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Асо бы тэ ат ра вы кон ва юць сваё 

на ка на ван не на ват пас ля та го, як га-

дзін нік пе ра стае ад ліч ваць іх зям ны 

час. Га дзін нік спы ня ец ца, а яны пра-

цяг ва юць раз мо ву, якую вя лі са сцэ ны 

ця гам жыц ця, ча сам на ват праз эпо хі. 

Ба рыс Лу цэн ка — рэ жы сёр, па якім 

за са вец кім ча сам па зна ва лі бе ла рус-

кі тэ атр, — па кі нуў свет на 83-м го дзе 

жыц ця. Учо ра з ім раз ві та лі ся ў На цыя -

наль ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным 

тэ ат ры імя Гор ка га, дзе ён слу жыў да 

апош ніх дзён. Слу жыў тэ ат ру і ча ла ве-

ку, у яко га ве рыў ня гле дзя чы на рас ча-

ра ван ні і пе ра сця ро гі зло му эпох.

«У ча ла ве ку ёсць усё: пэў ны пра-

цэнт год нас ці і под лас ці, лю бо ві і ня-

на віс ці, ба яз лі вас ці і сме лас ці, пра ца-

здоль нас ці і ля но ты, да бры ні і злос ці...» 

За да ча мас тац тва — змя ніць гэ тыя су-

ад но сі ны хоць бы на не каль кі пра цэн-

таў на ка рысць лю бо ві, да бры ні, год-

нас ці. Як гэ та зра біць? Га лоў нае — не 

спра ба ваць ад ны мі ле ка мі вы ле чыць 

усіх. У на шым тэ ат ры гэ тую за да чу мы 

імк нём ся ра шыць праз ін ды ві ду аль нае 

ўздзе ян не на кож на га гле да ча... Для 

мне Тэ атр сён ня — гэ та май стэр ня, дзе 

лю дзі мо гуць вы зва ліц ца ад сва ёй пер-

са наль най клет кі ня на віс ці, под лас ці, 

злос ці, сквап нас ці, зайз драс ці... Хай 

з ты ся чы гле да чоў толь кі адзін здо лее 

стаць воль ным! Ужо не да рэм на пра жы-

тае жыц цё, ужо Тэ атр апраў даў сваё 

іс на ван не...»

Для Ба ры са Іва на ві ча Лу цэн кі га-

лоў ным бы ло асэн са ва нае іс на ван не. 

Асэн са ва на пад час на ву чан ня ў чы гу-

нач ным тэх ні ку ме ён зра біў вы бар на 

ка рысць сцэ ны, а да лей яго быц цам 

вёў лёс: ура джэ нец Ку ба ні стаў сту-

дэн там Бе ла рус ка га тэ ат раль на-мас-

тац ка га ін сты ту та, а пас ля — ад ным з 

най яр чэй шых прад стаў ні коў бе ла рус-

ка га тэ ат ра. З па ва гай да бе ла рус кай 

куль ту ры ён пра ца ваў у Ку па лаў скім тэ-

ат ры, дзе па ста віў сваё зна ка вае «Рас-

кі да нае гняз до» па вод ле Ян кі Ку па лы. 

Га доў праз двац цаць ён вер нец ца да 

гэ та га тво ра ў кі но: на па чат ку 90-х гра-

мад ства бу дзе ў по шу ку на цы я наль най 

ідэі. Ба рыс Лу цэн ка ве даў, што яна бы-

ла і ёсць: ён па глы біў ся ў тра ды цыі, ад-

чуў мен та лі тэт і сам стаў част кай гэ тай 

куль ту ры. Не здар ма ў 1995 го дзе яму 

пры сво ілі зван не на род на га ар тыс та 

Бе ла ру сі. У той час Ба рыс Іва на віч ужо 

з'яў ляў ся мас тац кім кі раў ні ком На цы я-

наль на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га 

тэ ат ра імя Гор ка га.

