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A.I. Белая (Баранавічы)

«НУЛЯВЫ» ПЕРСАНАЖ: СПРОБА ІД ЭНТЫ ФІКАЦЫ І

Літаратурны твор уяўляе сабой сістэму вобразаў у іх узаемадзеянні і развіцці. 
У радзе «ідэя-вобраз-слова» менавіта вобраз з'яўляецца асноўным цэнтрам як 
ідэйна-эстэтычнага зместу, так і пэўнай слоўнай формы яго выражэння. У 
першую чаргу мы маем на ўвазе вобраз-персанаж. Але адносіны слова і вобраза 
могуць быць вельмі незвычайнымі. «Ці можа быць твор пра героя... без героя? Як
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ні дзіўна, можа. "Нулявы” персанаж робіцца вобразам, набывае мастацкае 
ўвасабленне» [6]. Такая парадаксальная «прысутнасць» героя ў мастацкім творы-. 
адна з умоў яго вострасюжэтнасці, але гэтым эстэтычная роля «нулявога» 
персанажа далёка не вычэрпваецца.

Адным з самых вядомых твораў «без героя» з ’яўляецца аповесць 
Ю. Тынянава «Падпаручнік Кіжэ» (1928), у аснову якой пакладзены гістарычньі 
анекдот. Праз яго выкарыстанне пісьменнік імкнуўся стварыць вобраз эпохі з яе 
абсурднасцю і жорсткасцю. «Анекдатычны сюжэт у яго аповедзе “падвоены” і 
“адлюстраваны” ў іншым, ужо не анекдатычным» [7, с. 15]. У аповесці 
разгортваюцца кал і з і і зямнога жыцця чалавека, якога не было. Герой має 
«лінгвістычнае» паходжанне. «Калі пісар перапісваў загад, падпаручнік Кіжэ быў 
памылкай, апіскай, не больш ... Прыдзірлівае вока [імператара] Паўла 
Пятровіча... цвёрдым знакам дало ёй сумніўнае жыццё -  апіска стала 
падпаручнікам, без твару, але з прозвішчам. Потым у перарывістых думках 
ад’ютанта ў яго намеціўся і твар, праўда -  ледзь акрэслены, як у сне. Гэта ён 
крыкнуў “караул” пад акном імператарскага палаца. Цяпер гэты твар ацвярдзеў і 
выцягнуўся; падпаручнік Кіжэ выявіўся зламыснікам, які быў асуджаны на 
ды бу... Да гэтага часу ён быў неспакоем пісара, разгубленасцю камандзіра і 
знаходлівасцю ад’ютанта. Цяпер жа дыба, бізуны і падарожжа ў Сібір зрабіліся 
яго ўласнай, асабовай справай» [7, с. 335]. У працэсе разгортвання сюжэта герой, 
які адсутнічае, уваходзіць у сістэму вобразаў і, атрымліваючы змястоўную 
характарыстыку ў маўленні апавядальніка і іншых персанажаў, непазбежна 
набывае семантыка-эстэтычнае напаўненне. Ён вызначаецца праз іншых і разам з 
тым сам вызначае іх у складзе мастацкага твора як цэлага, з яго ідэйным зместам і 
моўна-выяўленчымі сродкамі.

Персанаж гэты важны і патрэбны, бо нясе на сабе адбіткі чужых ацэнак, 
з ’яўляецца іх «умяшчальняй» і адлюстраваннем. У ім нібыта адбіваюцца іншыя 
персанажы аповесці, ілжывыя і звыродлівыя, як у крывым люстры. У аповесці 
Ю. Тынянава гэта асабліва моцна выяўляецца на тым этапе сюжэтнага дзеяння. 
калі імператар Павел змяняе гнеў на літасць і загадвае падпаручніка Кіжз. 
сасланага ў Сібір, вярнуць, прызначыць паручнікам і ажаніць з фрэйлінай. 
Менавіта тут паступова і раскрываецца ва ўсёй сваёй глыбіні паэтычны прыём 
іранічнага і сатырычнага паказу грамадства праз героя, якога няма і які ўвогуле 
нічога не робіць. Ён аказваецца маральна вышэй за ўсіх, хто вакол. Імператар 
прызначае яго праз нейкі час капітанам, а потым -  палкоўнікам. Нарэшце Кіжэ 
стаў генералам, бо не вымольваў маёнгкаў, не лез у людзі за дзядзечкавай спіной, 
не хваліўся, не ліслівіў. Ён нёс службу без нараканняў і шуму. І гэтыя словы 
найлепш характарызуюць галоўны змест асобы шматпакутнага героя, які быў 
народжаны казарменным ладам імперыі Паўла І і перарос гэты лад. Калі 
імператар нарэшце запатрабаваў да сябе генерала Кіжэ, Паўлу далажылі, што ў 
таго небяспечная хвароба. У хуткім часе генерал памёр. Калі пахавальная працэсія 
праходзіла паўз імператарскі палац, Павел І узняў шпагу і прамовіў: «У мяне 
паміраюць лепшыя людзі» [7, с. 352].

