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ф а т а л ь н і  с т р а т е г і ї

Речі знайшли спосіб уникнути діялектики смислу, що набридала 
їм: розмножуючись до нескінченносте, потенціялізуючись, 
набиваючи ціну своїй сутності, в прагненні до крайнощів, у 
безсоромності, що заступає їм віднині іманентну фінальність та 
розум, позбавлений смислу.

Ніщо не заважає гадати, що можна було б домогтися тих 
самих ефектів у зворотному порядку — інша, так само переможна 
безглуздість. Безглуздість, переможна в усіх смислах, — це 
самісінький принцип Зла.

Всесвіт не діялектичний — він приречений на крайнощі, а 
не на рівновагу. Приречений на докорінний антагонізм, а не на 
примирення і синтез. Таким є і принцип Зла, і виражається він у 
злому духові об’єкта, виражається в екстатичній формі чистого 
об’єкта, в його переможній стратегії — стратегії у вигляді суб’єкта.

Ми досягнемо невловних форм радикалізації секретних якос
тей і поборемо непристойність її ж таки зброєю. Істиннішому, ніж 
істина, ми протиставимо облудніше, ніж облуда. Ми не будемо 
протиставляти гарне та бридке — ми знайдемо ще бридкіше, ніж 
бридке: потворне. Ми не протиставлятимемо видиме прихо
ваному — ми знайдемо ще прихованіше, ніж прихованість: секрет.

Ми не шукатимемо зміни й не протиставлятимемо непорушне й 
рухоме — ми знайдемо ще рухоміше, ніж рухомість: метаморфозу... 
Ми не розрізнятимемо істину та облуду — ми знайдемо ще 
облудніше, ніж облуда: ілюзію та позірність...
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Можливо, в цьому прагненні до крайнощів треба протиставити 
ЇХ радикально і злютувати ефекти непристойносте з ефектами 
зваби.

Ми відшукаємо щось прудкіше, ніж комунікація: виклик, 
дуель. Комунікація надто повільна, вона є ефектом повільности, 
вона відбувається через контакт і слово. Погляд поширюється 
швидше, це найголовніший, найпрудкіший з-поміж медіумів. 
Усе мусить розігруватися миттю. Не треба ніякої комунікації. 
В обопільному порусі комунікації миттєвість погляду, світла, 
зваби вже губиться.

А також на противагу прискореності мереж та струмів ми 
відшукаємо повільність — не ностальгійну повільність духу, а 
нерозв’язну недвижність, найповільніше від повільного: інерцію 
та безгоміння. Інерцію, що не долається зусиллям, безгоміння, 
що не долається діялогом. Тут теж є секрет.

Як модель істинніша, ніж істина (оскільки є квінтесенцією 
значущих штрихів ситуації) і в такий спосіб приносить запамо
рочливе відчуття істини, так і мода відзначається неймовірною 
властивістю гарнішого, ніж сама краса: чарівливістю. Зваба, що 
струмує від неї, незалежна від будь-яких ціннісних суджень. Вона 
перевершує естетичну форму в екстатичній формі безумовної 
метаморфози.

На відміну від аморальної форми, естетична форма завжди 
передбачає моральне розрізнення краси та потворносте. Якщо є 
секрет моди, по той бік чистих утіх від мистецтва та витонченосте, 
то цей секрет полягає в аморальності, суверенності ефемерних 
моделей, у тендітній і тотальній пристрасті, що відкидає будь- 
яке почуття, в довільній поверховій і регульованій метаморфозі, 
що відкидає будь-яке бажання (якщо тільки відкидання не є 
бажанням).

Якщо є таке бажання, то не заборонено гадати, що в соціяльній 
царині, у політичній і в усіх інших царинах, що відрізняються 
від красивости, воно тяжіє передовсім до аморальних форм, 
що однаково вражені потенційним запереченням будь-якого
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ціннісного судження і ще більше приречені на таку екстатичну 
долю, що відриває речі від їхньої «суб’єктивної» якости, аби 
віддати їх під владу єдиній притягальній силі подвоєного штриха, 
подвоєного визначення, що відриває їх від їхніх «об’єктивних» 
причин, аби віддати їх під владу єдиної потуги їхніх розгнузданих 
ефектів.

Будь-яка властивість, пі-днесена в такий спосіб до верховної 
потуги, залучена до спіралі подвоєння — істинніша, ніж істина, 
гарніша, ніж краса, реальніша, ніж реальність, — забезпечується 
ефектом запаморочення, незалежного від будь-якого змісту чи 
від будь-якої чистої якости, і тяжіє до того, щоб стати сьогодні 
нашою єдиною пристрастю. Пристрасть подвоєння, ескалації, 
прагнення до влади, екстази — деякої якости, що, перестаючи 
співвідноситися зі своєю протилежністю (істина облуди, краса 
бридкого, реальність уявного), стає верховною потугою, позитивно 
величною, тому що вона немовби поглинає всю енергію своєї 
протилежности. Уявіть собі щось гарне, котре поглинуло всю 
енергію бридкого: і це буде мода... Уявіть істину, що поглинула 
всю енергію облуди: то буде симуляція.

Запаморочливою є самозваба, що домагається свого ефекту не 
в простій, а в подвоєній, викличній чи фатальній за своєю суттю 
прибавності — «Я не гарна, я гірше», каже Марі Дорваль.

Ми живцем спливли в моделі, живцем спливли в моду, живцем 
спливли в симуляцію: можливо, Каюа зі своєю термінологією 
мав рацію, й уся наша культура спливає від змагальних та 
експресивних ігор до ігор ризикованих та запаморочливих. По 
суті, самісінька непевність штовхає нас до запаморочливого 
надрозмноження формальних якостей, а отже, до форми екстазу. 
Екстаз є чистою якістю будь-якого тіла, що обертається довкруги 
самого себе аж до втрати смислу і завдяки цьому починає сяяти в 
чистій і порожній формі. Мода — екстаза краси: чиста і порожня 
форма кругобіжної естетики. Симуляція — екстаза реальности: 
варто лише подивитися телевізор — всі реальні події йдуть 
одна за одною в бездоганно екстатичній послідовності, себто
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В запаморочливих та стереотипних, ірреальних та рецидивних 
формах, що породжують їхній позбавлений смислу і безперервний 
ряд. Екстатичний: таким є об’єкт у рекламі й споживач у 
спогляданні її — це кругообіг споживчої та обмінної вартосте, аж 
ДО їхнього зникнення в чистій і порожній формі марки...

Та ходімо далі: антипедагогіка — це екстатична, себго чиста 
і  порожня форма педагогіки. Антитеатр — це екстатична форма 
театру: що більше сцени, то більше змісту, театр на вулиці, 
Театр без акторів, театр усіх для всіх, що на межі змішувався б 
ІЗ точним розгортанням нашого безілюзорного життя, — де ж 
потуга ілюзії, якщо вона досягає екстазу від перекреслення нашого 
повсякденного життя і трансфігурації нашого робочого місця? 
Але це так, і саме тому мистецтво сьогодні намагається вийти саме 
З себе, шукає самозаперечення, і що дужче намагається воно в 
такий спосіб самореалізуватися, то дужче воно гіперреалізується, 
то дужче трансцендентує до своєї порожньої сутности. Звідси 
запаморочення, — запаморочення, провал і заціпеніння. Ніщо 
так не змушує заклякнути «творчий» акт і засяяти в чистій і 
беззмістовній формі, як те, що Дюшар несподівано поставив у 
картинній галереї сушарку для пляшок. Екстаза вульгарного 
об’єкта співвідносить заразом акт живопису з його екстатичною 
формою — віднині він обертається довкола самого себе без об’єкта 
і в певний спосіб зникає, проливаючи на нас свій остаточний чар. 
Сьогодні мистецтво здійснює лиш магію свого зникнення.

Уявіть собі добро, що засяяло б усією могуттю зла: це Господь, 
бог-збоченець, що творить світ як виклик і прирікає його на 
самознищення...

Так само можна уявити вихід за межі соціяльного, вторгнення 
більш соціяльного, ніж соціум, себто маси, соціяльного, що 
поглинуло всі зворотні енергії антисоціяльного, інерції, опору, 
безгоміння. Тут логіка знаходить свою скрайність — пункт, 
де вона перевертає свої цілі й сягає не лише своєї інерції та 
знищення, а заразом і екстази. Маси — це екстаза соціяльного,
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його екстатична форма, дзеркало, де воно відбивається у своїй 
тотальній іманентності.

Реальне не стирається на користь уявного, воно стирається на 
користь більш реального, ніж реальне: гіперреальности. Більш 
істинне, ніж істина: така симуляція.

Присутність не стирається перед порожнечею, вона стирається 
перед подвоєнням присутносте, що стирає опозицію присутности 
й відсутности.

Порожнеча тим паче не стирається перед повнотою, вона 
стирається перед пересиченістю і ситістю, повнішими, ніж 
повнота, — така реакція тіла в ожирінні, сексу в непристойності, 
його зворотна реакція на порожнечу.

Рух щезає не стільки в непорушності, скільки в швидкості та 
прискоренні — сказати б, у рухомішому, ніж рух, що доводить 
його до крайносте, позбавляючи смислу.

Сексуальність розчиняється не в сублімації, репресії та моралі, 
а в сексуальнішому, ніж секс: порнографії. Порно — це сучасна 
гіперсексуальність гіперреальности.

Загалом, видимі речі добігають свого кінця не в мороці й без
гомінні — вони розчиняються в більш видимому, ніж видимість: 
у позасценічності.

Прикладом такої екс-центричности речей, такого відхилення в 
розростанні є вторгнення в нашу систему випадку, невизначе
носте, відносности. Реакцією на цей новий стан речей було 
не покірне забуття давніх цінностей, а радше божевільне над- 
визначення, загострення цих референтних, функційних, кінцевих 
і причинових цінностей. Може, природа справді жахається 
порожнечі, бо саме там, у порожнечі, народжуються, щоб 
відвернути її, надлишкові, гігіертрофовані, пересичені системи, — 
надмір завжди розміщується там, де немає нічого.

Визначеність стирається не на користь невизначеносте, а на 
користь гіпервизначености — надмір визначености в порожнечі.
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Фінальність зникає не на користь випадковосте, а на користь 
гіперфінальности, гіперфункційности: більш функційного, ніж 
функційність, більш фінального, ніж фінал, — на користь гіпертелії.

