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«ПАН ТАДЭВУШ» АДАМА МІЦКЕВІЧА 
НА БЕЛАРУСКАЙ СЦЭНЕ: 
ПАРАДОКСЫ РЭЦЭПЦЫІ

Беларускі тэатр на дзіва доўга не звяртаўся да творчасці Адама Міцкеві-
ча. У 60–80-я гг. ХХ ст., калі польскія і літоўскія рэжысёры з поспехам 
ставілі «Дзяды», іх беларускія калегі больш цікавіліся Славамірам 

Мрожекам, чым сваім славутым земляком з Наваградчыны. Беларускі тэатр 
адкрыў для сябе Міцкевіча толькі ў ХХІ ст., калі адзін за адным з’явіліся ажно 
тры спектаклі паводле «Дзядоў»: у Беларускім дзяржаўным тэатры лялек, 
у прыватным тэатры «Ч» і ў Брэсцкім дзяржаўным тэатры драмы і музыкі. 
Што праўда, з трох пастановак «Дзядоў» у Беларусі толькі адну ажыццявіў 
беларускі рэжысёр (Аляксандр Янушкевіч), дзве іншыя здзейснілі спецыялі-
сты, запрошаныя з Літвы і Польшчы (Рамунэ Кудзманайтэ і Павел Пасіні).

Цалкам заканамерна, што першым творам Міцкевіча, які трапіў на бе-
ларускую сцэну, сталі менавіта «Дзяды» — драматычная паэма з гатовымі 
ролямі, якую можна адвольна скарачаць і інтэрпрэтаваць у залежнасці ад 
канцэпцыі рэжысёра і магчымасцяў тэатра (поўны тэкст «Дзядоў» быў ува-
соблены на сцэне толькі аднойчы — рэжысёрам Міхалам Задурам у Польскім 
тэатры ў Вроцлаве ў 2014 г., гэты спектакль доўжыўся 13 гадзінаў). 

Але неўзабаве беларускі тэатр «замахнуўся» і на найвялікшы эпічны твор 
Міцкевіча: 15 студзеня 2014 г. на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра 
імя Янкі Купалы адбылася прэм’ера спектакля «Пан Тадэвуш» у пастаноўцы 
Мікалая Пінігіна. У беларускага гледача імя гэтага рэжысёра асацыіруецца 
найперш з пастаноўкамі беларускай класікі: «Ідыліі» і «Пінскай шляхты» 
Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, «Тутэйшых» Янкі Купалы, «Сымона-музыкі» 
Якуба Коласа. Такім чынам, «Пан Тадэвуш» папоўніў шэраг знакавых для 
беларускай літаратуры твораў, увасобленых Пінігіным на купалаўскай сцэне, 
і яшчэ да прэм’еры выклікаў павышаную ўвагу публікі, тэатральных крыты-
каў, культурнай эліты. 

Задума пастаноўкі «Пана Тадэвуша» з’явілася ў Мікалая Пінігіна яшчэ ў 
Пецярбургу, дзе ён пражыў дзесяць гадоў, працуючы з 1998 па 2008 г. штат-
ным рэжысёрам у Вялікім драматычным тэатры імя Г. А. Таўстаногава, і на 
ўласным вопыце адчуў, што такое расстанне з радзімай, чужое ментальна 
асяроддзе, лёс эмігранта. Там жа ён пазнаёміўся з перакладчыкам «Пана 
Тадэвуша» на рускую мову Святаславам Свяцкім і атрымаў ад яго ў пада-
рунак кніжнае выданне перакладу, якое пазней забраў з сабой у Беларусь. 
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Узначаліўшы ў 2008 г. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы, Пі-
нігін у плане будучых пастановак бачыў і «Пана Тадэвуша», але толькі пасля 
рэканструкцыі будынка тэатра, у 2014 г. ажыццявіў сваю задуму. Сімптама-
тычна, што менавіта твор Міцкевіча стаў першай пастаноўкай, здзейсненай 
на рэканструяванай сцэне купалаўскага тэатра.