Практычна ў адзін час з аповесцю Ю. Тынянава ствараўся раман 3. Бядулі 
«Язэп Крушынскі». Складанасць яго метафар і асацыяцый дазволіла нам убачыць
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«нулявогз»  персанажа ў адной з іпастасей Ш апавалава-М ятлова. якога 
[ Н авум ен ка ў сваім даследаванні ацэньвае як «вучонага агранома. 
сам азакаханага  гурмана і ўвогуле беспрынцыпнага чалавека» і сцвярджае, што 
вобраз « б ы у  бы яшчэ больш пераканальны, каб аўтар не унёс у яго стварэнне 
цапкам дэтэктыўнай, малаверагоднай лініі». Сцісла выклаўшы яе, даследчык 
рэзю муе: «У такое, вядома. паверыць цяжка» [5, с. 150]. (Хоць і ў меншай ступені, 
чым у гісторыю Кіжэ.)

Аднак, паглыблена прааналізаваўшы вобраз Ш апавалава-Мятлова, мы можам 
пагадзіцца з апошнім сцвярджэннем толькі часткова [1]. Бо перад намі не 
рзальная асоба. для якой такі жыццёвы паварот сапраўды малаверагодны, а 
мастацкі характар, які набыў даволі выразныя тыпізаваныя рысы якраз з прычыны 
сваёй «анамальнай нармальнасці» для канкрэтнай зпохі. Як зазначає 
У. Гніламёдаў, хоць сацыялізм у Савецкай краіне, па вялікім рахунку, пабудаваны 
не быў, яго ідэолагі прымусілі называць і лічыць сацыялізмам «тое, што ў выніку 
атрымалася... М іж ты м , гэта была ўсяго сістэма ф ікцы й... якая ні ў якай ступені 
не адпавядала рэальнаму становішчу рэчаў» [3, с. 159]. I першым у гэтай сістэме 
стаіць паняцце «новы чалавек». Сацыяльна-маральная пазіцыя Шапавалава- 
Мятлова выступае інварыянтам раманнага двайніцтва і з'яўляецца адметнай 
стылёвай рысай у стварэнні вобраза персанажа, увасабляючы пратэст супраць 
запанавання эпохі татальнай крывадушнасці. Таксама гэты вобраз можа 
разглядацца ў святле эстэтыка-псіхалагічнага феномена «дзвюх душ» і непасрэдна 
ў святле эстэтычнай праблемы новага героя. «Як шчаслівы тыя людзі. якія і ў 
думках сваіх жывуць тым, чым жывуць целам...» [8. с. 80], -  пісаў К. Чорны. 
Якраз гэтага шчасця і пазбаўлены герой 3. Бядулі. Калі Мятлоў адправіў жонцы 
пад прыдуманым прозвішчам тэлеграму, нібыта ён (амаль на ўзор Кіжэ) «раптам 
памёр ад запалення мазгоў» [2, с. 188], то яго як «Івана Мацвеевіча» агарнуў 
вялікі жаль да «Антона Сяргеевіча», і ён нават ціха заплакаў...

