
“Позіркам сэрца Людмілы Рублеўскай” 
Бібліяграфічны агляд літаратуры да 55 годдзя з дня нараджэння  

 

Людміла Рублеўская (сапр. Людміла Іванаўна 

Шніп) — беларуская пісьменніца, паэтка, 

літаратарка. Нарадзілася 5 ліпеня 1965 года ў Мінску 

ў сям'і служачых. Скончыла аддзяленне архітэктуры 

Мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума (1984). 

Працавала ў канструктарскім бюро на ВА 

«Гарызонт». Вучылася на аддзяленні паэзіі 

Літаратурнага інстытута ў Маскве (1986—1987), 

затым перавялася на беларускае аддзяленне 

філалагічнага факультэта БДУ, які скончыла ў 1994 

годзе. Працавала загадчыкам аддзела крытыкі ў 

часопісе «Першацвет», загадчыкам аддзела мовы ў 

газеце «Наша слова». У 1996-2003 гадах працавала ў штотыднёвіку «Літаратура і 

мастацтва»: спачатку ў аддзеле крытыкі, з 2002 — рэдактарам аддзела літаратуры. З 

2003 года працуе аглядальнікам аддзела культуры газеты «Советская Белоруссия». 

Друкуецца з 1983 году. Першы верш надрукавала ў газеце «Знамя юности». Піша як 

для дзяцей, так і дарослых. У прозе пісьменніца таленавіта камбінуе розныя жанры: 

дэтэктыў, гістарычны раман у духу Ўладзіміра Караткевіча, псіхалагічны раман і 

раман гатычны. У яе раманах заўсёды паўстае і развіваецца адраджэнская тэма. Праз 

мастацкія сродкі яна ўздымае надзвычай сацыяльныя і нацыянальныя тэмы, пытанні 

(праблема беларускай мовы,  інтэлігенцыі і г. д.). Аўтар зборнікаў «Крокі па старых 

лесвіцах» (паэзія, 1990), «Адукацыя» (паэзія, 1990), «Замак месячнага сяйва» 

(паэзія), «Старасвецкія міфы горада Б» (проза, 2002), кнігі казак для дзяцей 

«Прыгоды мышкі Пік-Пік» (2000), аўтар аповесцяў «Дзеці Гамункулуса» (2000), 

«Сэрца мармуровага анёла» (2001), «Пярсцёнак апошняга імператара» (2002), 

«Ночы на Плябанскіх Млынах» (2007), раманаў «Забіць нягодніка, альбо Гульня ў 

Альбарутэнію» (2007), «Сутарэнні Ромула» (2010) , драматычных паэм «Пасля 

Цэзара», «Першы запавет» і інш. Друкуецца ў рэспубліканскіх выданнях. 

 

Род 
Высокі род. Разбураны палац 

Ці хата, што на тым жа самым месцы 

Раз дзесяць будавалася. 

Глядзяць 

Праз вокны продкі, 

А жыве там - вецер. 

Род. 

Кроў яго ўбірае, бы рака, 

Дабро і зло і рысы вызначае, 

З якімі сын твой будзе ці дачка 

Жыць з ганьбаю, са славай ці звычайна. 

Не выдумка блакітнае крыві, 

А ісціна разумнае істоты - 

Свой ведаць род і гонар радавы 

І рушнікі захоўваць, і кляйноды. 

У свеце адасобленых няма. 

І ты - камень у бруку ці ў кароне. 

Знайдзі свой герб. 

І прадзеда імя 

Успомні. 

 

Людміла Рублеўская 

 



Прапануем вашай увазе “Авантуры Пранціша Вырвіча” — серыя раманаў 

Людмілы Рублеўскай, пенталогія, гістарычнае беларускае фэнтэзі. 

Галоўныя героі — шляхціц Пранціш Вырвіч і доктар Баўтрамей Лёднік.  