Упершыню я пачуў ад Пінігіна пра задуму паставіць спектакль паводле 
міцкевічаўскай паэмы ў 2010 г., калі пісаў для яго інсцэніроўку «Выкраданне 
Еўропы, або Тэатр Уршулі Радзівіл» на падставе трох п’ес Францішкі Уршулі 
Радзівіл. Увасобіць напаўзабытыя творы княгіні Радзівіл на сучаснай тэа-
тральнай сцэне было маёй даўняй марай, і я ўдзячны Пінігіну, што ён адразу 
адгукнуўся на маю прапанову і паставіў дыхтоўны спектакль, прэм’ера якога 
адбылася 23 красавіка 2011 г. Пазней спектакль быў паказаны ў Нясвіжы, 
Лондане і да гэтага часу ўпрыгожвае купалаўскую сцэну даўшы пры нагодзе 
назву тэатральнай кавярні: «Асторыя Уршулі». Пасля завяршэння працы над 
«Выкраданнем Еўропы…» мы, як гэта традыцыйна бывае, дамовіліся праз 
пару гадоў зрабіць які-небудзь наступны сумесны праект, але вельмі неканкрэ-
тна. І раптам усяго праз год Мікалай Пінігін звярнуўся да мяне з нечаканай 
прапановай: зрабіць інсцэніроўку «Пана Тадэвуша» Адама Міцкевіча. Я вель-
мі здзівіўся, бо думаў, што «Пана Тадэвуша» Пінігін будзе рабіць тым самым 
спосабам, што і «Сымона-музыку»: як шэраг рэжысёрскіх малюнкаў-эцюдаў, 
глыбока асабістых і суб’ектыўных, не падпарадкаваных сюжэту, нанізваючы 
на нітку асацыяцый перлінкі-ўпрыгожванні ў выглядзе паэтычнага тэксту. 
Але аказалася, што жанр будучага спектакля рэжысёр вызначыў для сябе як 
«шляхоцкая гісторыя», а дзе гісторыя, там і сюжэт, таму перад вачыма гледача 
павінна прайсці сага-вендэта двух шляхецкіх родаў, Гарэшкаў і Сапліцаў, у 
поўным аб’ёме: ад трагічнай завязкі да шчаслівага фіналу.

Трэба прызнацца, спачатку прапанова Пінігіна выклікала ў мяне насцяро-
жанасць, як і ўвогуле ягоная ідэя ставіць «Пана Тадэвуша». Мне давялося 
бачыць некалькі пастановак «Пана Тадэвуша» ў польскіх тэатрах, усе яны былі 
падкрэслена постмадэрністычныя: акцёры іранічна жангліравалі цытатамі, 
вядомымі польскаму гледачу са школы, смела разбуралі стэрэатыпы рэцэ-
пцыі хрэстаматыйнага твора, якія склаліся ў польскай культурнай традыцыі 
на працягу двух стагоддзяў. Пінігінская пастаноўка мелася быць першым 
у Беларусі тэатральным увасабленнем «Пана Тадэвуша», і ў адрозненні ад 
польскага гледача беларускі глядач, за рэдкім выключэннем, паэму не чытаў, 
а славутыя польскія гарэлкі «Сапліца» і «Пан Тадэвуш» ніколі не піў…

Ствараючы арыгінальныя п’есы на падставе беларускай літаратуры 
XVI–XIX стст. («Трышчан&Іжота», «Чатыры гісторыі Саламеі», «Стом-
лены д’ябал», «Тарас на Парнасе» і інш.), я меў поўную творчую свабоду 
як аўтар і даволі фрывольна абыходзіўся з тэкстам, не пакідаючы часам у 
п’есе ні радка з арыгіналу (п’еса «Тарас на Парнасе» напісана прозай) альбо 
выкарыстоўваючы фрагменты класічнага тэксту толькі ў якасці эпіграфу 
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(«Трышчан&Іжота»). У выпадку з «Панам Тадэвушам» такі падыход быў 
немагчымы: аўтарам павінен быў застацца Адам Міцкевіч, гледачы мусілі 
ўбачыць на сцэне менавіта «Пана Тадэвуша», а не адвольную фантазію «на 
тэму», задачай драматурга было ператварыць вялікі вершаваны твор (каля 400 
старонак) у распісаную па ролях інсцэніроўку на 50–60 старонак, захаваўшы 
дух шляхецкага эпасу ХІХ стагоддзя і разам з іншымі стваральнікамі спек-
такля прыўнесці новы, беларускі погляд на класічны твор, які пакуль што ў 
большасці чытачоў-гледачоў асацыіруецца выключна з польскай літаратурай.

Але ўрэшце амбітная задума Мікалая Пінігіна ўвесці «Пана Тадэвуша» 
ў беларускую культурную прастору мяне захапіла і я ўзяўся за працу над 
інсцэніроўкай, якая працягвалася амаль год. Канчатковы вынік працы выгля-
даў наступным чынам. Пачыналася і заканчвалася інсцэніроўка Пралогам і 
Эпілогам, у якіх прысутнічаў вобраз Паэта і вобраз Дзяўчыны-эмігранткі. 
У Пралогу Паэт чытаў Дзяўчыне вядомы фрагмент сваёй лекцыі ў Колеж 
дэ франс пра беларускую мову, а ў Эпілогу яны разам спрабавалі пачуць у 
Парыжы голас Літвы (як у санеце «Акерманскія стэпы»), і ў метафізічнай 
прасторы чулі дзіцячыя галасы, якія дэкламавалі славуты пачатак «Пана 
Тадэвуша» (Літва! Бацькоўскі край, ты як здароўе тое…) на трох мовах: 
польскай, беларускай, літоўскай (у спектаклі Эпілог заменены відовішчнай 
сцэнай разбурэння Трыумфальнай аркі).

Даўшы веры радкам паэмы, што Зоська да выхаду ў свет увесь час бавіла 
з сялянскімі дзецьмі, я прыйшоў да банальнай высновы, што размаўляла 
яна з імі па-тутэйшаму і надзяліў гераіню некалькімі народнымі песенькамі, 
каб падкрэсліць беларускі каларыт паэмы. Пры нагодзе ўсвядоміў сабе, што 
Зосьцы, за якой увіхаюцца і Тадэвуш, і Граф, — усяго 13 гадкоў і ў паэме 
Міцкевіча рэплік у галоўнай гераіні няшмат.

