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ПЕРАЎВАСАБЛЕННЕ  ТЭКСТАЎ  Ф. КАФКІ  І  Т. РУЖЭВІЧА Ў
П’ЕСЕ С. КАВАЛЁВА «ВЯРТАННЕ ГАЛАДАРА»

In  the  article  is  being  analyzed  the  piece  of  S. Kavalyou  «The  Hunger  Artist's  Return»  in  the
context  of  European  traditions,  in  connection  with  the  texts  of  Kafka's  «A  Hunger  Artist»  and  «The
Hunger Artist's Leave» of T. Ruzhevich.

Сучасная  беларуская  драматургія  з’яўляецца  арганічнай  часткай  не
толькі  нацыянальнай  літаратуры  і  культуры,  але  з  поўным  правам  выступае
арганічнай  часткай  еўрапейскага  мастацтва.  На  мяжы  ХХ–ХХІ  стагоддзяў
агульная  мастацкая  прастора  змяшчае  ўсё  большую  колькасць  эстэтычна
неаднародных з’яў. 

Арыгінальную драматургічную стылістыку распрацаваў вядомы ўжо не
толькі  на  Беларусі,  але  і  за  яе  межамі  Сяргей  Кавалёў.  Драматург  стварае
п’есы  па  матывах  твораў  беларускай  і  еўрапейскіх  літаратур  мінулых
стагоддзяў.  Гэта  «Звар’яцелы  Альберт»  (1990),  «Трышчан  ды  Іжота»  (1993),
«Балада  пра  Бландою»  (1995),  «Саламея  і  яе  амараты»  (1996),  «Стомлены
д’ябал»  (1997),  «Францішка,  або  Навука  кахання»  (1999),  «Вяртаннне
Галадара” (2005), «Інтымны дзённік» (2007) і інш1. 

П’еса С. Кавалёва «Вяртанне Галадара» прыцягальная перш за ўсё тым,
што  драматург  здолеў  асэнсаваць  і  актуалізаваць  вядомае  апавяданне  Кафкі
«Галадар»,  якое,  як  і  шэраг  іншых  («Першае  гора»,  «Спявачка  Жазефіна,  ці
Мышыны  народ»),  прысвечана  своеасабліваму  падвядзенню  вынікаў,
роздуму аб месцы мастака ў жыцці грамадства. На думку Г. Гессе, «Галадар»
з’яўляецца  «дакладным,  як  лагарыфм».  Мастак,  зразумела,  выступае  як
прадстаўнік пэўнага класа грамадства. Адлюстраванне рэальнага свету, адбор
тых  ці  іншых  з’яў  рэчаснасці  для  мастацкага  ўзнаўлення  вызначаецца  яго
грамадскімі  поглядамі.  Сапраўды,  пасля  знаёмства  з   гэтым  невялікім
апавяданнем  у  чытача  застаецца  адчуванне  велічнасці  ролі  мастака  ў
грамадстве. 

Апавяданне  Кафкі  атрымала  драматургічную  інтэрпрэтацыю  ў  п’есе
Тадэвуша  Ружэвіча  «Адыход  Галадара».  Варта  адзначыць,  што  асаблівасцю
п’ес  Т. Ружэвіча  з’яўляецца  іх  інтэртэкстуальнасць,  метафарычнасць.  Сам
польскі  драматург  неаднаразова  казаў  пра  тое,  што  яго  п’есы  –  гэта
своеасаблівы  дыялог  з  папярэднікамі  [1,  10].  Да  гэтага  дыялогу  Кафкі  і
Ружэвіча далучыўся і С. Кавалеў з п’есай «Вяртанне Галадара». 

Загаловак  можа  суадносіцца  з  тэмай,  праблемай,  сюжэтнай
перспектывай,  хранатопамі  свету,  які  адлюстроўваецца,  указваць  на
інтэртэктуальныя  сувязі  твора  [2,  94–107].  Загаловак  п’есы  штораз  набывае
ўсё новыя і новыя сэнсы, дзякуючы зменам часу, у які пішуцца розныя версіі
асноўнага  сюжэта,  а  таксама  праз  аўтарскія  варыяцыі  асноўных  тэкставых

1 Храналогія названых твораў С. Кавалёва даецца па выданні “Паміж Беларуссю і Польшчай : Драматургія Сяргея
Кавалёва…”, што выйшла ў Мінску ў выдавецтве “Кнігазбор”, 2009 г.  