Випадкові, що занурив нас ув аномальну непевність, ми 
відповіли надміром причиновости й фінальности. Гіпертелія — не 
випадковість в еволюції деяких видів тварин, а виклик фіналь- 
ності, що відповідає зростаючій невизначеності. В системі, де 
речі дедалі більше переходять під владу випадку, фінальність 
обертається до нестяму і розвивається за рахунок елементів, аж 
поки вони не охоплять геть усю систему.

Поведінка ракової клітини (гіпервітальність у єдиному 
напрямку) призводить до гіперспеціялізації об’єктів та людей, 
до операційности щонайменшої деталі, до гіперсигніфікації 
щонайменшого знака: це лейтмотив нашого повсякденного життя, 
та заразом і секретна недуга всіх ситих і ракових систем, систем 
комунікації, інформації, продукції, деструкції? — все вже давно 
вийшло за межі своєї функції, своєї споживчої вартости, аби 
увійти в примарну ескаладу фінальности.

Істерія, протилежна істерії фінальности: істерія причиновости, що 
відповідає одночасному стиранню первин і причин; фанатичний 
пошук первини, відповідальносте, референції, намагання 
вичерпати феномени аж до їхніх нескінченно малих причин. 
Але також і складність генези та генетики, що до різних їхніх 
найменувань піднімається психоаналітична палігенеза (вся 
гіпостазна психіка раннього дитинства, всі знаки, що стали 
симптомами), біогенетика (всі ймовірності, що насичені фаталь
ним розташуванням молекул), гіпертрофія історичного пошуку, 
несамовите прагнення все пояснити, все приписати, всьому знайти 
референцію... Все воно походить від фантастичного нагрома
дження посилань, що переживають одне одного та ще й за рахунок 
одне одного. Тут також розвивається наростаюча інтерпретаційна 
система без жодного стосунку зі своєю метою. Все це призводить 
до кровотечі об’єктивних причин.
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Феномени інерції розгортаються. Розмножуються закляклі 
форми, і зростання нерухоміє в розростанні. Такою є форма 
гіпертелії, того, іцо йде далі власного кінця: в рачків, що віддаля
ються від моря (до яких секретних цілей?), вже не залишається 
часу, щоб повернутися. Розростання гігантизму в статуй острова 
Пасхи.

Мацакувата, випукла, зростальна, гіпертельна: такою є доля 
інерції насиченого світу. Заперечувати гіперфінальністю свій 
власний кінець — чи ж.це теж не раковий процес? Реванш 
зростання в розростанні. Реванш і додавання швидкосте в інерції. 
Маси теж охоплені цим велетенським процесом інерції через 
прискорення. Маса — це процес розростання, що прискорює 
загибель будь-якого зростання. Це кільце, замкнене страхітливою 
фінальністю.

«Екссон»*: американський уряд вимагає в міжнаціональної 
корпорації глобального звіту про всю її діяльність у світі. Резуль
тат: дванадцять томів на тисячу сторінок, аби їх прочитати, не те 
що проаналізувати, потрібні цілі роки праці. Де ж інформація?

Чи потрібно знайти дієтетику для інформації? Чи треба 
знежирювати ситість, ситі системи, і створювати інститути дез
інформації?

Неймовірно руйнівна надпотенційність стратегічного озброєн
ня — її можна порівняти лише з усесвітнім демографічним 
розростанням. Хоч як парадоксально, й те, і те має однакову 
природу й відповідає тій самій логіці розростання й інерції. 
Тріумфальна аномалія: їх не здатен приборкати жоден принцип 
права чи міри, вони взаємно пхають одне одного вперед. І найгірше 
те, що тут немає жодного прометеєвого виклику, жодного безміру 
пристрасте та гордости. Просто видається, ніби вид перетнув 
таємничу специфічну межу, звідки неможливий ні регрес, ні 
зниження швидкосте, ні гальмування.

* Найбільший у світі нафтовий концерн, що володіє широкою мережею бензоко
лонок. Правління компанії розташоване в м. Ірвінг, штат Техас. — Прим, перекл.
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Страшно уявити, що після певного часового пункту історія 
перестала бути реальною. Вся сукупність роду людського, сама 
того не усвідомлюючи, зненацька опинилася б поза реальністю. 
Все, що відбулося б відтоді, більше не було б правдивим, та 
ми не змогли б цього збагнути. Тепер наше завдання і наш 
обов’язок полягає в тому, щоб виявити цей пункт, і поки не 
сягнемо його, вперто продовжувати нинішню деструкцію.

К А НЕТТІ

Dead point: мертвий пункт, що в нім будь-яка система перетинає 
тендітну межу обернености, суперечности, сумніву, аби живцем 
увійти в не-суперечність, у своє власне розгублене споглядання, 
в екстаз...

Тут починається патафізика систем. Це логічне подолання, 
ця ескалація, втім, не приносить нічого, крім прикрощів, навіть 
якщо вона завжди набуває форми повільної катастрофи. Те саме 
стосовно систем руйнування та стратегічних озброєнь. Сцена 
війни закінчується у пункті подолання деструктивних сил. 
Немає вже корисної кореляції поміж потенціялом знищення та 
його метою, і безглуздо на неї розраховувати. Система усуває 
сама себе, й у цьому полягає парадоксально прибутковий ефект 
усунення: вже немає простору для війни. Тож потрібно бажати 
подальшої ядерної ескалації та гонки озброєнь. Це буде та ціна, 
що платиться за чисту війну*, себто за чисту і порожню форму, 
за гіперреальну й вічно залякуючу форму війни, де ми вперше 
зможемо вітати себе з відсутністю подій. Навіть якщо війна, як 
і реальність, ніколи не матиме місця. Якщо тільки ядерна потуга 
не доб’ється своєї деескалації і не зуміє окреслити нові простори 
війни. Якщо тільки військове могуття ціною деескалації цього 
божевілля, дивовижно корисного на другому ступені, знову не 
знайде сцену війни, не знайде обмеженого і, сказати б, людського 
простору війни, й тоді зброя знову набуде своєї споживчої 
вартости і вартости... обмінної: тоді знову можна буде обміняти

*Див. праці Поля Вірільо.
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війну. У своїй орбітальній та екстатичній формах війна зробилася 
неможливим обміном, й ця орбітальність нас береже.

У чому ж полягає прагнення Канетті знову оволодіти цим 
сліпим пунктом, що за ним «речі перестали бути правдивими», 
історія перестала б існувати без нашого відома — тож нам 
не залишається нічого іншого, як затято провадити сучасне 
руйнування?

Цікаво, що ми робили б, якби змогли визначити цей пункт? 
Яким це дивом історія стала б знову правдивою? Яким дивом 
зуміли б ми відновити час, аби відвернути його зникнення? Адже 
цей пункт є і кінцевим пунктом лінійного часу, тож усі дива 
наукової фантастики з «відновлення часу» марні, якщо віднині 
його вже немає, якщо позад нас минуле вже геть зникло.

Як потрібно було б убезпечуватися, щоб уникнути такого 
історичного колапсу, такої коми, цього вивітрювання реального? 
Може, ми зробили якусь помилку? Може, припустився людський 
рід якоїсь омильности, порушив якусь таємницю, вчинив фаталь
ну необережність? Марно допитуватися в себе про це, як марно 
й питати себе, чому вас полишила дружина: все одно нічого не 
зміниться. Жахливий аспект події такого Штибу полягає в тому, 
що після перетину певної межі всі зусилля для її вигнання лише 
прискорюють її, жодне передчуття нічим не зарадить, кожна подія 
цілковито підтверджує попередню. Наївність приписувати будь- 
якій події її причини спонукає нас гадати, ніби вона не відбулася 
б, — чиста подія, подія без причини, може розгорнутися лише 
невідворотно, — зате її р і і к о л и  не можна відтворити, тоді як 
причиновий процес може бути повторений. Та саме тут і заковика: 
завдяки цьому він уже не є подією.

Тож прагнення Канетті — благо, якщо гіпотеза його є радикаль
ною. Пункт, що про нього він каже, неможливо виявити за 
визначенням, бо якби можна було його осягнути, то час нам було б 
повернуто. Пункт, від якого можна було б обернути назад процес 
розпадання часу та історії, втікає від нас — тим-то і перетнули ми 
його не помітивши і, звичайно ж, самі цього не бажаючи.
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Втім, цього пункту, може, й немає. Він існує лише тоді, якщо можна 
довести, що до нього справді була історія, — а це неможливо, бо 
його вже перетнули. У сфері, що чужа історії, сама історія не 
може ні відбитися, ні дати докази свого існування. Ось чому ми 
вимагаємо від усіх попередніх епох, від усіх способів життя, від 
усіх способів мислення виявитися в історії, розповісти про себе 
в доказах і документах (усе стає документальним): ми добре 
розуміємо, що все це потребує підтвердження в нашій сфері, що 
є сферою кінця історії.

Ми не можемо ні повернутися назад, ні прийняти цю ситуацію. 
Дехто хутко вирішив цю дилему: вони відкрили пункт анти- 
Канетті, межу зменшення швидкосте руху, що дозволила б 
повернутися в історію, в реальне, в соціяльне, як ото супутник, що 
загубився в гіперпросторі, знову повернувся б у земну атмосферу. 
Облудна радикальність завела нас у доцентрові простори, 
вітальний ривок повертає нас до реальносте. Все знову стає 
правдивим, все знову набуває смислу, приборкавши настирливу 
ідею ілюзорносте історії, раптового краху часу й реальносте.

Може, вони й мають рацію. Може, й справді треба було б 
зупинити цю кровотечу цінносте. Доста вже терористичної 
радикальносте, досить симулякрів — зростання моралі, віри, 
смислів. Геть похмурі аналізи!

Потойбіч цього пункту існують лише події без наслідків (і теорії 
без наслідків), тож оскільки вони поглинають у себе смисл цих 
наслідків, то й нічого не переламують, нічого не провіщають.

За цією межею лише катастрофи.
Подія чи мова стають бездоганними лише тоді, коли опано

вують власний спосіб зникнення, вміють вивести його на сцену 
і в такий спосіб досягають максимальної потуги зовнішносте.

Катастрофа — це повна максимальна подія, ще більш подієва, 
ніж сама подія, — але це подія без наслідків, коли світ зависає у 
невизначеності.

Втративши смисл історії, перетнувши межу інерції, будь-яка 
подія стає катастрофою, стає чистою подією без наслідків (та в 
цьому й криється її потуга).
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Подія без наслідків — як людина без властивостей у фон 
Музіля, мов тіло-без-органів, як час без пам’яти.