Вось яго сціслая праграма: «Трэба стварыць новага чалавека, навюткага, 
якога яшчэ не знау да гэтага часу. Тут патрэбна мастацкая творчасць» [2, с. 189]. 
Герой так захапіўся ёю, што на пэўным этапе адчуў: «...тое. што раней было яму 
непрыемна і цяжка, цяпер зрабілася надзвычай цікавым... не толькі з практычнага 
боку, а нават з погляду «псіхалагічна-мастацкага эксперыменту». Ён вырашае 
паспрабаваць «новую форму мастацтва: тварыць новага чалавека з самога сябе, з 
той самай жывой гліны ляпіць новую фігуру...»  [2, с. 189]. Як бачым, паходжанне 
«нулявога героя» 3. Бядулі больш складанае ў эстэтычным плане, чым проста 
«лінгвістычнае». Ды і ў маральным таксама. Калі Кіжэ «быў сгіраўны афіцэр, таму 
што нічога дрэннага за ім нельга было заўважыць» [7, с. 347], і гэта ў пэўнай 
ступені ідэальны герой канкрэтнай эпохі рускай гісторыі, то гварэнне «новага 
чалавека» Мягловым ёсць не што іншае, як гвалтаванне ўласнай душы. Нездарма
3. Бядуля ўжывае такі спосаб вызначэння сутнасці ўчынкаў Мятлова: ён «пачаў 
прыдумваць наркатычны спосаб затуманення ў памяці ўсяго таго, што там жыло 
да гэтай апошняй мяжы» [2, с. 189].

Герой выпрацаваў пэўны кодэкс, ад выканання якога залежаў жыццёвы поспех 
змадэляванага ім гірацэсу, збіраў матэрыял для «яшчэ не зусім аформленага Івана 
Мацвеевіча». Ён гіачаў весці арыгінальны -  у памяці -  дзённік. Вось яго асноўны
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сэнс: « I. Выкінуць з памяці ўсё мінулае. Ён толькі цяпер нарадзіўся. 2. Змяніць свой 
выгляд і характар» [2, с. 189]. Мятлоў не толькі цалкам змяніў фасон і пакроў 
вопраткі, але і, насуперак ранейшаму, растаўсцеў. Крыху пазней «Іван Мацвеевіч» 
вырашыў “збіраць і прыдумваць анекдоты на тэму дня, на кожную новую 
палітычную падзею, на ўсе галіны Савецкага будаўніцтва», але расказваць іх так, 
нібы пачуў ад трэцяй асобы. Дзякуючы такой гумарыстычнай творчасці ў яго 
з ’явіўся апетыт. Ён «ператварыўся ў дабрадушнага “дзядзьку” з партфелем, зрабіўся 
чалавекам нібыта адкрытым, шчырым, якога ўсе любяць, паважаюць, сябруюць з ім, 
надакучаюць рознымі справамі, патрэбнымі і непатрэбнымі» [2, с. 191]. Намаганні 
пачалі прыносіць плён.

«І вось такім чынам, -  падводзіць вынік аўтар, -  афармляўся патроху новы 
чалавек Іван Мацвеевіч -  мастацкі твор Антона Сяргеевіча» [2, с. 194]. Мятлоў 
спадзяваўся, што «спачатку яго твор -  новы, жывы чалавек -  выйдзе трохі ў стылі 
мазаікі, але з цягам часу гэта зробіцца непрыкметным і яго новы чалавек заваюе 
поўнае права не толькі на існаванне, але нават на поспехі ў жыцці» [2, с. 512]. Цяжэй 
за ўсё, аднак, было заглушыць таемнае запытанне: «Каін, дзетвой Авель?» [2, с. 191].

Сярод дамінантных аўтарскіх словаўжыванняў у апісанні працэсу тварэння 
«новага чалавека» не можа не звярнуць на сябе ўвагу спалучэнне «трохі ў стылі 
мазаікі». Магчыма ўбачыць у «мазаічнай» асобе пэўныя маральныя якасці 
«маленькага чапавечка» ў яго розных сацыяльна-гістарычных іпастасях. Тут і 
лёкайскае «Чего изволите?», і маральнае «дэзерцірства», і страх, і адсутнасць 
грамадзянскай мужнасці «вінціка»... Між тым, праз неардынарны вобраз Мятлова 
сцвярджаецца аўтарская думка, выказаная М.Зарэцкім праз Галілея: гэтыя людзі 
будуць новымі, ніякіх іншых новых людзей, акрамя тых, што ўжо жывуць на гэтай 
зямлі, не трэба... У такім кантэксце «нулявы персанаж» -  гэта якраз той самы штучны 
«новы чалавек», кажучы словамі «Льва Талстога», «гумункулюс», ідэяй стварэння 
якога была апанавана бальшавіцкая ўлада. Зусім як у Ю. Тынянава: камандзір доўга 
ўспамінаў, хто такі падпаручнік з дзіўным прозвішчам Кіжэ, якое не значылася ні ў 
афіцэрскіх, ні ў шараговых спісах. «Незразумела, што гэта было такое. Ва ўсім свеце 
разумеў гэта адзін пісар, але яго ніхто не пытаў, а ён нікому не сказаў. Аднак жа загад 
імператара павінен быў быць выкананы» [7, с. 329]. Таму праз усю аповесиь 
праходзіць аўтарская канстатацыя таго, што, здаецца, «нікога не было, а ўсё ж нібыта 
нехта і быў» [7, с. 335].