Мікалая Пінігіна ў паэме Міцкевіча прыцягвала найперш тэма Радзімы 
і настальгія па сармацкай Літве, якая беззваротна сышла ў нябыт яшчэ ў 
ХІХ ст. Мяне найбольш зацікавіла тэма вайны 1812 г., якая для беларусаў — 
не ў першы і не ў апошні раз у гісторыі — аказалася братазабойчай. Шляхта 
з энтузіязмам ўступала ў шэрагі арміі Напалеона, успрымаючы паход на 
Маскву як барацьбу за свабоду і незалежнасць Рэчы Паспалітай. А ў шэрагах 
расійскай арміі ім супрацьстаялі дзясяткі тысяч беларускіх сялян, прымусова 
забраных у рэкруты напярэдадні 1812 г. Таму ў інсцэніроўцы з’явіліся тры 
ўстаўныя сцэны: 1) набор у рэкруты; 2) галашэнні сялянак па забітых сынах 
(у спектаклі дзве гэтыя сцэнкі па-майстэрску зведзены ў адну); 3) адступленне 
польска-літоўскіх харугваў напалеонаўскай арміі. 

Па-за ўвядзеннем вышэйзгаданых сцэнак (пераважна пластычна-музыч-
ных і паралельных з асноўным дзеяннем) я прынцыпова не ўмешваўся ў 
міцкевічаўскі тэкст (у перакладзе Язэпа Семяжона, найбольш зразумелым 
для сучаснага гледача), скараціўшы яго да шасцідзесяці старонак, старанна 
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захаваўшы сюжэт і раздаўшы некаторыя аўтарскія маналогі і лірычныя ад-
ступленні героям паэмы.

Увасабляючы на купалаўскай сцэне «Пана Тадэвуша», Мікалай Пінігін 
імкнуўся не толькі данесці да гледача ідэю твора, але і даць яму магчымасць 
атрымаць асалоду ад паэтычнага слова, пакінуўшы досыць вялікія вершаваныя 
маналогі і дыялогі герояў. Яшчэ адной важнай задачай было паказаць вобраз 
аўтара паэмы як не толькі польскага, але і беларускага Генія. У якой ступені 
рэжысёру, драматургу, мастаку, кампазітару і акцёрам удалося выканаць гэ-
тую задачу, а ў якой — не, паказвае дыскусія, што разгарнулася на старонках 
беларускай прэсы адразу пасля прэм’еры «Пана Тадэвуша».

Спектакль выклікаў шырокі рэзананс, падагрэты скандалам з забаронай 
міністрам культуры Барысам Святловым сцяга з Пагоняй ў фінальнай сцэне 
(на генеральнай рэпетыцыі сцяг прысутнічаў, а на афіцыйнай прэм’еры — 
не). Даўно ўжо ніводны беларускі спектакль не збіраў столькі водгукаў і 
рэцэнзій, аўтарамі якіх былі не толькі прафесійныя тэатральныя крытыкі, 
але і журналісты, пісьменнікі, грамадскія дзеячы.

У цэнтры дыскусіі апынуліся: 1) паэма Міцкевіча; 2) яе драматургічная 
інсцэніроўка; 3) спектакль у пастаноўцы Пінігіна.

Многія ўдзельнікі дыскусіі адзначалі складанасць эпічнай паэмы Адама 
Міцкевіча для тэатральнага ўвасаблення і яе незразумеласць для беларускага 
гледача.

Тэатральны крытык Аляксей Стрэльнікаў у спецыфіцы літаратурнага 
матэрыялу бачыць прычыну пэўнай статычнасці спектакля: «На маю дум-
ку, тут ёсць віна самога Міцкевіча. Спрэчкі няма, “Пан Тадэвуш” адзін з 
найбольш славутых твораў рамантызму, але што можа з гэтага твора ўзяць 
для інсцэніроўкі тэатр? Тэатр, які мы любім і цэнім, жывіцца гісторыяй. 
А тут… Сюжэт паэмы не сказаць, каб просты, але калі прыглядзецца, ён з 
сябе ўяўляе хітрае спляценне з некалькіх вельмі простых сюжэтных ліній. 
Пакахаў адну, потым пакахаў іншую. Крыўдзілася-крыўдзілася, і прабачыла. 
Ненавідзіў-ненавідзіў, і таксама прабачыў. Паэму Міцкевіча часта параўноў-
ваюць з “Яўгенам Анегіным”, але Пушкін быў больш удалы, памясціўшы ў 
інтэр’еры сваёй энцыклапедыі дваранскага побыту, сапраўдную трагічную 
гісторыю кахання, якая лёгка становіцца падставай і для опернага лібрэта, і 
для сучаснай галівудскай экранізацыі» [8].