матываў.  Назва  твора  мае  важную  сэнсавую  нагрузку,  якая,  дзякуючы
«ўваходжанню  ў  сацыяльна-эстэтычную  камунікацыю,  набывае  характар
канцэпта»,  напаўненне  якога  вызначаецца  роллю  твора  ў  зменлівым,  штораз
новым кантэксце [3, 84]. 

П’еса  «Вяртанне Галадара»  была пастаўлена  беларускім  тэатрам  (2005,
РТБД,  рэжысёр  Валеры  Анісенка).  Сяргей  Кавалёў  яшчэ  раз  асэнсаваў
знакаміты  сюжэт  Франца  Кафкі  і  напісаў  своеасаблівы  працяг  твора
Тадэвуша Ружэвіча.  Прэм’ерны паказ версіі С. Кавалёва з  поспехам прайшоў
таксама  ў  рамках  люблінскіх  «Тэатральных  канфрантацый»;  цяпер  п’есу
паставіла Кацярына Аверкава.

Сама  назва  п’есы  С. Кавалёва  нам  падказвае,  што  гэта  сіквел  (працяг)
твораў  Кафкі і Ружэвіча.  П’есы  такога  плану ўжо  былі  створаны  беларускімі
пісьменнікамі.  Так,  Янка Купала напісаў  «Паўлінку»,  а Ф. Аляхновіч  дапісаў
у сваёй п’есе «Птушка шчасця» шчаслівы фінал да Купалавага сюжэта. Герой
п’есы  С.  Кавалёва  –  гэта  персанаж,  які  амаль  увесь  час  маўчыць.  Варта
адзначыць,  што  паэтыка  маўчання  з’яўляецца  адметнай  рысай  драматургіі
Т. Ружэвіча,  менавіта  яна  дае  магчымасць  драматургу  рэалізоўваць
прынцыпы «ўнутранай драматургіі», аснову якой складае канфлікт, скіраваны
ў  псіхалагічную  сферу.  У  сваім  творы  С. Кавалеў  наследуе  і  працягвае
традыцыю маўклівай паэтыкі Т.  Ружэвіча. 

Драматург  уводзіць  гледача  ў  новы  свет,  адкрывае  яму  новае
вымярэнне,  у  якім  чалавек  можа  пераасэнсаваць  сябе,  свае  ўчынкі,  сваё
мінулае, здольны адчуць новыя перажыванні, пачуцці, здольны знайсці новыя
фарбы,  пахі,  гукі  і  рытмы  жыцця.  У  выніку  пераасэнсавання  мінулага
адбываецца  духоўнае  ўзбагачэнне  і  пераўтварэнне,  якое,  звычайна,  уплывае
на развіццё чалавека, і ў ім узнікае цікавасць да ўсяго новага. Гэта дапамагае
асобе  будаваць  уласнае  жыццё  далей,  будаваць  свае  ўзаемаадносіны  з
людзьмі, знаходзіць сваё месца ў жыцці.

Вобраз Галадара ў С. Кавалева такі ж загадкавы, як і вобразы ў Ф. Кафкі
і  Т. Ружэвіча.  Ніхто  не  ведае,  хто  такі  Галадар,  якая  яго  мэта,  чаго  ён  хоча.
Адны бачаць у ім звычайнага цыркача, які хоча вярнуць былы поспех. Другія
бачаць  у  ім  аскета,  які  імкнецца  вярнуць  чалавецтву  страчаныя  духоўныя
каштоўнасці.  Трэція  імкнуцца  адшукаць  Месію,  які  ў  асобе  Галадара  ізноў
спусціўся  да  іх  з  іншасвету,  каб  прадухіліць  канчатковы  маральны  заняпад  і
знікненне чалавецтва. 

Галадар  Кафкі  ў  канцы  апавядання  памірае,  Галадару  Т. Ружэвіча
наладжаны праводзіны, а Галадар С. Кавалёва вяртаецца. Галадар С. Кавалёва
вяртаецца  ў  сваю  клетку  невядома  як  і  невядома  калі,  каб  вярнуцца  ў  часы
сентыментальнага  кахання.  Вяртанне  ў  клетку  –  гэта  яшчэ  і  магчымасць
схавацца ад свету, дзе герой не знайшоў прытулку і паразумення.  Тут вельмі
добра праяўляецца і наследуецца эстэтыка Ф. Кафкі. 