Коли світло вловлюється і знову поглинається власним джерелом, 
відбувається прикра інволюція часу в самій події. Катастрофа 
в буквальному сенсі: інфекція чи викривлення, коли відбу
вається збіг початку й кінця, коли вони зводяться водно, кінець 
повертається до початку, анулюючи його, й тоді залишається місце 
для безпрецедентної події, для події без наслідків — чистої події.

Це й катастрофа смислу: подія без наслідків значиться тим 
фактом, що всі причини можуть бути байдуже відведені без будь- 
якої можливости вибору. Її початок недосяжний для розуму, її 
напрямок теж. Неможливо відновити ні перебіг часу, ні перебіг 
смислу.

Будь-яка подія сьогодні є віртуальною без наслідків, вона 
відкривається для всіх можливих інтерпретацій, жодна з них не 
може відновити смисл: однакова ймовірність усіх причин і всіх 
наслідків — множинна і випадкова ампутація.

Якщо довкруж події звужуються хвилі смислу, пам’яті й 
історичного часу, якщо довкруж ефекту стираються хвилі 
причиновости (а сьогодні подія доходить до нас, мов хвиля, вона не 
лише мандрує «на хвилях», а й сама є хвилею, що не /дешифрується 
в мовних і смислових термінах, вона дешифрується лише й відразу 
в термінах кольору, дотикальности, середовища, в термінах 
чуттєвих ефектів), то це тому, що світло сповільнюється, тому що 
гравітаційний ефект призводить до того, що світло події, світло, 
що несе свій смисл за самою подією, світло — носій повідомлень 
сповільнюється аж до зупинки, і так само відбувається зі світлом 
політики та історії, що його ми сприймаємо дуже слабко, а також 
зі світлом тіл, що від нього отримуємо лише кволі симулякри.

Потрібно осягнути катастрофу, що чатує на нас у сповільненні 
світла, — що повільніше світло, то менше воно витікає зі свого 
джерела, — тож речі та події будуть схильні не дозволити витікати 
їхньому смислу, сповільнять емансипацію й перехоплять те, що
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вони переламували раніше для того, щоб його поглинуло чорне 
тіло.

Наукову фантастику завжди ваблять швидкості, що перевищують 
швидкість світла. Набагато дивнішим був би регістр низьких 
швидкостей, що до них могло б опуститися світло.

Швидкість світла забезпечує реальність речей, тому що саме 
вона гарантує, що наші образи будуть сучасними. З помітною 
зміною цієї швидкости зникла б будь-яка достеменність причи
нового всесвіту. Всі речі інтерферували б у тотальному безладі. 
Справді, швидкість світла стала для нас постаттю абсолюту, 
нашим богом і референцією. Якщо світло знизиться до відносних 
швидкостей, то зникне трансценденція, не буде більше Бога і 
людей його, всесвіт зануриться у невизначеність.

Сьогодні за допомогою електронних засобів зв’язку інформація 
почне циркулювати скрізь із самою швидкістю світла. Вже немає 
абсолюту, що був би мірою для всього іншого. Та за прискоренням 
щось починає цілковито сповільнюватися. Можливо, ми почи
наємо цілковито сповільнюватися.

А якби світло впало до «людських» швидкостей? Якби воно 
огорнуло нас кволим потоком образів, аж стало б повільнішим, 
ніж наші власні дії?

Тоді потрібно узагальнити випадок, коли світло долинає до нас 
від уже давно згаслих зір, — їхній образ, перш ніж дійти до нас, 
долає світлові роки. Якби світло було нескінченно повільним, то 
чимало речей, зокрема, найближчих, зазнали б долі тих згаслих 
зір: ми побачили б їх, вони там, але їх уже немає. Навіть реального 
в цьому випадку не було б: бо що це таке, чий образ долинає до 
нас, та воно вже не існує? Аналогія з мисленнєвими об’єктами 
та ментальним етером.

А чи могли б тіла наблизитися до нас швидше, ніж їхній образ, 
якби уявити світло дуже повільним, і що тоді сталося б? Вони 
пхали б нас, а ми не бачили б їхньої появи. Можна уявити, втім, 
на противагу нашому всесвітові, де всі повільні тіла рухаються 
зі швидкостями, що геть низькі порівняно зі швидкістю світла,
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всесвіт, де тіла пересувалися б із Дивовижними швидкостями, за 
винятком світла, що було б дуже повільним. Загальний хаос, що 
вже не регулювався б миттєвістю світлових повідомлень.

Світло — як вітер із мінливими швидкостями, навіть із 
мертвими штилями, під час яких жоден образ не досягає до нас 
у зонах застою.

Світло — як пахощі: розрізняється залежно від тіл, воно майже 
не поширюється за межі безпосереднього середовища. Сфера 
світлових повідомлень, що поширюються, послаблюючись. 
Тілесні образи майже не поширюються поза межі певної світлової 
території: потойбіччя вже не існує.

Або ж воно як повільне переміщення материків, континенталь
них плит, що наповзають одна на одну й викликають землетруси, — 
таке світло викривило б усі наші образи і наше просторове бачення.

Чи можна уявити собі повільне заламування облич і порухів, 
мов рухи плавця у тяжкій воді? Як дивитися комусь у вічі, якщо 
ти не певен, що він ще тут? І якщо сповільнена кінопроєкція 
охопить увесь всесвіт? Комічна екзальтація прискореного тіла, 
що трансцендентує смисл вибухом, — поетичний чар повільного 
тіла, що руйнує смисл імплозією.

Напружене очікування і повільність є нашими сучасними 
формами трагічного, відколи прискорення зробилося нашою 
банальною умовою. Час уже не є очевидним у своєму нормальному 
перебігу, В ІД К О Л И  ВІН розтягнувся, розширився ДО П Л И Н Н И Х  

параметрів реальносте. Його вже не осяває воля. Рух теж не осяває 
простору. Оскільки його призначення згубилося, потрібно, аби 
щось на кшталт приділення втрутилося знову, аби йому повернути 
певний трагічний ефект. Це приділення можна прочитати в 
зависанні й сповільненні. Це настільки зупиняє розгортання 
форми, що смисл уже не кристалізується. Або ж під дискурсом 
смислу повільно приходить хтось інший і здійснює імплозію під 
першим.

Світло зробилося б настільки повільним, що згорнулося б 
у клубок і навіть геть зупинилося б у своєму поступуванні й 
призвело б усесвіт до стану загального зависання.
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Цей вид гри систем довкруги пункту інерції ілюструється формою 
вродженої катастрофи ери симуляції: сейсмічною формою. 
Формою, що їй бракує грунту, формою зсуву і сповзання, 
шпарин і розтрощених об’єктів, формою, де величезні брили, цілі 
площини наповзають одна на одну і призводять до інтенсивних 
поверхневих струсів. Нас уже не вражає караючий небесний 
вогонь, ота споконвічна блискавиця, що була ще покарою та 
очищенням і запліднювала землю. Нас не вражає потоп, що радше 
є материнською катастрофою, котра мала місце на початку світу. 
Такими є великі легендарні й мітичні форми, що невідступно нас 
переслідують. Форма вибуху є пізнішим явищем, вона сягнула 
кульмінації в настирливій ідеї ядерної катастрофи (та, на проти
вагу цьому, живила міт про Big Bang, великий вибух як початок 
усесвіту). Ще актуальнішою є сейсмічна форма, адже катастрофи 
набувають форми їхньої культури. І міста розрізняються за 
формами катастрофи, що її вони передбачають, катастрофи, що 
є життєвою часткою їхнього чару. Нью-Йорк — це Кінг-Конг, 
або black-out*, або ж вертикальне бомбардування: Tower Inferno. 
Лос-Анджелес — це поземний зсув, злам і сповзання Каліфорнії 
в Тихий океан: earth quake**. Сьогодні це ближча, більш виразна 
форма: вона з порядку розшарування і миттєвого поширення, 
порядку хвильного, спазматичного і різкого поєднання. Небо вже 
не падає нам на голову, це земля пливе під ногами. Проміжний 
обвал — ось ефект сейсмічного поштовху. Найбільш злютовані 
речі стискаються і руйнуються під вагою власної порожнечі. Адже 
в основі (!) був не ґрунт, а порепаний епідерміс, і не було там 
глибини, про яку відомо, що вона в розтопленому стані. Про це 
свідчать підземні поштовхи, вони є реквіємом інфраструктури. 
Віднині ми дивимося не на зорі й не в небо, а зазираємо в 
підземелля, що загрожує нам обвалом у порожнечу.

Звичайно, ми мріємо осягнути цю енергію, та це чисте безум
ство. Краще ловити енергію автокатастроф чи розчавлених псів, 
чи всіх речей, що завалюються. (Нова гіпотеза: якщо речі схильні

•Вимкнення електроенергії внаслідок аварії (англ.). — Прим. перекл. 
ф*3емлетрус (англ.). — Прим, перекл.
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зникати чи руйнуватися, то, можливо, майбутньою енергією буде 
аварія чи катастрофа.) Зрозуміло тільки одне: якщо навіть нам 
не поталанить осягнути сейсмічну енергію, то символічна хвиля 
землетрусу не погамується: символічна енергія, коли можна так 
сказати, себто потуга чару й насмішки, що вивільняє така подія, 
несумірна з матеріяльним руйнуванням.

Саме таку потугу, символічну енергію розриву, й намагаються 
насправді осягнути в цьому божевільному проекті, або ж в 
іншому, безпосереднішому проекті попередження сейсмічних 
поштовхів завдяки сценарієві евакуації. Найсмішніше те, що 
експерти підрахували: надзвичайний стан стосовно передбачення 
таких поштовхів призведе до паніки, що її наслідки виявляться 
ще згубнішими, ніж наслідки самої катастрофи. Тут ми теж у 
цілковитому безглузді: за браком реальної катастрофи дозволять 
розв’язати катастрофу шляхом симуляції, що варта буде іншої 
катастрофи і зможе її заступити. Питається, чи не тут ширяє 
гарячкова уява «експертів», — те саме відбувається і в ядерній 
царині: чи не грають усі системи попередження й залякування 
ролі віртуальних вогнищ катастрофи? Під приводом розіграти її 
вони безпосередньо матеріялізують усі її наслідки. Тож немож
ливо розраховувати на випадок, щоб викликати катастрофу: 
треба знайти її запрограмований еквівалент у механізмі безпеки.