Падзеі рамана адбываюцца ў XVIII стагоддзі 

 

 

 

 

Рублеўская, Л. І. Авантура Пранціша 

Вырвіча, Шкаляра і Шпега : раман прыгодніцкі і 

фантасмагарычны : Кніга першая / Людміла 

Рублеўская. — Мінск : Звязда, 2012. — 288 с. — 

(Святло мінуўшчыны) 

У першай кнізе вы сустрэнецеся са збеглым 

вучнем Менскага езуіцкага калегіюму Пранцішам 

Вырвічам і доктарам Баўтрамеем Лёднікам з 

Полацку, якім давядзецца пабываць у сутарэннях 

Слуцку, Менску і Полацку, выратаваць Сільфіду, 

паездзіць у жалезнай чарапасе, вынайдзенай 

Леанарда да Вінчы, здабыць дзіду Святога 

Маўрыкія і не аднойчы біцца за ўласны гонар і за 

Беларусь. Тлум прыдарожнай карчомкі, абед у 

князя Гераніма Радзівіла, змова менскага 

магістрату супраць Пане Каханку, таямніца 

полацкага аптэкара Лейбы – гэтыя і іншыя падзеі 

адбываюцца ў рамане… 

 
 

 
 
 

 

Рублеўская, Л. І. Авантура Студыёзуса 

Вырвіча : раман прыгодніцкі і фантасмагарычны : 

Кніга другая / Людміла Рублеўская. — Мінск : 

Звязда, 2014. — 288 с. — (Святло мінуўшчыны). 

Другая кніга расказвае пра прыгоды ў XVIII 

стагоддзі маладога шляхціца Пранціша Вырвіча і 

доктара Баўтрамея Лёдніка з Полацка. Цяпер 

Пранціш стаў студэнтам Віленскай акадэміі, а 

доктар Лёднік, былы слуга Пранціша, — суровым 

прафесарам гэтай акадэміі. Абодвум ліцвінам 

давядзецца выпраўляцца ў небяспечную вандроўку 

ажно ў Ангельшчыну, праз усю Еўропу, ажыўляць 

ляльку-аўтамат па імені Пандора, забіваць 

сапраўднага цмока, уцякаць ад чумы, зарабляць 

грошы ў лонданскім байцоўскім клубе і 

выблытвацца з магнацкіх інтрыгаў вакол трона 

Рэчы Паспалітай… 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%8D%D0%B7%D1%96
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0


  

Рублеўская, Л. І. Авантура Драгуна Пранціша 

Вырвіча : раман прыгодніцкі і фантасмагарычны : 

Кніга трэцяя / Людміла Рублеўская. — Мінск : 

Звязда, 2014. — 290 с. — (Святло мінуўшчыны). 

Героі шукаюць езуіцкія скарбы ў сутарэннях 

пад Менскам, падарожнічаюць разам з чорным 

магам і егіпецкай прынцэсай у адной карэце, і 

нават апынуцца на балі ў палацы расійскай 

імператрыцы. Яны будуць высвятляць каму 

павінна належыць карона святога Альфрэда. 

Падзеі ў кнізе адбываюцца ў першыя гады 

праўлення Станіслава Панятоўскага, у век плашча 

і шаблі… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Рублеўская, Л. І. Авантура Пранціша 

Вырвіча, Здрадніка і Канфедэрата : раман 

прыгодніцкі і фантасмагарычны : Кніга чацвёртая / 

Людміла Рублеўская. — Мінск : Звязда, 2017. — 

280 с. — (Святло мінуўшчыны). 

У чацвёртай кнізе цыкла Пранціш Вырвіч і 

Баўтрамей Лёднік трапляюць у Францыю, дзе 

Лёднік працуе разам з вядомым навукоўцам 

Жанам Жыліберам. Доктара ўцягваюць у таемнае 

таварыства, што займаецца злачыннымі 

аперацыямі на людзях. Пранцішу Вырвічу 

давядзецца рызыкнуць жыццём, каб вызваліць 

старэйшага сябра. А па вяртанні на радзіму – 

новыя прыгоды. Тут адбываецца магнацкае 

паўстанне супраць караля Станіслава 

Панятоўскага, і героі апынаюцца нібы паміж 

жорнамі, іх перакідвае то на адзін бок 

палітычных сіл, то на другі. Іх чакае сустрэча з 

егіпецкай прынцэсай, вандроўка ў вадзяным змеі ў 

падземных азёрах пад Туравам, спроба разгадаць 

таямніцу шлема арабскага лекара Альбукасіса…  

 



 

 

 

Рублеўская, Л. І. Авантура Вырвіча з банды 

Чорнага Доктара : раман прыгодніцкі і 

фантасмагарычны : Кніга пятая / Людміла 

Рублеўская. — Мінск : Звязда, 2019. — 271 с. — 

(Святло мінуўшчыны). 