Быў час, ка лі пра Рус кі тэ атр так 

і ка за лі: «тэ атр Лу цэн кі». Два пе ры-

я ды ра бо ты пад яго кі раў ніц твам (як 

га лоў на га рэ жы сё ра, пас ля пе ра пын-

ку — як мас тац ка га кі раў ні ка) са праў-

ды па шы ры лі сла ву тэ ат ра, у тым лі ку 

за ме жа мі Беларусі. «Мак бет» па вод ле 

Шэкс пі ра — гуч ная прэм' е ра 1974 го да, 

Гран-пры на фес ты ва лі ў Штут гар це, 

не ве ра год ны пос пех у пуб лі кі. «Тра-

гіч ная апо весць пра Гам ле та, прын ца 

Дац ка га», «Хрыс тос і Ан ты хрыст» па-

вод ле Дзміт рыя Ме раж коў ска га — пад-

ня тае з глы бінь і пе ра вер ну тае вось 

гэ тае «ча ла ве чае», пад крэс ле нае ад-

чу ван не маг чы май бя ды, якая цал кам 

за ле жыць ад ча ла ве ка. Рэ жы сё ру бы-

ло важ на, каб да до му гля дач пай шоў 

ін шым ча ла ве кам.

Іс тот ным бо кам слу жэн ня Ба ры-

са Лу цэн кі ў Рус кім тэ ат ры ста ла па-

спя хо вая пра ца з тво ра мі бе ла рус кіх 

аў та раў: Але ся Ада мо ві ча (спек такль 

«Вяр тан не ў Ха тынь»), Ва сі ля Бы ка-

ва («Пай сці і не вяр нуц ца»), Аляк сея 

Ду да ра ва («У пры цем ках»). Тут ён зноў 

звяр нуў ся да ду мак Ку па лы, ад на віў-

шы ле ген дар ны спек такль «Рас кі да нае 

гняз до» (па-бе ла рус ку на сцэ не Рус ка га 

тэ ат ра!) ды ўва со біў шы ўжо ў но вым 

ста год дзі «Сон на Кур га не». Дзя ку ю чы 

Лу цэн ку тут паў ста ла «Ле ген да пра бед-

на га д'яб ла» Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча.

На якіх бы сцэ нах ні ста віў Ба рыс 

Лу цэн ка (лёс даў яму маг чы масць па-

пра ца ваць на не каль кіх), ён быў упэў-

не ны, што «тэ атр да па ма гае ча ла ве ку 

спаз наць са мо га ся бе».

Два не аб верж ныя жы выя кла сі-

кі. Ка неш не, трох га дзін нае па лат но 

Мар ці на Скар сэ зэ «Ір лан дзец», у 

якім рэ жы сёр чар го вы раз па каз-

вае раз бор кі кры мі наль на га све ту і 

чар го вы раз — бес прын цып на га га-

лоў на га ге роя ля раз бі тых ноч ваў, не 

маг ло не тра піць у спіс на мі нан таў на 

«Ос кар». Та му што гэ та Скар сэ зэ, 

та му што га лоў ныя ро лі ў ім вы кон-

ва юць Ро берт дэ Ні ра, Аль Па чы на і 

Джо Пе шы і та му што атры маў ся са-

праў ды да брот ны май стэр скі фільм. 

Але што мы ма ем апроч май стэр ства 

ў ра мес ніц кім сэн се сло ва? — Скар-

сэ зэ па на збі раў улю бё ных ма ты ваў, 

што ўжо не ад ной чы гу ча лі ў яго філь-

мах, зноў раз даў «сва ім» ак цё рам ро-

лі га рад скіх ма фі ё зі і за вёў шар ман ку 

пра іх са ма быт ныя за ко ны. Тое, што 

ме ла доб ры эфект у «Слаў ных хлоп-

цах», «Ка зі но» ці «Бан дах Нью-Ёр-

ка», здзі ві ла сва ёй не ак ту аль нас цю 

і не ары гі наль нас цю ў «Ір ланд цы». 

Яшчэ боль шую на цяг ну тасць філь му 

на да ла шчы ра ван не з кам п'ю тар най 

гра фі кай з мэ тай ама ла дзіць дэ Ні ра, 

што не над та атры ма ла ся.