Пісьменніца Марыя Мартысевіч назвала паэму Міцкевіча «чужой паста-
раллю»: «Рыхтуючыся да пастаноўкі, купалаўцы шматкроць дэкларавалі, 
што маюць на мэце падкрэсліць: Адам Міцкевіч — таксама і наш класік. На 
жаль, гэтую місію трупа хутчэй праваліла. Пасля купалаўскага “Пана Тадэву-
ша” задаешся пытаннем: а ці такі ўжо ён наш — гэты Міцкевіч? Асноўная 
загваздка, магчыма, у тым, што “Пан Тадэвуш” — твор занадта адназначны, 
каб быць беларускім. Гэта месцамі смешная, месцамі сумная — але пераваж-
на дабрадушная казка, якую Міцкевіч напісаў пра сваё дзяцінства і юнацтва 
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на Litwie. <…> Баюся, праўда ў тым, што аўтэнтычны “Пан Тадэвуш” не 
адлюстроўвае той нацыянальнай драмы, якую паспрабаваў пабачыць між 
радкоў Мікалай Пінігін» [5].

Дасведчаны тэатральны крытык Таццяна Арлова звяртае ўвагу на цяжка-
сці, звязаныя з вымаўленнем і ўспрыманнем вершаванага тэксту: «Выказвац-
ца даводзіцца вершамі. Доўгія тэксты могуць моцна напружваць гледачоў, 
якія пачалі прывыкаць да знакаў і метафар і кепска арыентуюцца ў сюжэце. 
<…> Бянтэжыць няўменне большасці акцёраў мысліць у вершаванай форме 
і перакідваць думкі ў глядзельную залу. Часам здаецца, што кожны акцёр 
проста чытае вершы, не ўступаючы ў дыялог з партнёрам і не спяшаючыся 
дамагчыся камунікацыі з глядзельнай залай. Магчыма, прычына ў тым, што 
знікла практыка работы на сцэне з вершамі. Няма яе і ў тэатральных ВНУ. 
Ёй трэба вучыцца. Ёю трэба валодаць» [1].

Тэатральны аглядальнік і блогер Дзяніс Марціновіч таксама звяртае ўвагу 
на праблему адаптацыі вершаванага тэксту і лічыць пабудаваныя рэжысёрам 
мізансцэны занадта статычнымі: «На маю думку, галоўнай супярэчнасцю 
“Пана Тадэвуша” стала праблема трансфармацыі тэксту паэмы. Гэты жанр, 
дзе амаль няма дыялогаў і рэплік герояў, адзін з самых складаных для тэатра. 
<…> Паколькі выразнай рэжысёрскай інтэрпрэтацыі паэмы няма, галоўным 
у пастаноўцы становіцца класічны тэкст Міцкевіча. Дадам, што пры слабой 
распрацоўцы мізансцэн у “Пане Тадэвушы” пануе статыка. Таму момантамі 
пастаноўка ператвараецца ў звычайнае дэкламаванне паэмы» [6].

А вось тэатральны крытык і супрацоўнік «Радыё-Свабоды» Вячаслаў 
Ракіцкі, наадварот, лічыць, што з рэжысёрскага пункту гледжання спектакль 
зроблены амаль дасканала: «Выразныя, зноў жа, стрыманыя, ляканічныя 
мізансцэны, яны амаль самадастатковыя. Часам аж да такой ступені, што 
нібыта і Міцкевічаў тэкст не патрэбны, ня тое, што акторская гульня. Некаль-
кі сцэнаў увогуле вызначаюцца зьместавай і эстэтычнай завершанасьцю, 
дасканаласьцю, нібы спэктакль у спэктаклі, які можна паказваць асобна» [7].

Наступным «камнем преткновения» для крытыкаў стала драматургічная 
інсцэніроўка паэмы. Большасць рэцэнзентаў лічаць яе недастаткова рады-
кальнай.

Тэатральны крытык Людміла Грамыка катэгарычна сцвярджае: «На мой 
погляд, першапачатковая памылка — у інсцэніроўцы Сяргея Кавалёва, у яе 
абсалютнай драматургічнай нячуласці, нягібкасці, у няўменні выразна ак-
рэсліць фабулу. Можна, канешне, паставіць спектакль і наперакор законам 
тэатра, але ў такім выпадку дзеля чаго нам столькі слоў?» [4].

Высока ацэньваючы пінігінскі спектакль, Вячаслаў Ракіцкі адзначае пры 
гэтым недахопы інсцэніроўкі: «Аўтар інсцэніроўкі Сяргей Кавалёў добра 
зьбіў падзеі у гісторыю, але яны не зацэмэнтаваліся ў сюжэт, бо паміж імі не 
пакінутае паветра для таго самага цэмэнту. А цэмэнтам магло стаць Міцке-
вічава слова, яго паэзія, якая прагучала б больш эфэктна, чым малюнкі» [7].
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Марыя Мартысевіч выказвае смелую прапанову: «На мой погляд, аўтар 
інсцэніроўкі мог бы смялей канвертаваць твор у драматургію. Калі б сцэнар 
пісала я, то, напрыклад, пераказала б прозай усе дыялогі, пакінуўшы дэкла-
мацыю толькі ў лірычных водступах, якіх, дарэчы, у пінігінскай пастаноўцы 
амаль не было» [4].

