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ТРАНСФАРМАЦЫЯ МІФАЛАГЕМЫ “ВАЎКАЛАК” 
У ПРОЗЕ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА

Исследуются механизмы трансформа
ции мифологемы “ваўкалак’’ в творчестве 
Яна Барщевского; анализируется одноимен
ный рассказ-притча из сборника писателя 
“Шляхтич Завальня, или Беларусь в фанта
стических рассказах”.

A mechanism for transforming the mytho
logical character of “ваўкалак” in Jan Barsh- 
cheuski's creative work is investigated in the 
article. The story-parable of the same name 
from the collection of stories “Szlachtich Zaval- 
nia or Be-Iarus in fantastic stories” is analysed.

Міфалагема “ваўкалак” дастаткова распаўсюджана ў фальклоры многіх 
народаў свету. Лічыцца, што ваўкалацтва -  гэта разнавіднасць пярэварат- 
ніцтва. Сучасныя даследчыкі сцвярджаюць, што матыў пярэваратніцтва ба- 
зіруецца на практыцы маскіроўкі паляўнічых, а таксама на пэўных татэміч- 
ных і анімістычных поглядах: пра ўвасабленне душы чалавека ў дзікім 
зверы. Гэты матыў суадносіцца з архаічнай канцэпцыяй узаемазваротнасці 
ўсіх бакоў і праяў рэчаіснасці. Для хтанічнага свету характэрна перавер- 
нутасць -  супрацьлегласць, пачынаючы з часавага рытму (замест дня -  
ноч), завяршаючы перавернутасцю зямных норм і прызначэнняў. Перавер- 
нутасць часам асэнсоўваецца ў міфах як супрацьпастаўленне праўдзівага 
непраўдзіваму, сапраўднага несапраўднаму (гл. Неклюдов 1988; Шамякіна 
2000).

У запісах беларускай народнай творчасці дастаткова часта згадваецца 
такая міфалагічная істота, як ваўкалак (гл. Легенды і паданні 1983; Нйкй- 
форовскйй 1897; Никифоровский 1995; Сержпутоўскі 1930; Шейн 1902; 
Міфы Бацькаўшчыны 1994). Беларускія даследчыкі звычайна акцэнтавалі 
сваю ўвагу на механізмах ператварэння чалавека ў ваўкалака (і наадварот), 
а таксама на відах ваўкалакаў і іх паводзінах (гл. Коваль 1995). Прычыны 
перамянення звычайна не раскрываліся. Адзінае тлумачэнне, якое звычай
на падаецца, -  гэта помета пакрыўджанага чараўніка або яго прыроджанае 
жаданне чыніць ліха сваім аднавяскоўцам.

Ян Баршчэўскі напоўніў міфалагему ваўкалака новым, дасюль ёй не 
ўласцівым зместам. Пры гэтым, аднак, пісьменніку ўдалося амаль цалкам 
захаваць структуру міфалагемы: як і ў беларускіх легендах, у творы 
Яна Баршчэўскага падаецца механізм ператварэння чалавека ў ваўкалака, 
ягоныя паводзіны ў новым абліччы. Але, паказваючы гэтую істоту “знутры”, 
пісьменнік мае магчымасць, з аднаго боку, больш глыбока раскрыць маты- 
вацыю паводзін героя, а з другога -  адлюстраваць пэўныя з’явы рэчаіснасці, 
увасобіць у ваўкалацтве адну з найбольш страшных для тагачаснага гра- 
мадскага жыцця праяў- рэкруцтва, якое ў Беларусі набывала злавесную 
афарбоўку: стаўшы жаўнерам царскага войска, беларус-ліцвін фактычна му- 
сіў ісці шляхам здрады: чыніць зло сваім, падаўляць паўстанні суайчыннікаў.
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Найбольш яскрава маральныя пакуты рэкрутаванага беларуса адлюстраваў 
у сваіх “Успамінах” Франц Савіч, якога, праўда, як змоўшчыка і надзвычай 
небяспечнага чалавека, саслалі на Каўказ, а не пакінулі ў войску на тэры- 
торыі былога Вялікага княства Літоўскага. Ён зазначае, што “павінен быў 
страляць чаркесаў, якія маёй Айчыне і мне не зрабілі нічога благога, павінен 
быў бараніць справу, якая супярэчыла маім перакананням” (цыт. па: Шля
хам гадоў 1994, 117).