У гэ ты час по руч з «Ір ланд цам» на 

«Ос кар» прэ тэн дуе кар ці на «Ад ной чы 

ў... Га лі ву дзе» Квен ці на Та ран ці на — 

яшчэ ад на го цёр та га ка ла ча аме ры-

кан ска га кі но, што так са ма апе люе 

да мі ну ла га. І гэ та, у па раў на нні з 

усі мі яго сё лет ні мі кан ку рэн та мі, — 

ідэа льны фільм. На столь кі ідэа льны, 

што ён, мо жа быць, на ват не з пла не-

ты «Ос кар», а па-над ёй. Ня гле дзя-

чы на тое, што рэ жы сёр мае спра ву 

з рэ аль ны мі па дзея мі і пра во дзіць 

з імі пэў ныя ма ні пу ля цыі, Та ран ці на 

аб са лют на да лё кі ад за яў, ад сы лак, 

сім ва лаў, алю зій ці пра кла ма цый. Ён 

ства рае — не прос та па-май стэр ску, 

а вір ту оз на — да се кун ды вы ве ра ны 

са ма стой ны свет, уні каль ны не толь кі 

ў кан тэкс це філь ма гра фіі рэ жы сё ра, 

чым не мо жа па хва ліц ца Скар сэ зэ, 

але і ў бэкг ра ун дзе пад рых та ва на га 

гле да ча.

Усе, зда ец ца, ужо па гля дзе лі і «Джо ке ра», і «1917», 

і на ват «Ма лень кіх жан чын» — заўт ра, 9 лю та га, 

на цы ры мо ніі ўзна га родж ван ня ў Лос-Ан джэ ле се 

бу дуць агу ча ныя ўла даль ні кі прэ міі Аме ры кан скай 

кі на ака дэ міі. Уз на га ро да і мі тус ня ва кол яе, 

якія не вель мі ша ну юць ад эп ты «са праўд на га» кі на мас тац тва, 

не чым у кі на фес ты ва ляў усё ж вый грае — у пер шую чар гу 

тым, што да мо ман ту пад вя дзен ня вы ні каў мож на ўба чыць 

боль шую част ку на мі нан таў і з аза ртам са чыць за на ві на мі. 

У тым лі ку па гэ тай пры чы не да цы ры мо ніі з'яў ля ец ца без ліч 

рэ цэн зій, дыс ку сій і ста вак, у тым лі ку гра шо вых, за кошт якіх 

«Ос кар» аб рас тае яшчэ шы рэй шай і буй ней шай гіс то ры яй. 

Тым не менш, прэ мія Аме ры кан скай кі на ака дэ міі, што час та 

з ах во таю па ту рае гля дац кім гус там, за ста ец ца, на пэў на, са май 

не ад на знач най кі на ўзна га ро дай, пра мас тац кія якас ці ідзе 

га вор ка ці ві да воч ную кан' юнк ту ру. А па коль кі за і су праць 

фа ва ры таў раз га ра юц ца не абы-якія спрэч кі, мы па раў ноў ва ем 

на мі нан таў і рас стаў ля ем усе кроп кі над «і».

Кі на кро кіКі на кро кі

ПА РАЎ НОЎ ВА ЕМ НА МІ НАН ТАЎ НА «ОС КАР»: 
ХТО ЛЕП ШЫ — ТА РАН ЦІ НА ЦІ ПОН ЧЖУН ХО?

На раз ві тан неНа раз ві тан не Спы ні ла ся жыц цё 
на род на га ар тыс та Бе ла ру сі 

Ба ры са Лу цэн кі

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧЫК, мас тац кі кі раў нік На цы я наль-

на га ака дэ міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя Гор ка га:

«Пад кі раў ніц твам Ба ры са Іва на ві ча Рус кі тэ атр да-

сяг нуў твор чых вы шы няў, та му што ў яго як у рэ жы сё ра 

быў свой не паў тор ны по чырк, на віз на фор мы і глы бо кае 

пра нік нен не ў ча ла ве ка. Ён умеў дак лад на ад люст роў-

ваць час. Мы пра ца ва лі ра зам дзе сяць га доў. Ка неш не, 

ён ста віў ці ка выя спек так лі, але для мя не так са ма важ на, 

што мы вы пус ці лі курс рэ жы сё раў у Ака дэ міі мас тац тваў і 

што Ба рыс Іва на віч змог пе ра даць сту дэн там част ку свай-

го ба га та га жыц цё ва га і рэ жы сёр ска га во пы ту».