Гэта пятая кніга рамана, у якой працягваюцца 

неверагодныя прыгоды герояў і адкрываюцца 

невядомыя старонкі беларускай гісторыі. Гады 

пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай. Лёднік — 

чалец усемагутнай Адукацыйнай камісіі, якая 

дзейнічае пад патранажам караля... Але гэта не 

выратуе ад непрыемнасцей. I вось ужо сябры зноў 

уцягнутыя ў інтрыгі магнатаў. Да Пранціша і 

Баўтрамея далучаецца падрослы сын Лёдніка 

Алесь, якому ад бацькі перадаліся незвычайныя 

здольнасці. Бандзе Чорнага Доктара неабходна 

разгадаць таямніцу знікнення асістэнткі доктара 

Лёдніка панны Праксэды. Герояў чакаюць 

сутарэнні Ашмянскага замка, палёт на 

паветраным цмоку над карнавальнай Венецыяй, 

снежная лавіна ў Татрах, гасцяванне ў 

Пацучынага Караля і жалезная клетка ў замку 

атрутнай Тэрэзы Радзівіл... 

 

 

Чытайце таксама і іншыя кнігі аўтара 

 

 

Рублевская, Л. И. Время и бремя архивов и 

имён : очерки, эссе, пьеса / Людмила Рублевская, 

ВитальСкалабан. — Минск : Літаратура і 

Мастацтва, 2009. — 188 с. : іл.  

В основе книги – совместные публикации 

авторов в газете «Советская Белоруссия». В 

издании рассказывается о событиях, которые 

позволят совсем по-иному взглянуть на 

общеизвестные факты белорусской истории, 

повествуется как о незаслуженно забытых 

именах, так и о классиках – Янке Купале, Якубе 

Коласе, о ком, казалось, уже все известно. 

Уникальные документы из архивов, фотографии 

помогают образно перенестись в недалёкое, но 

жестокое прошлое. Печатается пьеса-документ 

«Людвіка і Фабіян»… 

 



 

Рублеўская, Л. І. Дагератып : дэкадансны 

раман / Людміла Рублеўская. — Мінск : 

Электронная кнігарня, 2016. — 246 с. 

Уладальнікі фотаатэлье правінцыйнага 

беларускага гарадка, незалежная прыгажуня 

Багуслава і яе бацька Варакса Ніхель, -якія 

спецыялізуюцца на партрэтах postmortem - 

адлюстраваннях нябожчыкаў, вымушаныя 

выправіцца ў экспедыцыю, каб сфатаграфаваць 

неверагодную этнаграфічную калекцыю ў глухім і 

злавесным маёнтку Жухавічы. Цяперашняга 

ўладальніка маёнтка, князя Шымона Каганецкага, 

мясцовыя сяляне лічаць ваўкалакам. Дый Багуслава 

з бацькамзусім не тыя, за кагосябевыдаюць… 

 Рублеўская, Л. І. Ночы на Плябанскіх 

млынах : раман, аповесць, апавяданні / Людміла 

Рублеўская. — Мінск : Мастацкая літаратура, 

2013. — 526 с. 

У кнігу вядомай пісьменніцы ўвайшлі 

гатычны раман “Скокі смерці”, у якім 

журналістка Ганна Бярэцкая і рэстаўратар 

Юрась Дамагурскі разгадваюць таямніцу 

сярэдневечных гадзіннікаў, аповесць “Ночы на 

Плябанскіх млынах”, дзе міфы і легенды Мінска 

пераплятаюцца ў запамінальную містычна-

рамантычную карціну, цыкл “Старасвецкія міфы 

горада Б*”, што спалучае антычныя міфы і рэаліі 

стасвецкага беларускага мястэчка, а таксама 

апавяданні, у якіх дзейнічаюць і паўстанцы 

Каліноўскага і Касцюшкі, і нашы сучаснікі…  

 

 

Рублевская, Л. И. Пляски смерти : готический 

роман / Людмила Рублевская ; пер с белорус. авт. 