Як гэта ні парадаксальна, наракаючы на заганы інсцэніроўкі і адсутнасць 
цікавых рэжысёрскіх знаходак у спектаклі, крытыкі адзінагалосна называ-
юць найлепшымі якраз тыя сцэны, якіх няма ў паэме Міцкевіча і якія былі 
прыдуманы драматургам альбо рэжысёрам спектакля.

«Найбольш моцнымі ў пастаноўцы з’яўляюцца пачатак і фінал. У пралогу 
“забранзавелы” Паэт (Павел Харланчук), да якога завітвае Дзяўчына-эмігра-
нтка (Валянціна Гарцуева), літаральна на вачах нараджаецца наноў і думкамі 
пераносіцца ў любую Літву», — піша Дзяніс Марціновіч [6].

Пачатак спектакля спадабаўся журналісту Сямёну Букчыну, які адзначаў 
узровень акцёрскага майстэрства: «… нават дробны эпізод можна сыграць 
выпукла, як гэта зрабіла Валянціна Гарцуева ў невялічкай ролі Дзяўчыны-эмі-
гранткі, якая спасьцігае сэнс вядомых словаў Паэта пра беларускую мову» [2].

У захапленні ад першай сцэны спектакля быў пісьменнік і заўзяты тэатрал 
Уладзімір Арлоў, які вылучыў таксама сцэну з рэкрутамі: «І бліскучы пачатак! 
Паэт-выгнаннік з двума валізамі, якія служаць яму і крэслам, і пісьмовым 
сталом. Яшчэ, па-мойму, проста геніяльная сцэна з рэкрутамі, якая для мяне 
стала адной з кульмінацый спектакля» [3].

Устаўная сцэнка з рэкруцкім наборам аказала вялікае эмацыянальнае 
ўздзеянне на ўсіх, хто пісаў пра спектакль. 

Вячаслаў Ракіцкі: «Прыкладам, сапраўднай рэжысэрскай пэрлінаю можна 
назваць сцэну набору тутэйшых сялянаў у рэкруты расейскага войска, якое 
эфэктным тэатральным прыёмам становіцца для іх магілай» [7].

Марыя Мартысевіч: «Сцэна выпраўкі маладых сялян у царскае войска — 
пад бабскі хор, які з возу гарлае рэкруцкую песню — кранае за жывое і не 
адпускае нават праз некалькі дзён пасля спектакля» [5].

Аляксей Стрэльнікаў: «Сцэна рэкруцкага набору ў спектаклі, у якой пад 
галашэнне мамак маладых хлопцаў забіраюць у салдаты, становіцца, напэўна, 
самым моцным эмацыянальным момантам спектакля, на фоне якога амурныя 
прыгоды Пана Тадэвуша здаюцца зусім ужо недарэчнымі» [8].

Таццяна Арлова акрамя сцэны з рэкрутамі вылучае таксама відовішчны 
фінал: «У той жа час у спектаклі знойдзены такія кранаючыя за душу моман-
ты, як вярбоўка рэкрутаў і разбурэнне сцяны замка ў фінале. Яны нікога не 
пакідаюць абыякавым і выклікаюць у гледачоў пачуццё яднання з тэатрам» 
[1, с. 13].

Знаны паэт Уладзімір Някляеў як бы падагульняе агульныя ўражанні: «Мне 
спадабаўся пачатак спектакля, калі Міцкевіч з’яўляецца ў вобразе помніка, — 
гэта сцэна трымае. Калі рэкруты, толькі-толькі пабраўшыся ў войска, адразу 
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апускаюцца пад зямлю — гэта таксама моцная метафара. І фінал у спектаклі 
зроблены бліскуча. Увогуле, у “Пане Тадэвушу” шмат знаходак, якія значна 
перабольшваюць усе недахопы…» [3].

Відовішчны фінал спектакля, на думку крытыкаў, мае глыбокі гістарычны 
падтэкст і адрознівае трагічны па гучанні спектакль Пінігіна ад рамантычна-
сентыментальнай паэмы Міцкевіча:

«Фінал спектакля — заклік адмовіцца ад рамантычных ілюзій. Жаўнеры, 
якія ўступілі ў войскі Напалеона пад сваімі нацыянальнымі сімваламі (да-
рэчы, пасля грамадскага прагляду з харугваў знікла “Пагоня”), вяртаюцца 
дадому разбітымі.

Замак, які ўвасабляў сабой сімвал дзяржаўнасці, пачынае гарэць. Дождж 
загасіў агонь, таму будынак застаецца ацалелым. Яго руіны нагадваюць стан 
многіх беларускіх замкаў. Такі фінал увасабляе канец старой Літвы і першыя 
крокі да новай Беларусі», — канстатуе Дзяніс Марціновіч [6].

«І няўжо адсутнасць пэўнай харугвы перакрывае той трагічны фінал, калі 
ў полымі рушацца сцены старога палаца? <…> Так, рушыцца, гарыць старая 
Літва-Беларусь. Гэта вам не сентыментальныя ўспаміны пра маляўнічыя 
пагоркі і ўтульныя старыя шляхецкія сядзібы. Гэта рушыцца пераемнасць 
пакаленняў, традыцый, культуры. Скончылася ідылія (sielanka, як азначыў 
міцкевічаўскі твор Чэслаў Мілаш)», — эмацыянальна ўзрушваецца Сямён 
Букчын [2].