Бясспрэчна, не ўсе беларусы-ліцвіны былі такімі “ваўкалакамі”, як Ф. Ca- 
віч. Большасць з іх выконвала тыя абавязкі, якія прадугледжваліся вай- 
сковым статутам і распараджэннямі камандзіраў. A таму, заўважыўшы ўсю 
небяспечнасць для будучыні беларускага грамадства царскай рэкрутчыны, 
Ян Баршчэўскі трансфармаваў змест міфалагемы “ваўкалак”. Пярэварацень 
для яго -  тэта той, хто знешне і ўнутрана змяніўся, хто стаў служыць чу
жакам. Ваўкалакі -  гэта людзі, якія адракпіся ад сваіх, чыняць шкоду сваім. 
Дадзены стан рэчаў не задавальняў пісьменніка, і ён у сваёй творчасці 
імкнуўся паказаць “ваўкалакам” шлях да сваіх, шлях да вяртання. Менавіта 
гэтым кіраваўся Ян Баршчэўскі, пішучы апавяданне “Ваўкалак”. Важнасць 
тэмы “змусіла” яго да змены апавядальніка: “гісторыя” трэцяга падарожнага 
перапыняецца, аўтар “прыводзіць” пана Марагоўскага ў маёнтак шляхціца 
Завальні. 3-за гэтай “прычыны” адсутнічае і звычайны гаспадарскі камента- 
рый папярэдняга апавядання. У той жа час дадзены прыём дазваляе 
пазбегнуць паўтораў, а таксама ўнесці ў фантастычную плынь рэалістычныя 
(і нават натуралістычныя) апісанні. Яны, аднак, не выцясняюць плынь 
“апавяданняў і гісторый” на другі план. Нават у гаворцы пра гаспадарчыя 
справы нязменна падтрымліваецца дух, які нарадзілі апавяданні-прытчы. 
Больш за тое, хата шляхціца Завальні цапкам прасякнута гэтым духам; яна, 
урэшце, сама нібы ўвасабляе тэты дух. Усе, хто наведваецца ў гэтую хату, 
павялічваюць энергетыку гэтага духу сваімі гісторыямі і адначасна сілку- 
юцца энергетыкай хаты.

Пан Марагоўскі з’яўляецца аднадумцам шляхціца Завальні, і хоць ён не 
расказвае гісторый, але жыве гэтымі “фантастычнымі” гісторыямі. “А ці лю- 
біць нашыя беларускія казкі?” -  пытаецца ён пра Янку, і ў яго словах гучыць 
любасць да таго духу, які ствараюць “казкі”. Ён ведае, наколькі патрэбны ма- 
ладому пакаленню “казкі” -  гістарычная памяць, а таму садзейнічае, каб гу- 
чалі расказы пра мінулае. Сваім з’яўленнем ён “перашкодзіў”, перапыніў 
апавяданні падарожных, але пан Марагоўскі мае чалавека, які “заменіць 
усіх” (Barszczewski 1844, 77). Уклаўшы ў вусны героя гэтыя словы, пісьмен- 
нік акцэнтуе ўвагу на выключнасці таго, што будзе апавядацца. Гэтаму ж 
служыць і загад пана Марагоўскага свайму фурману Якушу: “Раскажы нам 
што-небудзь пра ваўкалакаў, толькі глядзі, кажы праўду” (Barszczewski 1844, 79).