Тож очевидно, що держава чи влада, достатньо забезпечені, щоб 
передбачати землетруси й передбачити всі наслідки, становили 
б небезпеку для суспільносте і були б ще фантастичніші, ніж 
самі сейсмічні поштовхи. Теїтспюілі і* Південної Італії жорстко 
атакували італійську державу за її роззявлякуватість (засоби 
масової інформації прибули раніше, ніж допомогові засоби, й 
це очевидна ознака сучасної гієрархії засобів допомоги), вони 
з повним правом визнали катастрофу за політичним ладом 
(тією мірою, що цей лад претендує на універсальну владу над 
населенням), та ніколи вони й мріяти не могли про лад, що 
здатний до такого усунення катастроф: довелося б заплатити 
тим, що всі в глибині душі віддали б перевагу катастрофі, —
* Потерпілі від землетрусу (італ.). — Прим, перекл.
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вона з усіма прикрощами принаймні відповідає пророчій вимозі 
насильницького зникнення. Вона принаймні відповідає глибокій 
вимозі насмішки над політичним ладом. Те саме стосується 
тероризму: що то була б за держава, здатна придушити і знищити 
в зародку будь-який тероризм (Німеччина)? їй самій довелося б 
озброїтися тероризмом, вона муситиме поширити терор на всіх 
рівнях. Якщо такою є ціна за безпеку, то чи всі в неї глибоко вірять?

ГІомпея. Все метафізичне в цьому місті аж до чарівливої 
геометрії, що є не просторовою, а ментальною, геометрією 
лабіринтів, — застигання часу, псе дужче, ніж за спекотної 
полуденної пори.

Пречудова для душі дотикальна присутність цих руїн, їхня 
застиглість, їхні тіні, що крутяться, їхня повсякденність. Поєд
нання банальности прогулянки й іманентности іншої епохи, 
іншого часу, унікального моменту катастрофи. Ця мертвотна, та 
скасована присутність Везувію, що надає мертвим вулицям чару 
галюцинації, — ілюзію бути тут і тепер, напередодні виверження, 
бути воскреслим через два тисячоліття, дивом ностальгії в 
іманентності попереднього життя.

Небагато місць справляють таке враження тривожної химер
носте (не дивно, якщо Янсен і Фройд розташували тут психічну 
дію Градиви). Тут відчувається увесь пал смерти, що ожила в 
закам’янілих і минущих знаках повсякдення: вибої від коліс у 
камені, вичовгані краї цямрин, закам’яніле дерево прохилених 
дверей, бганка тоги на тілі, що поховане під попелом. Ніякої 
історії не постає поміж цими речами і нами, на кшталт отієї, що 
завдяки їй цінуються пам’ятки, — тут вони матеріялізувалися 
вмент, у самому пеклі їх загарбала смерть.

Помпеї сутнісна не монументальність і не краса, а фатальна 
інтимність речей і чар від їхньої М ИТТЄВОСТІ! як миттєвого 
симулякру нашої власної смерти.

У такий спосіб Помпея є чимсь на кшталт миттєвого фото 
і примітивною сценою: те саме запаморочення на один вимір 
менше, у часовому вимірі, та сама галюцинація на один вимір 
більше, у вимірі ирозорости найдрібніших деталей, мов точне
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бачення живих дерев, занурених у глибінь штучного озера, що 
їх ви споглядаєте пливучи.

Такий ментальний ефект катастрофи: зупинити речі, поки вони 
не добігли кінця, і підтримувати їх отак у застиглості їхньої появи.

Наново зруйнована землетрусом Помпея. Що за катастрофа 
лютує на руїнах? Що це за руїна, що наново потребує руйнування 
і поховання? Садистська іронія катастрофи: вона потай чекає 
на те, що речі й навіть руїни знову набудуть своєї краси і свого 
смислу, аби наново їх скасувати. Вона ревниво переймається 
руйнуванням ілюзії про вічність, а заразом і грається нею, адже 
заморожує речі у вторинній вічності. Це заклякло-застигле 
спустошення переповненої життям присутности катастрофічною 
миттєвістю — тією, що витворювала чар Помпеї. Перша ката
строфа, катастрофа Везувію, була вдалою. Останній підземний 
поштовх був проблематичнішим. Схоже, він підпорядковується 
правилу подвоєння подій у пародійному ефекті. Жалюгідна 
репетиція великої прем’єри. Завершення великої долі доторком 
нікчемного божка. Та, можливо, він має інший сенс: він по
переджує нас про те, що зараз пора не грандіозних обвалів і 
воскресінь, ігор смерти та вічности, а маленьких фрактальних 
подій, неквапливих знищень поступальними ковзками, що не 
мають уже майбутнього, бо ця нова доля стирає самісінькі сліди. 
Це допроваджує нас до горизонтальної ери подій без наслідків, 
остання дія розігрується самою природою у світлі пародії.
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Трансполітичне — це прозорість і непристойність усіх структур 
у світі, позбавленому структури, прозорість і непристойність 
зміни у всесвіті, позбавленому історії, прозорість і непристойність 
інформації у всесвіті, позбавленому подій, прозорість і непри
стойність простору в безладному переплетенні мереж, прозорість 
і непристойність соціального в масах, політичного в терорі, тіла 
в пересиченості й генетичному клонуванні... Кінець історичної 
сцени, кінець політичної сцени, кінець сцени фантазму, тілесної 
сцени — вторгнення позасценічности. Кінець секрету — вторгнен
ня прозорости.

Трансполітичне — це спосіб зникнення всього цього (захоп
ливим є вже не спосіб виробництва, а спосіб зникнення), лихе 
викривлення, що кладе край горизонтам смислу. Насиченість 
систем провадить їх до пункту інерції: рівновага терору і 
залякування, орбітальне коло спекулятивних капіталів, водневих 
бомб, супутників-шпигунів... і теорій, що самі по собі плинні, 
супутників відсутньої референції. Пересиченість систем пам’яти, 
нагромадження інформації, що вже за визначенням не надається 
до трактування, — пересиченість, ситість системи ядерного зни
щення, що віднині вже переросла свої цілі, розрослася, зробилася 
гіпертельною. Те саме відбувається з трансполітичним: перехід 
від зростання до розростання, від фінальности до гіпертелії, 
від органічної рівноваги до ракових метастазів. Це вже місце 
катастрофи, а не кризи. Речі осаджуються там у технологічному 
ритмі, зосібна, в ритмі м’яких психоделічних технологій, що далі
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й далі відводять нас від будь-якої реальности, будь-якої історії, 
будь-якого приділення.

Та якщо секрет дедалі більше переслідується прозорістю, якщо 
сцена (не лише сцена смислу, а й потуга ілюзії та зваба позірністю) 
дедалі дужче переслідується позасценічністю, то все ж таки можна 
втішитися тим, що загадка залишається недоторканною — зокрема, 
загадка трансполітичного.

Ера політичного була ерою аномії: криза, насильство, безумство 
і революція. Ера трансполітичного — це ера аномалії; аберація 
без наслідку, сучасність події без наслідку.

Аномія — це те, що виходить з-під юрисдикції закону, анома
лія — те, що виходить з-під юрисдикції норми. (Закон є інстанцією, 
норма — кривою, закон є трансценденцією, норма — середньою 
величиною). Аномалія розігрується в непевній статистичній 
площині, площині варіяцій і модуляцій, площині, що вже не має 
межі чи характерної трансгресії у вигляді закону як межі, тому що 
все це поглинається статистичними та операційними рівняннями. 
Це настільки нормалізована площина, що ненормальності тут уже 
немає місця, хоч би у вигляді божевілля чи руйнування. Проте 
залишається аномалія.

Вона має в собі щось таємниче, адже невідомо, звідки вона 
походить. Відомо, звідки береться аномія: передбачається 
знання закону, тож аномія не є відхиленням, вона є порушенням 
визначеної системи. З аномалією не так: є сумнів у самому 
законі, що його вона уникає, і в правилі, що його вона порушує. 
Цей закон уже не існує або ж його не знають. Є порушення або 
ж заблуд стосовно стану речей — адже невідомо вже, чи існує 
система речей і ефектів.

Аномалія вже не має в собі ні трагізму ненормальности, ні 
навіть небезпечносте й девіяптности аномії. В певному розумінні, 
вона нешкідлива і непоясненна. Належить вона до розряду чистої 
з’яви, виходу на поверхню системи, нашої системи, це щось таке, 
що прийшло з іншого місця. З іншої системи?

Аномалія не має критичного впливу на систему. Це радше 
різновид мутації.
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Пересит

Мова йтиме про аномалію, про чарівливу пересиченість, як ото 
та, що повсюдно трапляється у Сполучених Штатах. Про цю по
творну конформність у порожньому просторі, про деформованість 
завдяки надміру конформности, що є виразом соціяльности, роз
дутої до неймовірних розмірів, заразом насиченої й порожньої, 
соціяльности, де згубилися соціяльна сцена і сцена тілесна.

Ця химерна пересиченість вже не є ні захисною ситістю, ні 
невротичною, ні ситістю від переїдання, ні депресивною ситістю. 
Це ні компенсаційна ситість недорозвинености, ні аліментарна 
ситість перегодованости. Парадокс: вона є способом зникнення 
тіла. Таємничий закон, що делімітує тілесну сферу, пропав. 
Таємничу форму люстра, де тіло чуває над самим собою і своїм 
образом, скасовано, вона поступилася місцем неприборканій 
надмірності живого організму. Ні меж, ні трансценденції: наче 
тіло вже не протиставляється зовнішньому світові, а намагається 
перетравити простір у власній подобі.

Ці форми переситу чарують цілковитим забуттям зваби. Втім, 
вони вже й не переймаються нею і живуть собі без комплексів, 
невимушено, так, наче в них уже не лишилося навіть ідеалу 
свого «я». Вони не кумедні, й знають про це. Вони претендують 
на істинність, і справді: ці форми переситу ілюструють собою 
систему, її розпросторення у порожнечу. Вони є її нігілістичним 
виразом, виразом загальної інкогеренції знаків, морфологій, 
форм харчування і форм самого міста — гіпертрофована клітинна 
тканина, що розмножується в усіх напрямках і смислах.