Адразу пасля прэм’еры некаторыя тэатральныя крытыкі назвалі піні-
гінскага «Пана Тадэвуша» архаічным па форме і неактуальным па змесце 
спектаклем.

Ларыса Цімошык з расчараваннем сцвярджае: «“Пан Тадэвуш” пастаўлены 
так, як яго маглі б паставіць у ХІХ стагоддзі, з якога ён родам (хіба што сучас-
ныя магчымасці сцэны дазваляюць карыстацца тэхнікай і відэапраекцыяй). 
<…> Гэта тэатральная пастаноўка паводле класіка Міцкевіча. І пра тое, як 
любілі Радзіму ў ХІХ стагоддзі. <…> Гісторыя і нічога апроч гісторыі. Хоць 
і хацелася, каб праз гэтую гісторыю падаваліся развагі пра тое, што значыць 
патрыятызм у ХХІ стагоддзі» [9]. 

Алена Мальчэўская салідарная з калегай: «У спектаклі няма відавочнай 
сувязі з днём сённяшнім, зразумелага адказу на пытанне, чаму сучаснаму 
беларусу ў 2014 годзе трэба ўспомніць гэту гісторыю, у чым яе актуальнасць? 
Чаму менавіта ў гэты момант рэжысёр звяртаецца да паэмы?» [4].

Таццяна Арлова выказваецца больш дыпламатычна: маўляў, актуальныя 
ідэі ў спектаклі ёсць, але звычайнаму гледачу яны не зразумелыя: «У спектаклі 
купалаўцаў ёсць патаемныя знакі, гэтаксама як былі яны ў жыцці выдатнага 
паэта і ў яго паэме. Тэатр імкнецца распавесці пра нас, колішніх і цяперашніх, 
апеляваць да часоў будучых. Як і ў іншых работах Пінігіна, узнімаюцца сцягі, 
нікнуць, прастрэленыя кулямі, пабітыя часам. <…> Мне думаецца, што нека-
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торыя ідэі цікавага рэжысёрскага замыслу пакуль што цяжкія для шараговага 
гледача, хоць яны прыводзяць у захапленне знаўцаў айчыннай гісторыі» [1].

Аднак іншыя тэатральныя крытыкі, а асабліва журналісты і пісьменнікі, 
наадварот, назвалі пінігінскую інтэрпрэтацыю «Пана Тадэвуша» вельмі сме-
лай трактоўкай класічнага твора, актуальнай менавіта для Беларусі. І звязана 
гэта з тэмай вайны 1812 г., якая ў спектаклі купалаўцаў паказана інакш, чым 
у паэме Міцкевіча. Пінігін не гераізуе паход Напалеона на Маскву, а ўзнаўляе 
на сцэне трагедыю сваёй Бацькаўшчыны ў вайне, якая для беларусаў стала, 
фактычна, грамадзянскай.

Марыя Мартысевіч: «“Пан Тадэвуш” — праніклівы гімн страчанай Літве, 
канцэнтраваная настальгія. Адам Міцкевіч і Мікалай Пінігін як творцы супа-
даюць у тым, што абодва горача любяць сваю радзіму. Але на гэтым, бадай, 
усе супадзенні заканчваюцца. Бо быць творцам, значным для сённяшніх 
беларусаў, — гэта апераваць як мінімум падвойным кодам. Беларуская што-
дзённасць, мары, памкненні — урэшце, дух народа ніколі не ўкладваліся ў 
адназначныя схемы. Беларус — гэта па азначэнні супярэчліва. І найяскравей 
гэта прадэманстравала тэма вайны 1812 года ў інтэрпрэтацыі Мікалая Піні-
гіна. Для шляхты часоў Адама Міцкевіча, як і для сучасных палякаў, паход 
Напалеона на Маскву — безумоўна вызвольны чын, які меў на мэце вярнуць 
незалежнасць былой Рэчы Паспалітай. <…> Мікалай Пінігін разбурае гэтую 
ідылію, ствараючы ці не самыя моцныя інтэрлюдыі ў гісторыі беларускага 
тэатру. Ён навязліва нагадвае недасведчаным пра тое, што падчас напале-
онаўскіх войнаў беларусы дэ факта біліся з беларусамі» [5].

Аляксей Стрэльнікаў: «Пан Тадэвуш і граф Гарэшка адпраўляюцца 
служыць Напалеону, перажываюць рэдкую хвіліну салодкай перамогі (часо-
вай, Пінігін зрабіў гэты кавалак спектакля вельмі стрыманым, нават іраніч-
ным) і шчасця, і нарэшце церпяць паразу. І гэтая параза ўспрымаецца балюча, 
як нешта асабістае. Рускія войскі выратавалі сваю радзіму, а пан Тадэвуш са 
сваёй развітаўся гэтак жа, як Міцкевіч» [8]. 