— Минск : Мастацкаялітаратура, 2011. — 239 с. — 

(Готика — Фэнтези — Хоррор). 

В романе “Пляски смерти” соединились 

детектив, историческое фэнтези и современная 

история любви, готика и мягкий юмор. Главная 

героиня, бывшая журналистка Анна Борецкая, 

видит сны о средневековом городе, в котором 

живет её двойник, дочь бургомистра Анета. Анне 

и её бывшему мужу, реставратору Юрасю 

Домогурскому, приходится искать разгадку 

страшной средневековой психической эпидемии и 

разбираться со своими чувствами… 



 Рублеўская, Л.І. Пярсцёнак апошняга 

імператара : раман, аповесць, апавяданні / 

Людміла Рублеўская. — Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2005. — 280 с. — (Сучасны беларускі 

дэтэктыў). 

Гістарычны дэтэктыў… Колькі таямнічага, 

застрашлівага і рамантычнага можна сустрэць у 

сутарэннях часу! Чаму напрыканцы XIX ст. 

забіты былы паўстанец, паплечнік Кастуся 

Каліноўскага, Вінцэсь Рашчынскі? Якую таямніцу 

захоўвае каменная жаба з надмагілля? Ці можна 

ўявіць, каб пяць студэнтаў стварылі Каралеўства 

Беларусь? Ці сустракаліся вы з прывідам 

Кальварыйскіх могілак Мінска? У творах Людмілы 

Рублеўскай, уключаных у гэтую кнігу, - 

высакародства і подласць, каханне і здрада, 

экзістэнцыйны выбар між дабром і злом. А яшчэ – 

непаўторная іронія, з якой можна бясстрашна 

сустрэць любыя містычныя жахі… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рублевская, Л. Рифма ценою в жизнь : эссе 

по истории белорусской литературы / Людмила 

Рублевская. – Минск : Звязда,2013. –  280 с.  

В своей книге Людмила Рублевская живо и 

увлекательно рассказывает о тех, кто создавал 

нашу литературу, в том числе и о тех, кто не 

входит в школьную программу. Кто, может 

быть, просто подарил нам красивую легенду, как 

Леся Украинка и Сергей Мержинский. Кто 

исследовал духовное наследие белорусского 

народа, как Каэтан Коссович, Сержпутовский и 

Доленго-Ходаковский…  

 

 

 

  



  

Рублевская, Л. Рыцари и дамы Беларуси : 

исторические эссе / Людмила Рублевская. — 

Минск :Мастацкаялітаратура, 2013. — 250 с. : іл. 

В сборник «Рыцари и Дамы Беларуси» вошли 

исторические эссе писательницы Людмилы 

Рублевской, публиковавшиеся в авторской рубрике 

на страницах газеты «СБ-Беларусь сегодня». В 

этих увлекательных текстах читатель 

встретиться со многими известными и 

малоизвестными персонажами отечественной 

истории, убедится, что в ней хватает сюжетов 

не менее захватывающих, чем те, которые 

использовал Шекспир, на основе которых 

создавали свои романы Вальтер Скотт, 

Александр Дюма-отец и Генрик Сенкевич. 

Некоторые эссе превращаются в настоящие 

детективные расследования. Россыпь необычных 

исторических фактов сопровождается богатым 

иллюстрированным материалом… 

 
  

 

Рублеўская, Л. І. Шыпшына для Пані : 

вершы і эсэ / Людміла Рублеўская. — Мінск : 

Мастацкая літаратура, 2007. — 254 с. : іл. 

Вобраз Пані — улюблёны вобраз паэзіі 

Людмілы Рублеўскай, яе альтэр эга. Рамантычная 

творчая жанчына, датклівая і чуллівая, здольная 

на самаахвяраванне ў імя кахання, яна адчувае 

сябе чужой у сваім часе і пакутліва шукае 

ўзаемаразумення. Але адначасова — дастаткова 

моцная, кааб прыняць на сябе адказнасць за лёс 

Радзімы, абараніць свой талент і сваё каханне… 
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