубінчык – псіхалагічная 
драма, фільм-прытча 

Гледачы –  дэтэктыў  з         
элементамі містыкі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Месца і час 

У  аповесці – 80-я гг. XIX ст., 
Беларусь. 

У фільме - к. XIX ст – першы 
дзень XX ст 

Месца дзеяння канкрэтна не 
вызначана. Здымкі вяліся на 
Украіне (Підгарэцкі палац на 
Львоўшчыне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзея Яноўская “...маленькая 
ростам, худзенькая...з амаль 
неразвітымі клубамі і ўбогімі 
грудзямі...нават прычоска нейкая 
незразумела невыразная. І гэта было 
тым больш дзіўным, што валасы былі 
залацістыя, дзівоснай пышнасці і 
прыгажосці. ...рэдка мне здавалася 
бачыць такі непрыемны, варты жалю 
твар”. 18 гадоў. 

 

 

 

 
 

 

У аповесці няма апісання знешняга 
выгляду Андрэя Беларэцкага. Увага 
скіроўваецца на духоўны свет героя. У 
кнізе Беларэцкага не магчыма не любіць 
за яго смеласць і цвёрды характар. Пры 
неабходнасці, ён і ў бойку ўступіць, і 
пісталетам карыстацца ўмее, і нахабных 
чыноўнікаў можа на месца паставіць. 

 Грынь Дубатоўк. “Доўгія шэрыя 
валасы... маленькія шэрыя вочкі … 
Правінцыяльны мядзведзь, весялун і 
п’яніца…Хоць адзін прадстаўнік старога 
добрага веку. Не вырадак, не вар’ят, які 
пойдзе і на гераізм, і на злачынства. І як 
ён сакавіта, прагожа гаворыць па-
беларуску! ...Такі  шчыры, такі вясёлы!” 

Рыгор “Мужчына быў год пад 
трыццаць, выключна высокі і добра 
складзены, з магутнымі пукатымі 
грудзьмі... Доўгія вусы рабілі твар 
суровым... “Рыгор тут нікога не баіцца, 
наадварот, Рыгора ўсе баяцца”. 

Андрэй Свеціловіч. “...танклявы, але, 
відаць, моцны малады чалавек, 
белавалосы, з вельмі прыемным і 
шчырым тварам...былы студэнт 
Кіеўскага ўніверсітэта ...прыгожы вялікі 
рот, разумные карые вочы.” 

Удава Кульшы “...хутка з’явілася і яна. 
У акно на мяне глядзеў твар жанчыны, 
абцягнутым жоўтай скурай. Сівыя патлы 
валасоў падалі на плечы. Пасля з’явілася 
рука, якая ківала мне сухім,  як курыная 
костка, пальцам”. 



 

 

 

 

         

           
Кароль Стах Горскі 

  У кнізе - “...радавіты беларускі пан” 
каралеўскай крыві, які імкнецца да 
незалежнсці беларускіх зямель. Яго 
любяць і падтрымліваюць сяляне, 
“лясныя браты”, лепшыя прадстаўнікі 
беларускай шляхты. «Хоць i быў кароль 
Стах мужыцкiм каралём, хоць i ўзняўся 
супраць божых улад, але хiба не 
благаславiў бы Бог i яго ўладу, каб ён 
захапiў трон дзедзiч сваiх?» Ён валодае 
талентам воіна, ён смелы і рашучы, ён 
марыць пра народнае шчасце...”  
                 
У фільме ўсяго толькі ўмоўна 
выдатная асоба, якая спачувае сялянам. 
Пра нацыянальную прыналежнасць 
Стаха і тым больш пра яго высокія 
вызваленчыя намеры ў кінастужцы не 
сказана ні слова. 

   Дзікае паляванне караля Стаха 

Адзін з самых запамінальных 
вобразаў у беларускай літаратуры: 
“Цьмяныя ценi коннiкаў беглi ад дарогi 
наўскос да дрыгвянiстай лагчыны. Веялi 
па ветры плашчы–велеiсы, коннiкi 
прама, як лялькi, сядзелi ў сядле, i 
нiводны гук не далятаў адтуль. Менавiта 
ў гэтым маўчаннi i было самае 
жахлiвае... Дзiкi верас спяваў пад iхнiмi 
нагамi”. 

У фільме створана ўнікальная, на грані 
містыкі, атмасфера кадра, калі рагатыя 
пачвары на конях выглядаюць 
сапраўднымі монстрамі. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      
     
 

 
Тэматыка 

У аповесці вылучаюцца дзве 
ключавыя тэмы: цяжкі лёс беларускага 
народа і поўнае маральнае раскладанне 
мясцовай шляхты.   

У фільме галоўная тэма – 
барацьба дабра са злом. 

 

 

 

 

 

Нацыянальная ідэя і яе 
               ўвасабленне 
ў фільме адсутнічае, ён нават зняты на 
рускай мове.  

Караткевіч падрабязна апісвае побыт, 
норавы шляхты XVI і XIX ст.ст.    
Даюцца разгорнутыя гістарычныя і 
этнаграфічныя апісанні, выяўлены 
каларыт і атмасфера эпох. 

 

 

 

 

   

            
 

 

 

 

 

Адметнасці фільма 

    Майстэрства аператара дазваляе 
палюбавацца жывапіснымі 
ландшафтамі, старажытнай 
архітэктурай. Гэта тыя моманты, што 
ў кнізе чытаюцца без асаблівай 
цікавасці, а тое і наогул 
прапускаюцца: 

 “Туманныя раўніны, безнадзейна 
роўныя, нудныя, змрочныя ...гэта быў 
самы жахлівы, самы безнадзейны з 
нашых краявідаў: тарфяныя балоты.    
...самыя жахлівыя твані трапляюцца 
менавіта сярод такіх балот, 
праглыне і вазок, і коней, і людзей, і 
ўранні ніхто нават не здагадаецца, 
што тут хтосьці быў…” 

Сродак кіно, якога не мае літратура 
– музыка. Яна ўзмацняе эмоцыі 
гледача пры асэнсаванні пэўных сцэн. 
Музыка Яўгена Глебава стала 
сапраўдным упрыгожваннем карціны. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                 

 

Прачытаць кнігу, каб 
зразумець фільм: 

да пытання інтэрпрэтацыі 
літаратурнага твора 
сродкамі кінамастацтва  
(на прыкладзе аповесці  
У. Каратвевіч “Дікае 
паляванне караля Стаха”) 
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