Выключнасць апавядання Якуша тлумачыцца распаўсюджанасцю той 
з’явы, якая ўвасабляецца як ваўкалацтва. Невыпадкова пан Марагоўскі 
прыгадвае нядаўні выпадак: “Вось акурат перад гэтаю бураю сустракаем мы 
двух ваўкоў, што спыніліся паблізу ад дарогі. Я бяру стрэльбу і хачу стрэ- 
ліць. Якуш павярнуўся да мяне і закрычаў: “Не страляй, пане, бо ў іх душы 
чалавечыя. Калі заб’еш якога, дык душа ягоная пойдзе ў пекла, не 
адпакутаваўшы за грахі. А за гэта і пан адкажа перад Богам” (Barszczewski 
1844, 78-79).

Герой прытчы “Ваўкалак” -  селянін Марка -  шмат у чым адрозніваецца 
ад папярэдніх персанажаў Яна Баршчэўскага, што служылі чарнакніжніку. 
Па-першае, ён сам апавядае пра перажытае. Па-другое, -  што самае га- 
лоўнае -  Марка стаў ахвярай чарнакніжніка. Ён не па сваёй волі мусіў пайсці 
да яго на службу. Па-трэцяе, аўтар падае тэты вобраз у эвалюцыі: пры- 
стойны чалавек, змушаны акалічнасцямі, робіць шкоду сваім суайчыннікам, 
але пэўныя прычыны падштурхоўваюць яго на іншы шлях.
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Істотнай асаблівасцю гэтага апавядання з’яўляецца тое, што мы ўвогуле 
не заўважаем у ім банную дзейнасць злой сілы. Адмоўныя якасці Іллі, пра 
якія апавядае аўтар (“Выведваў ён пра ўсё і дакладваў пану, за што і меў ад 
яго ласку. Пан яму ва ўсім больш дазваляў, чым іншым” (Barszczewski 
1844, 81)), і чараўніцтва (якое падразумяваецца, бо кожны дудар у народ
ным уяўленні -  чараўнік) Арцёма, а таксама Аксінні -  вось, здаецца, і ўсе 
знакавыя фігуры зла. Затое Ян Баршчэўскі канцэнтруе ўвагу чытача на тым, 
хто (у дадзеным выпадку па прымусе) выконвае волю зла. Выступление 
Маркі супраць Іллі (“I няраз, раззлаваны такімі з’едлівымі жартамі, адказваў 
я, што нядоўга Ілля мецьме панскую ласку, а грошы, сабраныя ашуканствам 
і крадзяжом, шчасця не дададуць, і Алена была б шчаслівейшая, каб выйш- 
ла за чалавека беднага, але пачцівага” (Barszczewski 1844, 82)) -  тэта выс
тупление супраць няпраўды, выступление, за якое герой караецца: пераме- 
нены яго звычайны лад жыцця, зменены нават яго знешні воблік (здадзены 
ў рэкруты).

Завязка гэтага апавядання Яна Баршчэўскага нагадвае фабулу вершава- 
най аповесці В. Дуніна-Марцінкевіча “Гапон”: з-за прыгожай дзяўчыны на- 
спявае канфлікт. Марка, спадзеючыся на падтрымку грамады, “спаборнічае” 
за руку Алены з панскім памагатым Іллёй. Але сілы няроўныя. Напачатку 
прыхільная да героя грамада мяняе свае адносіны да яго, відавочна таму, 
што Марка пад уздзеяннем зла сам набывае “знешнія” яго рысы. Пачатак 
дадзенай метамарфозы пісьменнік паказвае пры дапамозе малюнка “часта- 
вання” гарэлкай героя дударом Арцёмам. Бясспрэчна, тут Ян Баршчэўскі 
выкарыстоўвае элемент народных прымхаў: чараўнік, напаіўшы вясельнікаў 
адмысловай гарэлкай, ператварае іх у ваўкалакаў. Але ў дадзеным выпадку 
гэтага недастаткова, і пісьменнік дадае дудару Арцёму яшчэ і “памочніка”: 
“Тут нехта незнаемы, гледзячы на мяне збоку, сказаў з усмешкаю: -  Hy1 
цяпер ён паскача!” (Barszczewski 1844, 83). Тэты “нехта незнаемы” выступав 
ў чацвёртым апавяданні без усякіх “апазнавальных знакаў” -  i хоць няма тут 
i намёку на чарнакніжніка -  героя папярэдніх апавяданняў- але, думаецца, 
што тэта ён. I відавочна, яму належыць галоўная роля ў працэсе перамя- 
нення Маркі, бо i дудар Арцём, і Ілля, i пан -  тэта асобы, якія спрыялі таму 
перамяненню, якія “аддалі” Марку пад уладу незнаёмаму.