Мі ка лай ПІ НІ ГІН, мас тац кі кі раў нік На цы я наль на га 

ака дэ міч на га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы:

«У кан цы 1960-х — па чат ку 1970-х Ба рыс Іва на віч 

шэсць га доў пра ца ваў у Ку па лаў скім тэ ат ры, та му ён нам 

не чу жы, я цу доў на па мя таю яго спек так лі, на прык лад, 

«Рас кі да нае гняз до» — ён тут шмат ча го доб ра га зра біў, 

а по тым пе рай шоў у Рус кі тэ атр. Я ву чыў ся ў тэ ат раль на-

мас тац кім ін сты ту це на рэ жы сё ра тэ ле ба чан ня, і Ба рыс 

Лу цэн ка, які вёў у ін сты ту це курс дра мы, ба чыў мя не як 

ар тыс та, бо я іг раў у дып лом ных спек так лях. Ка лі я апы-

нуў ся на тэ ле ба чан ні і пра пра ца ваў там тры ме ся цы, ён 

рап там за пра сіў мя не на га лоў ную ро лю сва ёй па ста ноў кі 

ў Рус кім тэ ат ры. Я быў яму вель мі ўдзяч ны, та му што ў 

са вец кія ча сы тэ ле ба чан не бы ло сум нае, а ў тэ ат ры ста-

ві лі цу доў ныя кла січ ныя і су час ныя п'е сы. Я з за да валь-

нен нем збег у тэ атр. По тым ён стаў мне да ваць ста віць, 

ад па вед на свой пер шы ў жыц ці спек такль у пра фе сій ным 

тэ ат ры я па ста віў ме на ві та ў яго. Ён сыг раў у ма ім пра фе-

сій ным лё се вы зна чаль ную ро лю, ён, мож на ска заць, мой 

пра фе сій ны баць ка. У 1970—1980-я га ды ён быў, як бы 

сён ня ска за лі, мод ным рэ жы сё рам, але ста віў сур' ёз ныя 

спек так лі па сур' ёз най лі та ра ту ры. Я лі чу, ка лі Ба рыс Лу-

цэн ка кі ра ваў Рус кім, гэ та быў гран ды ёз ны, прос та фан-

тас тыч ны тэ атр. Та ды ўво гу ле ме на ві та Рус кі і Ку па лаў скі 

вы зна ча лі шлях бе ла рус ка га тэ ат ра. Уя ві це са бе, ра зам 

з Рас ці сла вам Ян коў скім я іг раў у «Мак бе це» — з гэ тым 

спек так лем мы ў 1980 го дзе ме сяц ванд ра ва лі па Гер ма-

ніі, зна чыць, гэ та быў уз ро вень».

СПА ВЯ ДАЛЬ НЫ ШЛЯХ

«Джо кер»>«1917»
Спра ва ў маш та бах. На пер шы по гляд гэ та гу чыць дзіў на, 

але ам біт нае, зня тае быц цам ад ным пла нам, роўд-му ві Сэ ма 

Мэн дэ са, ад яко га ты «уха еш» бы на аме ры кан скіх гор ках, 

знач на са сту пае ўмоў на ко мік са ва му філь му пра зна ка мі та га 

лі ха дзея з-за прос тас ці сва іх па мкнен няў. Так, Мэн дэс па каз-

вае ге ра ізм звы чай на га кап ра ла, то-бок дру га рад на га іг ра ка, 

на пер шай су свет най вай не, што ўжо ня дроб на, і на ват мае 

да гэ тай гіс то рыі аса біс тае да чы нен не. Але ў цэ лым кар ці на 

«1917» за мы ка ец ца на сва ёй тэх на ла гіч най за да чы і за да чы, 

ска жам, зра біць два ўра жаль ныя пра бе гі, на што рас трач ва-

ец ца амаль увесь па тэн цы ял і што яшчэ больш вы кры ва ец ца 

праз фаль шы вы лі рызм. Мне як гле да чу гэ та га ма ла.