Зародкова, первинна, плацентарна пересиченість: це так, наче 
вони вагітні своїми тілами і не можуть від них звільнитися. Тіло 
гладшає, гладшає і не може вродити саме себе. Але і вторинна 
пересиченість, пересиченість симуляцією на кшталт сучасних 
систем, котрих роздуває від такої кількости інформації, що 
вони ніколи не звільняться від неї, характерна пересиченість 
операційною модерністю з її несамовитим прагненням усе 
заскладувати і все запам’ятати, в щонайвищій марності дійти
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до самісіньких меж інвентаризації світу та інформації, а потім 
запровадити таку страхітливу потенціяльність, що її вже й уявити 
неможливо, потенціяльність, що її вже неможливо і долучити 
до гри, марну надмірність, що воскрешає минуле століття, та в 
cool* всесвіті, без іронії, без гострої патафізики, горезвісне черево 
Татуся Убу.

Хоч патафізична, хоч метафізична, ця істерія ситости є однією 
з найхимерніших ознак американської культури, того примар
ного середовища, де в кожній клітині (кожній функції, кожній 
структурі) залишається, мов у раковому процесі, можливість 
розростатися і розгалужуватися, множитися до нескінчен
носте, віртуально займати весь простір лише для себе самого, 
монополізувати будь-яку інформацію для себе самого (feed
back** — це вже пересичена структура, матриця всіх структурних 
переситів) і втішитися у щасливому генетичному надмірі. Кожна 
щаслива молекула в раю власної формули...

Тож причина — не в пересиченості кількох індивідуумів, а в 
пересиченості всієї системи, непристойності (позасценічності) 
всієї культури. Тіло сягає цієї позасценічної форми пересиченосте, 
КОЛИ воно губить свій лад і свою сцену. Коли соціяльне тіло губить 
свій лад, свою сцену і свій смисл, воно теж сягає оцієї чистої й 
позасценічної форми, яку ми визнаємо за ним, своєї ще й як 
видимої операційности, своєї хвалькуватосте, свого інвестування 
й надінвестування в простір соціяльного, що нічого не міняє в 
примарному і прозорому характері цілого.

Ця пересиченість теж примарна — невагома плаває вона в чис
тій совісті суспільносте. Вона втілює форму безформного, аморф
ну морфологію сучасного соціяльного: індивідуальну ідеальну 
парадигму примирення, замкненої ніші з самоуправлінням. То 
вже не тіла, а зразки певної ракової неорганічносте, що віднедавна 
переслідує нас у всіх усюдах.

Щоб залишатися в оральній площині (хоча в цій пересиченості 
нічого немає ні від манії, ні від оральної регресії), можна сказати,
* Прохолодний (англ.). — Прим, перекл.
**Зворотний зв’язок (англ.). — Прим, перекл.
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що соціяльне — це мов смак американської кухні. Велетенське 
підприємство з усунення смаку харчових продуктів: їхній смак 
немовби ізолювали, усунули і знову відтворили у вигляді хитрих 
штучних соусів. Це flavour*, як ото колись кінематографічний 
glamour**: стирання будь-якого особистого характеру на користь 
студійної аури і модельного чару. Так і з соціяльним: як ото будь- 
яка функція смаку ізольована в соусі, так і соціяльне ізольоване як 
функція в усіх тих терапевтичних соусах, що в них ми плаваємо. 
Соціосфера контакту, контролю, переконання й віднадження, 
розвінчання заборон великими чи гомеопатичними дозами 
(«have a problem, we solve it!»)*** — це і є непристойність. Усі 
обернені, розвінчані структури, всі операції стають видимі. В 
Америці воно скрізь — від неймовірно густого плетива телефонних 
мереж та ліній наземного передавання електроенергії (всі мережі 
перебувають на поверхні) аж до конкретної демультиплікації 
всіх тілесних функцій у житловій сфері, опису складників у 
щонайменшій консервній бляшанці, оприлюднення прибутку 
або інтелектуального коефіцієнта, навали сигналів та гасел, 
настирного прагнення виставити напоказ м’язи людського тіла, 
що дорівнює несамовитому стремлінню локалізувати критичну 
функцію мислення в певних частинах мозку...

Живе визначення губиться у відчайдушному програмуванні, 
все задумується як надвизначеність і прагне втілитися у своїй 
істеричній іпостасі. Отак і соціяльне, що було колись дзеркалом 
конфлікту, класу, пролетаріяту, знаходить свою остаточну іпостась 
в інвалідах. Історичні суперечності прибрали патафізичної 
форми фізичного або розумового ґанджу. Існує щось чудне в 
цій істеричній конверсії соціяльного — найбільш достеменним 
діягнозом буде те, що в інвалідах, як і в дебілах чи товстунах, 
соціяльне невідступно переслідує його зникнення. Згубивши свою 
правдоподібність і правила своєї політичної гри, соціяльне у своїх 
іще живих окрушинах шукає щось на кшталт трансполітичної

* Пахощі (атл.). — Прим, перекл.
**Чар (атл.). — Прим, перекл.
***Якіцо є проблема, то ми її вирішуємо (англ.) — Прим, перекл.
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легітимности — після управління кризою відкрите самоуправ
ління дефіцитом* і потворністю.

Колись казали: «Кожному за заслугами», потім: «Кожному 
за потребами», згодом: «Кожному за бажанням», а сьогодні: 
«Кожному за нестачею».

Завдяки неподільності повного тіла пересит у певному розумінні 
непідвладний статевості, статевому поділу. Статевий потяг 
він реалізує у вигляді поглинення довколишнього простору. 
Він символічно наповнений всіма речами, що від них не може 
відокремитися, або ж тими, що для них він не знайшов віддалі, 
аби їх полюбити. Він не відокремлює тіла від не-тіла. Його тіло 
є двовипуклим або ж двовгнутим люстром, він геть нездатен 
витворити таке люстро, що відбивало б його самого.

Дзеркальний період, що дозволяє дитині завдяки розрізненню 
меж відкритися сцені уявного та репрезентації, — цей розрив не 
відбувається для переситу і, оскільки він не може сягнути цього 
внутрішнього поділу, то входить у неподільне множення тіла 
без образу.

Не існує пересичених тварин, як немає й тварин безсоромних. 
Може, це означає, що тварині недоступна ні сцена, ні образ? Ос
кільки вона не підпорядковується цьому сценічному зобов’язанню, 
то й не може бути позасценічною, себто непристойною. В людини 
ж, навпаки, це зобов’язання цілковите, а в пересиченої людини 
існує щось на кшталт розриву з цим зобов’язанням, з будь-якою 
гордістю репрезентації, зі щонайменшим натяком на звабу — втра
та тіла як обличчя. Тож патологія переситу не має ендокринного 
походження, це патологія сцени й нозасцени.

Важко сказати, що становить собою тілесна сцена. Щонай
менше ось: це те, де тіло розігрується, зокрема, й перед самим

*Та «дефіцитне» управління соціяльного, як відомо, зайшло в глухий кут. І от 
алегорія: у СІЛА повсюдно поробили хідники для інвалідів на моторних ко
лясках. Однак люди з вадами зору, що орієнтувалися за цією денівеляцією хід
ників, тепер дезорієнтовані і часто гинуть під колесами авт. Тому виник намір 
облаштувати біля транспортних артерій доріжки для сліпих людей. Але тоді 
інваліди будуть наїжджати один на одного у своїх колясках...
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собою, де воно втікає від самого себе у зникненні форм і порухів, 
у танку, де воно втікає від своєї інерції, в жестові, де воно 
розв’язує саме себе, в аурі погляду, де воно натякає на себе і свою 
відсутність — одне слово, там, де воно дарує себе у вигляді зваби. 
Відсутність усього цього обертає пересит у безформну масу.

Буває так, що у своєму надмірі пересит являє надмір статі. Це 
спільне із клоном: мутанта ще немає, та пересит попереджає його. 
Чи не плекає він мрію про таку гіпертрофію, щоб одного пречудо
вого дня поділитися на дві однакові істоти? Транссексуальний на 
свій лад, — чи не має він наміру випередити статеву репродукцію 
і повернутися до відтворення істот шляхом поділу? Розростання 
тіла недалеке від генетичного розмноження...

Парадокс клонування полягає у виготовленні істот, що 
ідентичні їхнім генетичним батькам (не едіповим!), а отже, 
наділені статтю, тоді як статевість у цій історії стала цілковито 
непотрібною. Клонова стать зайва, та це не Батаєва надлишкова 
зайвість, — то просто непотрібний залишок, як деякі органи 
або ж відростки у тварин, що їхнє призначення вже неможливо 
встановити, відростки, що видаються аномальними і потворними. 
Стать зробилася розростанням, ексцентричною відмінністю, що як 
така вже не продукує смислу (наша історія, так само, як і історія 
виду, відзначається купою мертвих відмінностей).

Може, у всій органічній сукупності існує тяга до розвитку 
завдяки чистій суміжності, тенденція до лінійної клітинної 
одноманітності? Це те, що Фройд називав тягою до смерти, те, що 
є лише недиференційованим розростанням живого організму. Цей 
процес не знає ні кризи, ні катастрофи: він гіпертелійний, в тому 
сенсі, що не має іншої мети, крім зростання без огляду на межі.

Певної миті щось зупиняє цей процес. У пересиченості цей 
процес не зупиняється. Гублячи свої специфічні риси, тіло й 
далі провадить монотонне розростання своїх тканин. Утративши 
свою індивідуальність та статевість, воно є лише нескінченним 
розпросторенням: метастатичним.

У своєму есеї «Uber den Begriff der Ekstasis als Metastasis» («Про 
концепт екстази як метастази») Франц фон Баадер визначає
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метастазу, прирівняну до екстази, як упередження смерти, 
попередження власного кінця в лоні самого життя. І, звичайно, 
це є і в переситі, де здається, ніби жива істота поглинула своє 
мертве тіло, — що витворює забагато тіла і внаслідок цього являє 
тіло як більше, ніж треба. Це принесення в жертву непотрібного 
органа. В певному розумінні, так вона поглинає власну стать, і це 
поглинання статі породжує непристойність гіиертрофованого тіла.

Ця екстатична, або ж, за Баадером, метастатична, форма, що 
є формою смерти, котра невідступно переслідує живу істоту 
і змушує її поставати як непотрібне втілення, дуже добре 
може поширюватися в сучасних інформаційних системах, теж 
метастатичних у розумінні попередження смислу смерти в 
живій сигніфікації і завдяки продукуванню надміру смислу, 
продукуванню смислу як більше, ніж треба, як непотрібного 
протеза. Так само із порнографією: її фантомність випливає з 
попередження мертвої статі в живій сексуальності, з тягаря всієї 
мертвої статі (аналогія з тягарем усієї мертвої праці, що лежить 
на праці живій). У такий спосіб порно теж являє сексуальність 
як більше, ніж треба, — і саме це є непристойним: не тому що 
статі забагато, а тому що врешті-решт там більше її, ніж треба. То 
й пересит непристойний не через те, що в ньому забагато тіла, а 
через те, що тіла більше, ніж треба.