Марка перамяняецца ў ваўкалака. Аднавяскоўцы палохаюцца і адвароч- 
ваюцца ад яго. Ён служыць злу, але не хоча i не імкнецца чыніць шкоду 
суайчыннікам. Памяць раз-пораз вядзе яго да роднага: “Чуў голас касцель- 
ных званоў”, “хацеў падьюці цёмнай ноччу да касцёла”, але зрабіць тэта ўсё 
больш i больш скпадана. Урэшце абставіны жыцця ў “новай шкуры” карэн- 
ным чынам мяняюць сэнсавыя знакі памяці героя: ён становіцца непрыяз- 
ным да сваіх суайчыннікаў.

Пісьменнік адпаведна напаўненню формы-абалонкі вобраза можа пера- 
даць гэтую непрыязь наступным чынам: “Дык нападаў, калі толькі можна 
было, на іх жывёлу і свойскіх птушак; нішчыў дашчэнту” (Barszczewski 1844, 
86). Герой, ператвораны ў звера, дзейнічае як звер. Ян Баршчэўскі не па- 
рушае логіку апавядання. Ён лічыць, што чытач, зразумеўшы метафару пе- 
ратварэння чалавека ў ваўкалака, зразумее і метафару непрыязі ваўкалака 
да людзей.

I ўжо зусім абгрунтаваным выглядае наступны эпізод апавядання: Марка 
хапае і зносіць малую дачушку дудара Арцёма. Як на ўчынкі ваўка, дык не 
зусім зразумела: чаму дзіця не было разарвана? Але ж ваўкалак -  тэта не 
воўк, дык учынак Маркі зусім лагічны: ён пакутуе, адарваны ад сваіх, дык 
няхай і яна зазнае таго ж самага. Герой нібы і прагне пометы, але помета не 
прыносіць яму палёгкі. Наадварот, у хуткім часе акт пометы ў свядомасці 
героя перамяняецца ў акт злачынства. Цяжар віны даводзіць яго да рос- 
пачы; ён шкадуе пра ўчыненае, i пакута дае шанс на выратаванне: выпад-
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кова пачутая размова аднавяскоўцаў скіроўвае на пошукі чараўніцы Аксінні, 
якая “легка ператварае людзей у звяроў і зноў вяртае ім чалавечае аблічча” 
(Barszczewski 1844, 87-88).