Фільм жа То да Фі лі пса, які так са ма кан цэнт ру ец ца на 

ча ла ве ку ў яго су праць ста ян ні на ва кол лю, ідзе ўглыб і 

ста но віц ца ў пер шую чар гу маш таб ным вы каз ван нем пра 

гра мад ства, а ў дру гую, з апа ка ліп тыч ным пе ра ва ро там і 

алю зі я мі на Хрыс та, вы хо дзіць на ў прын цы пе не ахоп ны 

ме та фі зіч ны рэ гістр. Вось гэ та га мне да стат ко ва. І Сэм 

Мэн дэс, і Тод Фі ліпс ста вяць пе рад са бой сур' ёз ныя за-

да чы, і абод ва з імі спраў ля юц ца, толь кі ў пер ша га сю жэт 

аказ ва ец ца на служ бе ат рак цы ё на, а ў дру го га ўсё пад па-

рад коў ва ец ца тра гіч на му ста наў лен ню Джо ке ра і сэн сам, 

якія за гэ тым ідуць.

«Це ла Бо жае»>«Па ра зі ты»
На мі на цыя «Най леп шы за меж ны мас-

тац кі фільм» на «Ос ка ры» ці ка віць мя не 

най больш — звы чай на ме на ві та ў гэ тай 

пад бор цы шу ка еш са праўд нае мас тац-

тва кі но, як бы па-сноб ску гэ та ні гу ча-

ла. Та му ад мыс лен на га раз дзя лен ня 

на ўмоў ны «Га лі вуд» і аў тар скія філь мы 

скла да на ад ча піц ца, праў да, гэ тым ра зам 

адзін з ві да воч ных фа ва ры таў прэ міі — 

ула даль нік «За ла той паль ма вай га лі ны» 

фільм «Па ра зі ты» Пон Чжун Хо — тра піў 

у за меж ную «рэ зер ва цыю» і ўнут ра ныя 

на мі на цыі ад на ча со ва. Кар ці на ста ла са-

праўд ным хі том мі ну ла га го да — Пон Чжун 

Хо аб' яд наў не каль кі жан раў, якія плаў на 

пе ра хо дзяць адзін у дру гі, і па ка заў, як на 

ча ла ве ка ўплы ва юць са цы яль ныя ўмо вы 

і кла са вае раз дзя лен не. І ад каз насць за 

зла чын ствы пе ра клаў ме на ві та на са цы-

яль ныя ўмо вы, хоць гэ та не но вая дум ка. 

«Па ра зі ты» — лад ны, строй ны, але ў пэў-

ным сэн се ме ха ніч ны фільм. Мы ба чым 

яго він ці кі, шпун ці кі і ма ні пу ля цыі быц цам 

геа мет рыч ную фі гу ру.

А ка лі па гля дзець, як праз ме та фа ры, 

алю зіі і кі на мо ву іг рае і пе ра лі ва ец ца «Це-

ла Бо жае» Яна Ка ма сы, ста не зра зу ме ла, 

дзе за мест цвя ро за га раз лі ку шу каць ма-

гію кі но. Поль скі фільм апроч улас на пад-

рыў ной гіс то рыі раз маў ляе з гле да чом ві-

зу аль ны мі воб ра за мі, кам па зі цы яй кад ра 

і ча роў ным вы ка наў цам ро лі іл жэ свя та ра 

Бар та шам Бя ле нем. Хоць для на леж на га 

ўра жан ня ха пае ўжо толь кі ам бі цый сю-

жэ та, што мае спра ву з мен таль ным бо-

лем, пра пра цоў кай траўм мі ну ла га і грун-

тоў ным ан ты кле ры каль ным вы па дам. Ян 

Ка ма са вы каз ва ец ца пра кры ва душ нае 

су час нае поль скае гра мад ства, а ў той жа 

час праз воб раз Хрыс та ў цэнт раль ным 

пер са на жы ро біць сваю за яву ўсё ахо п най. 

«Це ла Бо жае» з яго спа лу чэн нем зям но га 

і ўзвыш ана га — адзін з са мых пры го жых і 

грун тоў ных бун таў у су час ным кі но, а рэ-

жы сёр сва ім ра зу мен нем пры ро ды філь ма 

знач на пе ра ся гае Пон Чжун Хо.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.
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