До якої таємничої мети стремить усе це (адже мусить бути якась 
мета)? Що за хтивий демон подарував тілу це криве люстро (адже 
тут криється хіть)?

Може, йдеться про бунт, як ото буває з раковими недугами? 
Колись бунти були політичними, вони були бунтами груп або 
ж індивідів, пригнічених у їхньому бажанні, їхній енергії чи 
здібностях. Сьогодні таких бунтів уже немає. В нашому всесвіті, 
де панує четвертий порядок симулякрів, бунт став генетичним. 
Це бунт клітин у ракових недугах і метастазах: неприборкана 
вітальність і недисципліноване розмноження. Це теж бунт, та 
недіялектичний, — підсвідомий, — бунт, що виходить з-під нашої 
влади. Та хто знає, яка приділеність ракових новоутворень?
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Можливо, їхня гіпертелія відповідає гіперреальності наших 
суспільних формацій. Усе відбувається так, ніби тіло, клітини 
збунтувалися проти генетичного декрету, проти, як висловлюється 
дехто, командної ролі ДНК. Тіло повстає проти своєї «об’єктивної» 
дефініції. Чи є цей акт патологічним (як ото послаблення антитіл)? 
У традиційній, соматичній чи психосоматичній патології тіло 
реагує на зовнішню агресію, фізичну, соціяльну чи психологічну: 
екзотерична реакція. А рак — це реакція езотерична: тіло бунтує 
проти свої внутрішньої організації, розбалансовує свою власну 
структурну рівновагу. Так само, якби видові набридла його власна 
дефініція, і його охопила органічна маячня.*

Пересит теж перебуває в цілковитій маячні. Адже пересичене 
тіло не лише сите, тією ситістю, що суперечить нормальній 
морфології: воно ще ситіше, ніж сите. Він уже не має смислу 
в розрізняльній опозиції — його смисл у його надлишку, його 
надмірі, його гіперреальності. Воно перевершує власну патологію 
і саме тому уникає як дієтетики, так і психотерапії і розвивається 
згідно з іншою логікою, згідно з експонентною стратегією, де речі, 
позбавлені власної фінальности чи референції, подвоюються в 
якійсь лиховісній грі, що скидається на падіння у прірву.

В такий спосіб пересиченість може бути прегарним зразком 
отієї перипетії, що на нас чигає, отієї революції в речах, що сто

*Слід зауважити, що патологія, котру визнають за метафоричним тілом з його 
поділом і його витісненням, вже не розігрується на цій метастатичній стадії. Це 
тіло — тіло пересиченої людини, клоноване тіло, ракова тканина — є протезом, 
метастазою, розростанням — це вже не сцена, і для нього нічого не важать ні 
фантазм, ні витіснення. В певному розумінні, там немає вже й підсвідомого, й 
це кінець психоаналізу. Та немає сумніву, що це початок іншої патології: відо
ма ж бо клонічна (хронічна) меланхолія істот, що діляться до нескінченності!, 
отієї позастатевої протоплазми, що розмножується діленням, екстенсивної і 
експульсивної, а не імпульсивної та інтенсивної, протоплазми, що не росте, а 
розростається, що вдається не до зваби, а до трансдукції (що притаманна тілам, 
котрі стали мережами і струмують плетивами мереж). Відома ця меланхолія 
нарцисичних істот і суспільств — нарцисичних за неподільністю й невизначе
ністю, — де вже нічого не може вдіяти аналіз. Втім, аналіз і психоаналіз придатні 
лише в просторі метафори, просторі символічного порядку. Вони ні до чого в 
іншому порядку, порядку метаморфози чи, в іншій скрайності, порядку метастази.
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сується вже не їхнього діялектичного випередження (Aufhebung), 
а їхньої потенціялізації (Steigerung), піднесення їх до квадрата, до 
степені п, зразком отого сходження до крайнощів через відсутність 
правил гри.

Як ото у швидкості, що єдина є пречудовим виразом рухомосте, 
>о на противагу рухові, що має смисл, вона смислу вже не має, 
гікуди не йде, то й не має нічого спільного з рухом: вона є екста- 
зою, — так і в тілі пересиченість у своєму відхиленні виступає 
його пречудовою верифікацією, його екстатичною істиною, бо 
тіло не відбивається в пересиченості, а наражається на власне 
дзеркало, що дедалі гладшає. «Правдиві лише тавтологічні фрази», 
як висловився Канетті.

Заручник

Насильство аномічне, терор аномальний.
Як і пересиченість, терор є чимось на зразок двовипуклого 

люстра, що спотворює лад і політичну сцену. Люстро її зникнення. 
Схоже, він є виразом іншого, випадкового і запаморочливого, 
розгортання паніки за суміжністю і не вкладається у рамки 
насильства. Жорстокіший, ніж насильство, — таким є тероризм, 
і його трансполітична спіраль відповідає тому ж таки сходженню 
до крайнощів за відсутносте правил гри.

Ні живий ні мертвий, заручник перебуває у невизначеності 
незчисленного терміну. На нього вже чигає не приділеність і не 
його власна смерть, а безіменний випадок, що може спіткати його 
в цілковито довільний спосіб. Немає навіть правила гри його жит
тям і смертю. Ось чому він перебуває потойбіч відчуження, поза 
межами відчуження й обміну. Він перебуває в стані радикальної 
винятковосте, в стані віртуального знищення.

Заручник не може навіть ризикувати власним життям: той 
ризик украли в нього, щоб учинити заслоною. В певному розу
мінні, це найгірше: оскільки заручник нічим не ризикує, то він 
цілковито захищений, з нього зняли його власне приділення.
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Це аж ніяк не жертва, тому не він помре, він лише відповідатиме 
за смерть іншого. Його суверенности не відчужували — її 
заморозили.

Так і під час війни, згідно з законом еквівалентності!, що аж ніяк 
не належить до воєнних законів: десять заручників розстрілюють 
за одного вбитого офіцера. Та заручниками для вождя можуть 
служити цілі народи: задля перемоги Гітлер прирік до смерти 
німецький народ. За ядерної стратегії заручниками супердержав 
служить цивільне населення і великі міста: аргументами для 
стримування служать їхня смерть і руйнування.

Ми всі заручники. Всі ми слугуємо аргументами для стриму
вання. Об’єктивні заручники: ми колективно за щось відповідаємо, 
от тільки за що? Щось на зразок облудного призначення, що навіть 
неможливо встановити, хто ним маніпулює, та ми ж бо добре 
знаємо, що баланс нашої смерти не в наших руках й що віднині 
ми перебуваємо в стані невизначеносте і постійної винятковосте, 
що його символом виступає заручник. Заручники об’єктивні на 
підставі страхітливої божистости, ми не знаємо навіть, від якої 
події, від якого випадку залежатиме остання маніпу ляція.

Та заручники й суб’єктивні. Ми відповідаємо самі за себе, самі 
собі служимо заслоною, відповідаємо за себе своєю головою. Такий 
закон страхового суспільства, де мають захищатися всі ризики. 
Ця ситуація відповідає ситуації заручника. Ми госпіталізовані 
суспільством, нас узяли під опіку. Ні життя, ні смерть: такою є 
безпека — і, парадоксально, таким є статус заручника.

Межова і карикатурна форма відповідальносте: анонімної 
статистичної формальної й непевної відповідальносте, що містить 
у собі терористичний акт або ж узяття в заручники. Та якщо добре 
подумати, то тероризм є всього лиш виконавцем високих творінь 
системи, що теж суперечливим чином заразом стремить і до 
цілковитої анонімносте, і до цілковитої відповідальносте кожного 
з нас. Смерті байдуже, для кого вона виконує вирок анонімносте, 
котрий віднині є вироком нам, вироком анонімній системі, 
анонімній владі, анонімному теророві наших життів. Принцип
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знищення — не смерть, а статистична нерозрізненість. Тероризм 
є лиш оператором концепту, що, втілюючись, заперечується: 
концепту необмеженої й невизиаченої відповідальності! (байдуже 
хто, байдуже за що і байдуже коли відповідає). У своїй скрайній 
послідовності він лише втілює самісіньку теорему ліберально- 
християнського гуманізму: всі люди солідарні, тут ти солідарний 
і відповідальний за жебрака із касти паріїв у Калькутті. Якщо 
вже мова йде про потворність тероризму, то, може, треба було б 
замислитися над тим, чи не випливає він із теорії універсальної 
відповідальносте, що сама по собі є потворною і за своєю суттю 
терористичною.

Парадокс нашої ситуації полягає ось у чому: оскільки ніщо вже 
не має смислу, то все мусить функціювати бездоганно. Оскільки 
немає суб’єкта відповідальности, то когось потрібно звинува
чувати в кожній події, навіть щонайменшій, — відповідальні всі, 
максимальна плинна відповідальність завжди під рукою і готова 
інвестуватися в будь-який інцидент. Мусить виправдатися будь- 
яка аномалія, мусить знайти свого винуватця і свою кримінальну 
причину будь-яке відхилення. Це теж терор, теж тероризм: цей 
пошук відповідальности, що несумірна з подією, — ця істерія 
відповідальности, що сама є наслідком зникнення причин і 
всемогуття наслідків.

Проблема безпеки, як відомо, переслідує наші суспільства і 
віддавна заступила проблему свободи. Це не стільки зміна 
філософії чи моралі, скільки розвиток об’єктивного стану речей:

— відносно кволий дифузний екстенсивний стан системи 
продукує свободу;

— інший (щільніший) стан системи продукує безпеку (само
регулювання, контроль, feed-back тощо);

— подальший стан системи, стан розмноження і насичення, 
продукує паніку і терор.

Тут немає ніякої метафізики: це об’єктивні стани системи. 
Можете застосувати це до автомобільного руху або ж до круго-

35



ф а т а л ь н і  с т р а т е г і ї

біжного руху відповідальносте — все одно. Свобода, безпека, 
терор: ми пройшли ці три послідовні стадії в усіх царинах. 
Особиста відповідальність, потім контроль (коли відповідальність 
бере на себе об’єктивна інстанція), далі терор (узагальнена 
відповідальність і шантаж відповідальністю).