Бясспрэчна, што тыя, хто перамяніў чалавека ў ваўкалака, могуць здзей- 
сніць і адваротны акт. У апавяданні мы не знойдзем наўпроставай сувязі 
паміж тым “нехта незнаемым” і чараўніцай Аксінняй, але перамяненне 
апошняй у сароку паказвае на існаванне гэтай сувязі. Чараўнікі і чараўніцы 
служаць злу, распаўсюджваюць зло. Аксіння, хоць і дае прытулак ахвярам 
зла, але, здаецца, зло множыць свае ахвяры толькі дзеля існавання гэтага 
прытулку, толькі дзеля таго, каб было каму служыць чараўніцы Аксінні. Пра 
долю гэтых ахвяр красамоўна выказалася адна з “жыхарак” Аксіннінай ха- 
ціны: “Лепш памерці, чым быць цэлы дзень зверанём і толькі на хвіліну 
забываць пакуты” (Barszczewski 1844, 91). Напачатку Марку якраз і прываб- 
лівае гэтая хвіліна, калі можна “забываць пакуты”. Паказальна, што без 
Аксіннінай дапамогі і не ў яе “самотнай хаціне” адбываецца цуд пераўва- 
саблення: “насельнікі ейнага жытла” бягуць на луг, зрываюць зубамі нейкую 
“траву з дробненькімі кветачкамі”, каб прыняць чалавечае аблічча. Асця- 
рожны Ян Баршчэўскі не адважваецца назваць расліну, якая спрыяе героям 
у пераўвасабленні. Бо тады надзвычай яскрава дэшыфруецца дадзеная 
алегарычная фігура. A менавіта чалавекам можна стаць, адшукаўшы неза
будку (яе апісанне дае аўтар!), г. зн. актуалізаваўшы сваю памяць. Такім 
чынам, незабудка -  яшчэ адзін ключ дзеля дэкадзіроўкі алегарычнага 
зместу твора. У Яна Баршчэўскага былі прычыны не ўжываць уласнага імя 
расліны -  найменне выдаванага ім альманаха было тут асноўнай пера- 
шкодай. A вядома, якое сімвалічнае значэнне ўкладваў пісьменнік у тытул 
пецярбургскага штогодніка. Тым не менш нават не названы прадмет 
здольны выконваць надзвычай важную функцыю. Зрэшты, увага чытача 
засяроджваецца не на сродках, а на значнасці самога пераўвасаблення, на 
супрацьпастаўленні розных форм існавання -  у чалавечым вобліку (як фор
ме законнай і слравядлівай) і ў вобліку ваўкалака (як форме ачалавечанай, 
як форме здрады, як форме служэння злу).

Жыхары Аксіннінай хаціны ўсведамляюць сваё няшчасце. 3-за безвыход- 
насці згадзіўшыся на прапановы чараўніцы, яны мусяць пакутаваць у яе, а 
памяць пра ранейшае жыццё павялічвае іх пакуты. Марка, здолеўшы пры 
дапамозе незабудкі-памяці ўваскрэсіць чалавечае ў сваёй душы, адначасо- 
ва атрымлівае і ўсведамленне таго зла, якое ён прычыніў сваім суайчын- 
нікам. Ганчын расказ пра яго ролю ў няшчасці зноў прыводзіць Марку да 
роспачы: “...страціў ужо і надзею, што калі-небудзь хоць на хвіліну пакінуць 
мяне пакуты” (Barszczewski 1844, 91).