Такім чынам, «нулявы герой» Ю. Тынянава быў народжаны ў выніку 
незнарочыстага «лінгвістычнага эксперыменту», а тыпалагічна адпаведны яму па 
сацыяльна-эстэтычнай прыродзе і сутнасці герой 3. Бядулі павінен быў стацца 
вынікам грандыёзнага «псіхалагічна-мастацкага эксперыменту». У культурнай 
прасторы існує яшчэ адзін герой, які «традыцыйна прызнаецца крытыкамі 
“нулявым”». Гэта вобраз Гулівера, «неабходны для філасофска-фантастычнага 
эксперыменту Свіфта над чалавечай прыродай і грамадствам» [4]. Гэты персанаж 
не настолькі схематычны і ўмоўны, як пераважна яго інтэрпрэтуюць даследчыкі. 
Складанасці з ідэнтыфікацыяй героя узнікаюць, думаецца, таму, што яго звычайна 
спрабуюць разглядаць або як характар, або як заслону, за якой хаваецца сам аўтар. 
Аднак гэта, перш за ўсё, хутчэй погляд на свет сярэднестатыстычнага 
прадстаўніка цывілізаванага чалавецтва новага часу. Адначасова ён -  вочы
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чытача. I сучасныя даследчыкі раяць не толькі звяртаць увагу на тое, што бачыць 
герой у казачных краінах, а засяродзіцца на тым, як ён бачыць фантасмагарычны 
свет, у якім апынуўся па волі лёсу. Гэтае бачанне пастаянна карэкціруе яго 
паводзіны. Пры гэтым найбольш здзіўляе фантастычная здольнасць героя 
пры стасоўвацца да фантастычных абставін і палымянае жаданне абавязкова 
«ўліцца» ў новае сацыяльнае асяроддзе, што віртуальна ажыццяўляе Кіжэ і робіць 
жыццёвай мэтай Мятлоў. «Нулявым» вобраз апошняга робіць і тое, што ён, 
валодаю чы  пэўнымі індывідуальнымі рысамі і светапоглядам (як правіламі гульні, 
прынятымі ў грамадстве), бадай, ніяк не эвалюцыянуе. Бо эвалюцыянаваць у 
асобе здольна духоўнае, яно не дає чалавеку перманентна парушаць мяжу гіаміж 
дабром і злом. А найбольш развітай структурай асобы Ш апавалава-М ятлова 
выступае сацыяльны інстынкт, які дбає пра агульныя правілы, неабходныя для 
бяспечнасці супольнага існавання. Самаідэнтыфікацыя героя залежыць ад яго 
самаацэнкі, якая, паводле аўтарскай канцэпцыі, вызначаецца яго сацыяльнымі 
поспехамі або няўдачамі.

Даследчыкі адзначаюць пэўную эвалюцыю характару Гулівера ў плоскасці 
сацыяльнай ацэнкі. Герой 3. Бядулі пакідае падставы для аптымізму калі не ў 
духоўным, то ў агульначалавечым, «душэўным» плане, аб чым гаворыць, у 
прыватнасці, наступная аўтарская заўвага: «“Кабетай ад кабеты лячыся”, -  
разважаў Іван Мацвеевіч. Але... кожная жанчына, як наўмысне, напамінала аб 
жонцы і выклікала непажаданыя ўспаміны. Дзеля гэтага ён адклаў справу на 
нявызначаны час» [2, с. 194], які, дарэчы, у рамках раманнага дзеяння так і не 
прыйшоў [2, с. 194].

Такім чынам, прысутнасць у мастацкім творы «нулявога» персанажа не 
толькі надає яму кампазіцыйную адметнасць, але і ўдакладняе аўтарскую 
пазіцыю, дазваляе больш поўна асэнсаваць праблемы і супярэннасці эпохі. 
Найважнейшы выяўленчы прыём стварэння і развіцця такога вобраза —  аўтарскі 
адбор, змена і градацыі яго моўных характарыстык.
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