Аби залагодити і припинити скандал навколо смерти од 
нещасного випадку (вона неприйнятна в нашій системі свободи, 
права і прибутковосте), постали великі системи терору, себто 
попередження смерти од нещасного випадку систематичною 
організованою смертю. Ось у чому потворність і логіка нашого 
становища: системи смерти кладуть край смерті як випадковості. 
И саме цю логіку відчайдушно намагається поламати тероризм, 
замінюючи систематичну смерть (на терористичний кшталт) 
вибірковою логікою: логікою заручника.

(Пропонуючи себе в жертву замість заручників у Могадішо, 
Папа Римський теж намагався замінити анонімний терор вибір
ковою смертю, це самопосвята на кшталт Христової покути за 
весь рід людський, — та цей дарунок є ненавмисною пародією, 
адже вона означає рішення і модель, що годі про них і думати 
в наших сучасних системах, адже їхнім рушієм є не посвята, а 
знищення, не обрана жертва, а видовищна анонімність.) Навіть 
«посвята» терористів, що намагаються розв’язати ситуацію 
власною смертю, не має в собі ніякої покути, вона хіба що на 
мить піднімає покривало над анонімним терором.

Покутувати немає чого, тому що й ті, і ті, й терористи, і заручники, 
згубили свої імена: всі вони зробилися неназваними.

Не мають в о н р і  вже й території. Кажуть, «простір тероризму»: 
аеропорти, посольства, фрактальні, нетериторіяльні зони. 
Посольство — це нікчемно малий простір, де можна взяти в 
заручники всю чужоземну державу. Літак зі своїми пасажирами 
є часточкою, блудною молекулою ворожої території, а значить, 
майже-територією, а значить, майже-заручником, тому що 
взяти щось у заручники — значить, вилучити його з його ж таки 
території, аби навернути до рівновага терору. Терор сьогодні є
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нормальним і мовчазним приділом нашого життя, та найбільш 
зримо матеріялізується він в орбітальному, зоряному просторі, 
що повсюдно горує над нашим простором.

Світовим ладом править зараз терористичний no man’s land*: з 
цього, в певному розумінні, екстериторіяльного, експланетарного 
місця світ буквально взяли в заручники. Рівновага терору означає 
ось що: світ став колективно відповідальним за той лад, що в 
ньому панує, — якби щось згубно порушило цей лад, то світ був 
би зруйнований... А звідки можна це зробити найефективніше, як 
не з тих місцин, що перебувають поза світом, себто з супутників 
та орбітальних ракет? Саме з цих не-зовсім-територій ідеально 
знешкодили і взяли в заручники усі земні терени. Ми стали 
сателітами наших супутників.

Простір тероризму не відрізняється від орбітального простору 
контролю. Завдяки супутникам і космічним польотам, як 
цивільним, так і військовим, планетарний простір опинився під 
загрозою, застигнувши в непевній невідворотності, точнісінько, 
як заручник у просторі свого ув’язнення: в буквальному сенсі 
захоплений для того, щоб надалі бути знищеним.**

Оскільки існує простір тероризму, то є й циркуляція заруч
ників. Кожне захоплення заручників, кожен терористичний акт є 
відповіддю на попередню дію такого ж характеру, тож складається 
враження, що на світовому рівні розгортається ланцюгова реакція, 
низка взаємопов’язаних трансполітичних актів тероризму (тоді 
як на політичній сцені такої реакції не спостерігається), мов 
безперервний кругообіг, зокрема орбітальний, що з одного місця 
планети в друге переносить жертовну інформацію, як ото «кула», 
що циркулює островами Меланезії.

До цієї циркуляції заручників, як цілковитої форми людської 
конвертабельности, як чистої й неможливої форми обміну, най

* Нічия земля, нейтральна територія (англ.). — Прим, перекл.
**Абстракція орбітального контролю не повинна від нас приховувати те, що 
ця рівновага терору присутня й на мікроскопічному індивідуальному рівні: нас 
учинили відповідальними за той лад, що паиує в нас. Ми психологічно запро
грамовані на самознищення, коли цей лад опиниться під серйозною загрозою...
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дужче'подібний обіг евро- й нафтодоларів та інших плинних 
валют, настільки детериторіялізованих, настільки поза межами 
золота й національних валют, що насправді вони вже не обмі
нюються віртуально, а перебувають у взаємному кружелянні 
орбітальним циклом, уособлюючи абстрактну манію загального 
обміну, що ніколи не зазнає реалізації, як ото штучні супутники 
Землі втілюють абстрактну манію трансценденції та контролю. А 
чисту й неможливу форму війни уособлюють орбітальні ядерні 
ракети.

Усі ми заручники, всі ми терористи. Цей кругообіг заступив 
попередній кругообіг панів та рабів, тих, що панують, і тих, 
над ким панують, експлуататорів та експлуатованих. Кінець 
констеляції раба й пролетаря, початок констеляції заручника й 
терориста. Кінець констеляції відчуження, віднині починається 
констеляція терору. Це щонайгірша з-поміж усіх констеляцій, але 
вона принаймні звільняє нас від ліберальної ностальгії і підступів 
історії. Починається ера трансполітичного.

В усіх сферах, а не лише в «політичній», увійшли ми до 
констеляції шантажу. Повсюдно ролю залякування відіграє 
безглузде посилення відновідальности.

Сягає воно навіть нашої власної ідентичности, бо ми є її 
заручниками: від нас вимагають прийняти її, вимагають, щоб 
ми головою відповідали за неї (в такому випадку це зветься 
соціяльною безпекою), вимагають бути самим собою, розмовляти, 
радіти, реалізувати себе — під страхом... під страхом чого? Це 
провокація. На противагу звабі, що дозволяє речам грати і 
поставати в таїні, дуелі та двозначності, провокація не дозволяє 
вам бути вільним, вона вимагає, щоб ви поставали таким, яким ви 
є. Вони завжди є шантажем ідентичности (а отже, й символічним 
убивством, бо ви ніколи не є цим, хіба що тоді, як вас на це 
прирікають).

До того ж таки порядку належить і вся сфера маніпуляції. 
Маніпуляція — це м’яка технологія насильства через шантаж. А 
шантаж завжди здійснюється шляхом захоплення заручника, а
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через нього захоплюється і частка чогось іншого — таїни, афекту, 
бажання, втіхи, його страждання і його смерти, — на цьому й 
граємо ми в маніпуляції (що охоплює всю психологічну площину), 
в такий спосіб ми у вигляді жорсткого запиту висуваємо вимогу, 
що дорівнює нашій вимозі.

У міжособистісному режимі вимоги (на противагу любові, 
пристрасті чи звабі) ми зазнаємо афективного шантажу, себто 
є афективними заручниками іншого: «Якщо не даси мені цього, 
то відповідатимеш за мою депресію — якщо не любиш мене, то 
відповідатимеш за мою смерть» і, звичайно ж: «Якщо не даси 
себе любити, то відповідатимеш за власну смерть». Одне слово, 
істеричний полон — вимога і прохання відповісти.

Аби не потрапити в полон, беріть інших у заручники. Не 
вагайтеся. Так чи так, а це спільне правило, загальний приділ. 
Єдиний приділ трансполітичного — це маси. Єдиний транс- 
політичний акт — це тероризм, він розвінчує наше трансполітичие 
убозтво і змушує робити з цього скрайні висновки. І, на лихо 
нашим критичним розумам, в кількох аспектах. Повідомлення 
про захоплення заручників не має ні сенсу, ні політичної 
доцільносте. Це подія без наслідків (завжди завершується dead 
end*). Та хіба наші політичні події несуть в собі щось інше, крім 
облудної тяглости? Цікавим є лише порушення тяглости. Колись 
воно виступало під личиною революції, сьогодні зводиться до 
спецефектів. І сам тероризм є лиш велетенським спецефектом.

Проте він не позбавлений смислу. В умовах загальної прозо
росте він вимагає від речей, щоб вони знову набули смислу, і 
прискорює вирок смерти та нерозрізнення. Проте ефект його 
досить своєрідний, щоб його можна було відрізнити і протиста
вити іншим як катастрофічну форму прозоросте, як кристалічну 
інтенсивну форму — на противагу всім тим екстенсивним формам , 
що нас оточують. Він є віддзеркаленням дилеми, що в ній ми, 
як на лихо, загрузли по самі халяви: порятунок від латентного 
поширення терору — в його зримій інтенсифікації.

*Глухий кут (англ.). — Прим, пе.рекл.
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Сьогодні революція відбувається вже не через діялектичне 
перевершення речей (Аі^еЬиг^), а завдяки їхній потенціялізації, 
піднесенню їх до квадрата, до ступеня п, ступеня тероризму, іронії 
чи симуляції. Діялектики вже немає, існує екстаза. Тож тероризм є 
екстатичною формою насильства, держава є екстатичною формою 
суспільства, порно — екстатичною формою статі, непристойність 
або ж позасценічність — екстатичною формою сцени тощо. Схоже, 
речі, згубивши свою критичну й діялектичну визначеність, здатні 
лише подвоюватися у своїй неймовірно перебільшеній і прозорій 
формі. Так із чистою війною Вірільо: екстаза ірреальної війни, 
ймовірної й повсюдно присутньої. Він охоплює навіть космічні 
польоти, що ставлять під загрозу цей світ. По всіх усюдах 
поширюється вірус потенціялізації та загрози, який провадить 
нас до екстазу, що є, зокрема, й екстазом індиференції.

Тероризм і захоплення заручників можна було б вважати по
літичним актом, якби його здійснювали тільки пригноблені, 
що перебувають у відчаї (може, в деяких випадках так воно і 
є). Насправді ж він став нормою поведінки, яку засвоїли всі 
держави і всі соціяльні групи. Тим-то СРСР і не ліквідовує 
Сахарова, тим-то і не приєднує Афганістану до своєї території: 
і Сахарова, й Афганістан він бере у заручники: «Ви порушуєте 
рівновагу сил, а я проваджу холодну війну...» Олімпійські ігри 
для Сполучених Штатів слугують заручником проти СРСР: «Ви 
не поступаєтеся, то Ігор не буде...» Нафта служить заручником 
проти Заходу для країн-видобувників. І права людини тут ні при 
чому. Ми вже далекі від цього, і ті, хто бере заручників, тільки 
відкрито висловлюють істину системи стримування (і саме тому 
їм протиставляють систему моралі).