I ўсё ж Ян Баршчэўскі не можа катэгарычна заявіць: здрада ёсць здрада і 
ніколі няма ёй апраўдання. Будучы пабожным чалавекам, пісьменнік імкнуў- 
ся даць сваім героям шанс на выратаванне праз іх зварот да догмаў веры. У 
папярэднім апавяданні гэты матыў ледзь-ледзь пазначаны праз сімволіку 
крыжа, які цалуе лоўчы Сямён. Ваўкалак Марка, падслухаўшы павучанні 
ксяндза сялянам, зразумеў, што прыводзіць чалавека “да стану жывёлы” 
(Barszczewski 1844, 91), і абірае шлях служэння суайчыннікам: “ ...вырашыў 
не толькі не шкодзіць людзям, але нават старацца ім служыць i дапамагаць” 
(Barszczewski 1844, 91). I нягледзячы на тое, што ён у вобліку зла, ён у 
вобліку ворага, Марка знаходзіць мажлівасць спрыяць сваім. Ваўкалак па- 
чынае чыніць зусім яму неўласцівае: “Колькі разоў адганяў лісіцу, што пад- 
крадалася да гусей ці індыкоў, якіх пакідалі неабачліва ў полі. Калі заўважыў 
непадалёку ад гавяды мядзведзя, дык выбег першы з лесу, каб адагнаць 
статак з небяспечнага месца і папярэдзіць пастухоў. Няраз адбіраў барана, 
якога воўк выхапіў з чарады якой-небудзь беднае ўдавы” (Barszczewski 
1844, 92). Так метафарычна гаворыць пісьменнік пра служэнне сваім, якія і
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не здагадваюцца, што дабро зыходзіць ад сіл зла. I толькі калі паслуга 
суайчыннікам стала яўнай (“суседзі, што прыбеглі на ратунак, дзіваваліся з 
усяго гэтага” (Barszczewski 1844, 93)) і значнай (Марка выратоўвае сына 
былой каханай -  немінучага “жыхара” Аксіннінай хаціны, яе служку), ваў- 
калак атрымлівае ўзнагароду-дараванне. Пісьменнік удала выкарыстоўвае 
матыў сну героя, каб паказаць этапы яго вяртання. Прываблены райскімі 
малюнкамі маладосці, Марка не можа адразу дасягнуць мэты. Напачатку, як 
балючы дакор, з’яўляецца Ганка, загубленая ім дзяўчына; пасля іншыя 
“цяжкія грахі” пераносяць яго ў дзікую пустэчу, на велізарную rapy, адто- 
чанаю з усіх бакоў прорвай. Урэшце ён сустракае Волата, які прымушае 
“адкапаць магілу і дастаць адтуль мерцвяка” (Barszczewski 1844, 94), а 
пасля “заганяе” героя ў шкілет пахаванага колісь асілка. Тэта будзе тваё 
цела”, -  кажа пры гэтым Волат, укладваючы ў дадзеную фразу, бясспрэчна, 
значна большы змест, чым толькі тое, што душа ваўкалака “паселіцца” ў 
цела, якое ўдалося знайсці. Волат, колісь герой гэтага краю, абаронца гэта
га краю, праводзіць перасяленне душы годнага, выпрабаванага суайчынніка 
ў цела такога ж асілка, які загінуў.

Марка зноў стаў чалавекам. Адваротнае перамяненне ваўкалака, заўва- 
жым, пісьменнік праводзіць іншым шляхам, адрозным ад народных споса- 
баў. Герой Яна Баршчэўскага не перакульваецца праз уткнуты ў пень нож, 
не выкарыстоўвае іншыя, запісаныя фалькларыстамі чароўныя сродкі. Бяс
спрэчна, пісьменнік ведаў народныя метады перамянення, але яны не па- 
дыходзілі да ягонай канцэпцыі, яны не адпавядалі алегарычнай скіраванасці 
кнігі, і таму сцэна перамянення Маркі не магла быць “скапіравана” з адпа- 
ведных народных прымхаў. Гэтая сцэна лагічна вынікала з папярэдняга раз- 
гортвання сюжэта і працавала на алегарычны змест твора.

Заключная фраза апавядання (“жахлівы лёс чалавека можа зраўняцца са 
звярыным” (Barszczewski 1844, 94)) павінна разглядацца як спроба аўтара 
вытлумачыць ягоны змест, як звычайнае для прытчы тлумачэнне фантас- 
тычнага ці не зусім зразумелых фрагментаў твора. Чалавек, які пачынае 
служыць чужынцам, -  і сам становіцца чужынцам. Ён ужо не чалавек, а 
звер, і доля яго жахлівая. Тэта папярэджанне ўсім тым, хто ўжо стаў на 
шлях здрады ці хто патэнцыяльна можа стаць на тэты шлях. I ў той жа час 
пісьменнік дае свайму герою (і чытачу) мажлівасць “спазнаць міласэрнасць 
Божую”, падкрэсліваючы, што нават з самага безвыходнага становішча ёсць 
выйсце: як кожны грэшнік можа атрымаць дараванне Божае, так і ваўкалак 
праз пакаянне і добрыя ўчынкі можа набыць чалавечы воблік i вярнуцца да 
сваіх. I шляхціц Завальня радуецца (“Вялікі дзякуй, пане асэсар, што зрабіў 
мне гэтую прыемнасць. Скажу пану шчыра: такія апавяданні заўсёды мне да 
душы” (Barszczewski 1844, 95), бо яго суайчыннік, нягледзячы на, здавалася 
б, свае канчатковае адступніцтва, перамог самога сябе, знайшоў шлях да 
сябе і сваіх.