Вячаслаў Ракіцкі: «Гэта той пэрыяд гісторыі, які фальсыфікаваўся і 
працягвае фальсыфікавацца сучаснымі ідэолягамі на карысьць расейскай 
вялікадзяржаўнай міталёгіі пра гэтак званую айчынную вайну 1812 году. 
Тэатар аднаўляе гістарычную праўду, расказваючы пра спадзяваньні нашай 
шляхты на Напалеона ў сваім вызваленьні з-пад расейскай акупацыі. Ён пра 
тое, што разьяднанасьць згубная, а пераадоленьне амбіцыяў, пыхі на грунце 
патрыятызму вядзе да еднасьці, якая перамагае ворагаў. Апісаныя Міцкевічам 
падзеі, сьведкам якіх ён быў і якія выкінулі яго ў эміграцыю, ёсьць важным 
урокам і для сучасных беларусаў. <…> Разам з тэатрам усьлед за Міцкевічам 
мы задумваемся, што і калі мы страцілі, дзе карані патрыятызму і якая яго 
прырода, асэнсоўваем сваю гісторыю, у тым ліку і ва ўмоўным ладзе — дзе 
і якой магла б быць сёньня Беларусь» [7].
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Сямён Букчын: «…Спектакль Купалаўскага тэатра патрабуе ад гледача 
інтэлектуальных намаганняў. Палац гарыць, але сама пастаноўка Пінігіна 
спрабуе аднавіць памяць і тым самым будаваць мост паміж адлеглымі часамі 
<…> Мікалай Пінігін паставіў свой спектакль для беларускай аўдыторыі, для 
людзей, якія і гавораць, і імкнуцца гаварыць па-беларуску, ва ўсякім выпадку 
не цураюцца беларускай мовы. Але адначасова гэта і спектакль-напамінанне 
пра Беларусь, пра складанасць яе нацыянальна-гістарычнага шляху тым, хто 
ўвогуле недасведчаны ці замала ведае пра гэты шлях» [2].

Уладзімір Някляеў: «Лічу, што гэта зноў творчая ўдача Мікалая Пінігі-
на. Наогул, пасля “Пана Тадэвуша” я стаўлюся да Пінігіна яшчэ з большай 
павагай, бо ў тых умовах, у якіх сёння існуе ён сам, тэатр і Беларусь, увогуле 
ўзяцца за гэтую тэму і паспрабаваць яе падняць — гэта шмат чаго вартае! 
<…> Дарэчы, я ў абавязковым парадку завёў бы на гэты спектакль усю 
нашу апазіцыю хаця б дзеля аднаго эпізоду: дзе непрымірымыя ворагі, у 
якіх справа даходзіць ледзь не да бойкі і крывавых разборак, адмаўляюцца 
ад усялякіх дзеянняў у гэтым накірунку цераз магчымасць разам паспрыяць 
волі і незалежнасці Айчыны. Вось гэта і ёсць грамадзянскасць! Сапраўдны, 
а не дэклараваны патрыятызм!» [3].

Па рознаму ацэньваючы ідэйны змест і мастацкі ўзровень купалаўскага 
спектакля «Пан Тадэвуш», і прыхільнікі спектакля, і суровыя крытыкі адзна-
чаюць важную асветніцкую місію пінігінскай пастаноўкі, пазітыўны уплыў 
на фарміраванне гістарычнай і культурнай ідэнтычнасці беларусаў, значэнне 
для папулярызацыі творчасці Адама Міцкевіча ў шырокіх колах грамадства.

Аляксей Стрэльнікаў падкрэслівае: «Інсцэніраваць паэму Міцкевіча — 
гэта амбіцыйны крок, яго мэта — пашырыць арэал беларускай культуры, 
шанец заявіць свае правы на твор, які распавядае гісторыі людзей, што жылі 
на беларускай зямлі. “Пан Тадэвуш” наўрад ці ўспрымаецца масава творам 
беларускім і пра Беларусь. І спектакль на сцэне Купалаўскага мае на мэце 
звярнуць увагу грамадскасці на гэты твор. <…> Менавіта на гэтым спектаклі 
мне адчулася, якая вялікая прывілея мець такую далучанасць да вялікіх ідэй, 
мець шанец выйсці за межы ўласнай правінцыйнасці. Нязвыклае адчуван-
не» [8].

Дзяніс Марціновіч аб’ектыўна прызнае: «Рэакцыя на спектакль паказала, 
што многія гледачы гатовы згадзіцца і на такі варыянт, што сам факт белару-
скай тэматыкі і патрыятычнага духу прыносіць ім радасць. Калі ўспрымаць 
“Пана Тадэвуша” выключна як асветніцкі праект — гэтага дастаткова» [6]. 

Марыя Мартысевіч, якая досыць крытычна ацаніла спектакль, тым не 
менш адзначае: «Мікалай Пінігін сёння — больш чым рэжысёр. Гэта стратэг 
і ідэолаг нацыянальнай культуры, якой яе бачыць асвечаная частка беларус-
кага грамадства. Інтэлектуал, якому ёсць што сказаць і якога — што і як ён 
не гаварыў бы — цікава слухаць» [5]. 