П’есу-прыпавесць  «Вяртанне  Галадара»  варта  аднесці  да  яскравых
праяў  літаратуры  постмадэрнізму.  Вельмі  характэрным  для  літаратуры
постмадэрнізму  з’яўляецца  аб’яднанне  некалькіх  несумяшчальных,
кантрастных пачаткаў.  Гэта роздумы пра глыбінныя філасофскія праблемы ў
вандроўным  цырку,  дзе  ўсё,  здавалася  б,  павінна  было  быць  лёгкім  і



бестурботным.  Варта  сказаць,  што  і  месца  дзеяння  –  звярынец  –  хутчэй
нагадвае  арэну  жорсткай  барацьбы  людзей  за  матэрыяльны  дабрабыт.
С. Кавалеў у сваёй п’есе нібыта паказвае дзеянне ў рэаліях нашага часу: тут і
варожасць  персанажаў  адзін  да  аднаго,  і памкненне  да  карысці,  якую  можна
атрымаць  ад  Галадара,  калі  «разумна»  выкарыстоўваць  працэс  галадання
(зарабляць  на  ім  грошы,  імітаваць  яго  вывучэнне,  ладзіць  абсурдныя
прэс-канферэнцыі  і  г.д.).  Па-сучаснаму  вырашаецца  і  асноўны  канфлікт
п’есы:  Галадара  забіраюць  у  клініку.  Калі  згадаць  творы  папярэднікаў
С. Кавалёва,  то  варта  зазначыць,  што  сама  атмасфера  п’есы  беларускага
драматурга  больш  звязаная  з  будзённасцю,  праблемы  і  іх  вырашэнне
выглядаюць больш прагматычнымі. 

Асоба Галадара нібы злучае два светы: рэальны і казачны. Працягнутая
рука  галоўнага  героя  ў  Кафкі  –  гэта  магчымасць  дакрануцца-далучыцца  да
голаду,  працягнутая  рука  Галадара  С. Кавалёва  –  запрашэнне  далучыцца  да
яго,  набыць  тыя  магчымасці  і  прывілеі,  што  і  ў  яго.  Таму  фінал  п’есы
дастаткова  прадказальны.  Месца  Галадара  займае  Аляксандр  –  малады,
амбіцыйны  і  поўны  жыццёвай  энергіі  філосаф.  Ці  здолее  герой  дасягнуць
мэты? У жорсткім і абыякавым да чалавечай душы свеце, дзе могуць існаваць
дробныя  і  маладушныя  людзі,  Аляксандр,  які  яшчэ  не  страціў  веры  ў
чалавека, наўрад ці зможа супрацьстаяць людской бяздушнасці. А вось у чым
галоўная  мэта,  да  якой  неабходна  імкнуцца,  кожны  з  гледачоў  (чытачоў)
павінен вырашыць сам.

Беларуская  драматургія  яшчэ  з  часоў  Каятана  Марашэўскага  была
адкрытай  мастацкай  сістэмай,  здольнай  чуйна  ўспрымаць  сусветны  творчы
вопыт [4, 338]. 

Таму  п’еса  С. Кавалёва  «Вяртанне  Галадара»  –  выдатны  прыклад
сучаснай  беларускай  драматургіі,  якая  ні  ў  чым  не  саступае  лепшым
набыткам  еўрапейскай  літаратуры  і  эстэтыкі.  Як  і  ў  многіх  іншых  творах,
С. Кавалёў  з  постмадэрнісцкай  іроніяй  ставіцца  да  тэкстаў  сваіх
папярэднікаў,  знаходзіць  новыя  ракурсы  бачання  ўжо  знаёмых,  здавалася  б,
праблем,  смела  інтэрпрэтуе  тэксты  папярэднікаў,  ствараючы  свой  сіквел.
Разам  з  тым  драматург  праводзіць  думку  пра  тое,  што  даць  паслядоўную
інтэрпрэтацыю паводзін Галадара немагчыма. 
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