Цікава адзначыць, што дадзенае апавяданне Яна Баршчэўскага П. UJni- 
леўскі, амаль нічога не змяніўшы, надрукаваў у перакпадзе на рускую мову 
як народнае, запісанае ў Аршанскім павеце. Фактычна ён супрацьпастаўляе 
вобразу ваўкалака-рэкрута-здрадніка, створанага Янам Баршчэўскім, воб- 
раз забабоннага беларуса (гл. Шпилевский 1853), бо трансфармацыя міфа- 
лагемы “ваўкалак”, здзейсненая Янам Баршчэўскім, не адпавядала ідэалогіі 
“западно-руссизма”.
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И.С. СКОРОПАНОВА

ФЕНОМЕН "ПУСТОТЫ" В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПОСТМОДЕРНИСТОВ

Характеризуется новый тип "пустоты", 
определяющий специфику постмодернист
ского мышления и постмодернистского дис
курса, рассматриваются особенности интер
претации данного феномена в творчестве 
русских писателей: А. Терца, А. Битова, 
Д.А. Пригова, В.Лапицкого, Д. Галковского, 
М. Шишкина, Ю. Буйды, Е. Радова, М. Су
хотина.

A new type of “emptiness" (after M. Fou
cault), which defines the specific features of the 
Post-modernist thinking and Post-modernist 
discourse is characterized in the article. Inter
pretation peculiarities of the phenomenon in the 
works of Russian writers: A. Terts, A. Bitov, 
D.A. Prigov1 V. Lapitski1 D. Galkovski1 M. Shish
kin, Yu. Buida, E. Radov, M. Sukhotin are in
vestigated.

Своей важнейшей задачей постмодернизм считает преодоление тотали
таризма мышления и языка, претендующих на выражение безусловной ис
тины, что не только возводит иллюзию в ранг реальности, но и является 
предпосылкой утверждения тоталитарности, нетерпимости, фанатизма в 
самой жизни. На этой почве вырастают фундаментализм, гегемонизм, экс
тремизм и другие взрывоопасные плоды современной цивилизации. Между 
тем порождаемые тоталитаризмом мышления постулаты -  лишь "импера
тив о том, что должно считаться истинным" (Ницше 1999, 257), запро
граммированный внеположным мышлению референтом, в качестве каково
го могут выступать Бог, метафизика, идеология и т. д. Поскольку мышление 
опосредовано семиотическим механизмом, эта инстанция получила в по
стмодернизме наименование Трансцендентального Означаемого. "Фило
софия текста" исходит из того, что мир, воспринимаемый нами как реаль
ный, на самом деле -  форма нашего знания в нем: он "обработан", истолко
ван, "приспособлен" к себе человеком, чтобы можно было в нем существо
вать. А так как мир бесконечен, то предполагает и бесчисленное множество 
его интерпретаций. Отсюда вытекает представление о множественности 
истины, ее процессуальности, бездонности, неисчерпаемости и стремление 
"на место реальности (или референта), этой мистифицированной идеи", 
"поставить речевой акт как таковой" (Барт 1993, 90). Смысл в постмодер
низме рассматривается не как изначально заданный, а как производимый в 
процессе текстоконструирования. Мышление пишущего освобождается от 
внетекстового референта, его язык -  от референциальной модели знака, на 
смену которой приходит симулякр (по Ж. Делёзу/Ж. Деррида). Это деконст- 
руированный знак, наделенный лишь скользящим означающим, отсылаю
щим к другим означающим в мире-тексте, а так как все они связаны между 
собой ризоматическими связями и их возможные комбинации бесчисленны, 
его "означаемое" оказывается нестабильным, вариативным, множествен
ным в степени стремления к бесконечности.
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