50

А Сямён Букчын згадвае, як перад напісаннем артыкула вырашаў пазычыць 
у бібліятэцы паэму Міцкевіча, каб яшчэ раз перачытаць: «Пайшоў у бібліятэку 
па пераклад Язэпа Семяжона, выданы “Мастацкай літаратурай” чатыры гады 
таму ў серыі “Школьная бібліятэка”. Няма, кажуць бібліятэкары, разабралі, 
шмат запытаў ад чытачоў. І ўспомніліся словы Вайды падчас нашай гутаркі ў 
Кракаве: “Калі пасля прагляду майго фільма нехта перачытае твор Міцкевіча, 
я буду задаволены”. Я не ўпэўнены, што па кнігу прыходзілі гледачы купалаў-
скага спектакля. Але ж нейкая інфармацыйна-зацікаўленая хваля была» [2].

Узноўленая на старонках гэтага артыкула зацятая дыскусія адлюстроўвае 
не толькі парадоксы рэцэпцыі канкрэтнай мастацкай з’явы — пастаноўкі 
«Пана Тадэвуша» Адама Міцкевіча на купалаўскай сцэне, але і рознае стаў-
ленне ў тэатральных і пісьменніцкіх колах да такіх паняццяў як патрыятызм, 
Айчына, гісторыя. Разам з тым гэтая дыскусія яшчэ раз прадэманстравала 
наколькі супярэчлівымі, а часам і супрацьлеглымі бываюць ацэнкі мастац-
кага твора рознымі крытыкамі, у залежнасці ад палітычных перакананняў, 
культурнага далягляду, эстэтычных поглядаў.

Я згодны з многімі крытычнымі заўвагамі ў адрас інсцэніроўкі «Пана Та-
дэвуша». Сапраўды, філалагічны піетэт перад класічным творам і павага да 
аўтара перашкаджалі драматургу больш радыкальна «канвертаваць» паэзію ў 
драматургію (хаця ніколі б не пагадзіўся перапісваць паэму Міцкевіча прозай). 
Таксама, як і Таццяна Арлова, я перакананы, што «мінуў час па-вучнёўску 
старанных інсцэніровак. Сённяшняя рэжысура перастаўляе акцэнты, узмац-
няе адны сюжэтныя лініі і перакрэслівае іншыя. Цяпер у тэатры важныя не 
ілюстрацыя класікі, а інтэрпрэтацыя яе. Гэта вядзе да абнаўлення каштоўнага, 
але архаічнага музейнага экспаната і прыцягвае цікавасць гледачоў» [1, с. 13].

З іншага боку, згадваю словы выдатнага паэта і дасведчанага тэатраль-
нага гледача Уладзіміра Някляева, сказаныя адразу пасля першага прагляду 
«Пана Тадэвуша»: «Думаю, “Пан Тадэвуш” будзе вельмі добра ўспрымацца. 
У зале падчас закрытага прагляду была вельмі своеасаблівая публіка — ім 
было патрэбна толькі ўсё супергеніяльнае і без аніякіх недахопаў. А тым, хто 
не будзе думаць, праваліў Пінігін спектакль ці не праваліў, добра спрацавалі 
мастак з кампазітарам ці дрэнна, спектакль павінен спадабацца» [3].

Мінула чатыры гады пасля прэм’еры спектакля. У чэрвені 2014 г. беларускі 
«Пан Тадэвуш» быў з поспехам паказаны ў Парыжы ў зале на 700 гледачоў. 
У студзені 2018 г. Беларускае тэлебачанне (канал «Беларусь-3») прысвяціла 
пінігінскаму «Пану Тадэвушу» спецыяльную перадачу з цыклу «Тэатр у дэ-
талях» (вядучая Наталля Бібікава), што здараецца з найлепшымі, знакавымі 
спектаклямі беларускіх тэатраў. «Пан Тадэвуш» Адама Міцкевіча стала ўвай-
шоў у рэпертуар Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. За гэты 
час некаторыя іншыя спектаклі, якія з’явіліся ў беларускіх тэатрах пазней за 
«Пана Тадэвуша» і якімі захапляліся тэатральныя крытыкі, бясследна зніклі 
з рэпертуару, не пратрымаўшыся нават некалькі сезонаў. 
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Хочацца скончыць гэты артыкул трапным выказваннем пра пінігінскага 
«Пана Тадэвуша» Аляксея Стрэльнікава: «Мы не прызвычаіліся да таго, што 
спектакль можа не быць цалкам самадастатковым мастацкім творам, але 
менавіта ў выпадку эпічнай паэмы, энцыклапедыі шляхецкага жыцця такое 
мае сэнс. Тэатр імкнецца выйсці за межы сваёй забаўляльнай функцыі і стаць 
часткай жыцця. Мне бачыцца вельмі яўна, што гэты спектакль пастаўлены 
на дзесяцігоддзі. Менавіта таму ў мяне не выклікае занепакоенасці пэўныя 
хібы спектакля. У яго будзе час саспець, расквісці. У яго ёсць падставы для 
развіцця. А ў нас ёсць падставы для аптымізму» [8].
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