Якщо дивитися загальніше, то в такий спосіб усі ми є заручни
ками соціяльного: «Якщо ви не берете участи, якщо не заправляєте 
своїм капіталом, грішми, здоров’ям, бажанням...» Тож барокова 
ідея взяти самого себе в заручники, щоб добитися власних вимог, 
видається не такою вже й чудернацькою — втім, до такого акту 
вдаються «шаленці», що замикаються і чинять опір аж до смерти.
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Шантаж гірший, ніж заборона. Стримування гірше, ніж 
покарання. Стримування більш не передбачає: «Ти не зробиш 
цього», воно має на увазі: «Якщо ти не робиш цього...» Втім, на 
цьому воно й зупиняється — загрозлива ймовірність зависла у 
відстроченості. В цій відстроченості й полягає усе мистецтво 
шантажу та маніпуляції — «відстроченість», що, власне, і є 
відстроченістю терору (як утримання заручника: йому не винесли 
вироку, він у стані відстроченості! — відстрочений у терміні, 
що йому непідвладний). Зайве казати, що в такий спосіб ми 
колективно зазнаємо ядерного шантажу, не прямої загрози, а 
шантажу ядерною зброєю, що, власне, є не системою знищення, 
а засобом планетарної маніпуляції.

Це запроваджує зовсім інший тип стосунків і можливостей, 
геть відмінний від тих, що в їх основі лежало насильство заборони. 
Адже заборона мала свою референцію й визначений об’єкт, а 
отже, там була можлива трансгресія. Тоді як шантаж — це натяк, 
у його основі немає ні наказу, ні виголошення закону (варто 
було б вигадати спосіб стримування, що в його основі лежали 
б не-виголошення закону і плинна реторсія), він просто грає на 
загадковій формі терору.

Терор позасценічний, або ж непристойний, тому що він кла/іе 
край сцені заборони й насильства, що були для нас принаймні 
звичними.

Шантаж позасценічний, бо кладе край сцені обміну.
Та й сам заручник позасценічний. Він непристойний, бо вже 

нічого не репрезентує (це самісіньке визначення непристойносте). 
Він перебуває в стані чистої ексгібіції. Чистий об’єкт, без образу. 
Той, що зник ще до своєї смерти. Закляк у стані зникомости. 
Сказати б, заморожений.

У цьому й полягала перемога Червоних бригад, коли вони 
викрали Альдо Моро: вивести його поза всі площини і (у змові 
з християнськими демократами, що поспішили його покинути) 
показати, іцо він нічого не репрезентує, й у такий спосіб учинити з 
нього нульовий еквівалент держави. Зводячись до своєї безіменної
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оболонки, влада вже варта не більше, ніж труп, і може скінчити 
своє життя в багажнику автомобіля сороміцьким, непристойним 
способом, не маючи вже ніякого сенсу (за традиційного політич
ного ладу принца чи короля ніколи не взяли б у заручники: як 
випадала нагода, то його вбивали, і навіть його труп випромінював 
потугу).

Непристойність заручника справджується в неможливості 
звільнитися від нього (Червоні бригади зазнали цього з Моро). 
Це непристойність того, хто вже мертвий, — ось чому його 
неможливо використати з політичною метою. Непристойний 
завдяки зникненню, він стає дзеркалом зримої непристойносте 
влади (це пречудово вдалося Червоним бригадам — а смерть 
їхнього заручника, навпаки, була дуже проблематичною, адже 
якщо правда, що від смерти немає жодної користе і треба вміти 
зникати, — то правда й те, що від убивства теж немає користе і 
треба зробити так, щоб заручник зник).

Згадаймо й суддю Д’Юрсо, якого знайшли в авті зв’язаного і з 
кляпом у роті — не мертвого, та в навушниках на всю потужність 
звучала симфонічна музика: транзисторизованого. І нехай мене 
дідько вхопить, якщо Червоні бригади щоразу не падали до ніг 
Комуністичної партії.

На противагу таємному тероризмові, що здійснюється як 
посвята і ритуал, ця непристойність, ця витонченість ексгібіціо- 
ністичного тероризму пояснюється дією мас-медій, — вони ж бо 
самі є непристойною стадією інформації. Кажуть, без медій не 
було б і тероризму. Тероризм не існує сам по собі, як самобутній 
політичний акт: він є заручником засобів масової інформації, як 
і вони є заручниками тероризму. Немає краю цьому ланцюгові 
шантажу — всі є заручниками всіх, це кінець кінця тих стосунків, 
що їх називають суспільними. Втім, за цим усім стоїть іще один 
чинник, що є немовби матрицею цього зворотного шантажу: маси, 
що без них не було б ні мас-медій, ні тероризму.

Маси є цілковитим прототипом заручника, речі, що її взяли 
у заручники, себто анульованої в її суверенності, скасованої та 
неіснуючої як суб’єкт, проте — увага! — докорінно нездатної
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обмінюватись як об’єкт. Як і заручник, вони ні на що не годяться 
й не відомо, як їх здихатися. У цьому полягає і незабутній 
реванш заручника, і незабутній реванш мас. У цьому полягає і 
фатальність маніпуляції, що ні сама не може бути стратегією, ні 
заступити її собою.

Хіба що з ностальгії ми ще розрізняємо суб’єкта й об’єкта 
маніпуляції, проектуючи в такий спосіб давні стосунки панування 
і насильства до нової ери м’яких технологій. Одною з фігур 
маніпуляції є мінімальна одиниця запитання-відповіді в інтерв’ю, 
опитуваннях та інших формах прямого запиту: звичайно, відповідь 
зумовлюється запитанням, та запитувач відзначається не більшою 
автономністю: він може ставити лише такі запитання, на які можна 
отримати зворотну відповідь, — тож він точнісінько так само є 
часткою цього замкненого кола. Він теж не може мати власної 
стратегії, бо маніпуляція стосується й одного боку, й іншого. Гра 
тут з рівними шансами чи, радше, з однаково нульовими ставками.

Випадок Моро був уже пречудовим зразком цієї стратегії з 
нульовим підсумком, що її чорного скринькою виступають медії 
та підсилювач інертних зачарованих мас. Велетенський цикл 
із чотирма головними учасниками, де циркулює незнайдена 
відповідальність. Кружеляння трансполітичної сцени.

У напівпрозорій особі Моро заручником стала порожня 
відсутня держава (влада, що пронизує нас, та не досягає до нас, 
влада, яку пронизуємо ми, та не досягаємо до неї), держава, 
що її взяли в заручники потаємні й невловні терористи, — 
обоє становлять відчайдушну карикатуру на законну владу і 
владу тіньову. Через нездатність до переговорів смерть Моро 
засвідчує неможливість переговорів поміж двома партнерами, 
що перебувають у заручниках одне в одного, як воно діється 
і в усій системі необмеженої відповідальности. (Традиційне 
суспільство було суспільством обмеженої відповідальности і 
завдяки цьому могло функціювати — в суспільстві з необмеженою 
відповідальністю, себто там, де границі обміну вже нічого не 
обмінюють, а безнастанно обмінюються поміж собою, вся ця 
сукупність обертається, продукуючи ефекти запаморочення і
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зачарування. Треба сказати, що Італія, котра вже подарувала 
світові найгарніші спектаклі — Ренесанс, Венеру, Церкву, 
декоративну пишноту, оперу, — зі спектаклем тероризму знову дає 
нам у змові з усім італійським суспільством сьогодні найплідніший 
і найпишніший епізод: Іеггогі^ято сІеІГагІе!)

З викраденням судді Д’Юрсо усе змістилося на один оберт. Не 
офіційна держава проти підпільних терористів, що гуляють на 
волі, а ув’язнені терористи, що поробилися суддями в катівнях 
їхніх в’язниць (тоді як суддя Д’Юрсо символічно опиняється в 
ув’язненні) проти секретносте інформації (мас-медії вдають, ніби 
не знають про неї). Змінилися полюси: звільнившись від підпілля, 
ув’язнені терористи провадять переговори вже не з політичним 
класом, а з класом «медіятичним».

Насправді ж тут стає очевидним, що:
— немає про що провадити переговори: ті тексти, що їх 

розповсюдження домагаються Червоні бригади, в політичному 
плані просто кумедні, ба більше, вони давно всім відомі;

— як ото Червоні бригади не знають, що робити з їхнім 
заручником, так і держава не знає, що їй чинити із в’язнями, які 
у в’язницях завдають ще більшого клопоту, ніж у підпіллі.

Залишається ефект кругової відповідальносте, що його зуміли 
витворити Червоні бригади, — держава, політичний клас і самі 
засоби масової інформації виявляються так само відповідальними 
за імовірну смерть Д’Юрсо, як і терористи. Запустити циркуляцію 
максимальної відповідальносте у порожнечі означає призвести до 
загальної безвідповідальносте, а отже, й до розірвання суспільної 
угоди. Правила політичної гри скасовуються не завдяки вчиненню 
насильства, а через несамовиту циркуляцію терористичних актів 
і ставлення їх за вину, через циркуляцію причин і наслідків, через 
залучення до прискореної циркуляції таких державних цінностей, 
як насильство, відповідальність, правосуддя тощо.

Цей тиск фатальний для політичної сцени. Він подвоюється 
завдяки неявному ультиматуму, що звучить приблизно гак: 
«Яку ціну згодні ви заплатити, щоб позбутися тероризму?» 
Розуміється ось що: тероризм — менше зло, ніж поліційна
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держава, що здатна йти до кінця у насильстві. І цілком можливо, 
що потайці ми пристаємо на цю фантастичну пропозицію, і для 
цього не потребується «політичної свідомости», адже таємний 
баланс терору дає нам змогу вгадати, що спазматичне вторгнення 
насильства краще, ніж його раціональне здійснення в рамках 
держави, ніж його тотальне попередження ціною тотального 
програматичного відчуження.

Принаймні потрібно, аби щось урівноважувало державу 
в її всемогутності. Якщо зникли ті опосередкування, котрі 
забезпечували заразом і цю відносну рівновагу, і правила 
політичної гри, якщо пропала і суспільна угода, і можливість 
суспільного вияву для кожного з нас, себто можливість стихійно 
пожертвувати часточкою своєї свободи задля колективного 
блага, оскільки держава вже в принципі перебрала усе це на себе 
(і це кінець обміну: індивід уже не може вчинити предметом 
переговорів навіть часточку своєї свободи й виступає заручником, 
живою запорукою), — то в міру зникнення цієї політичної сцени 
держава неухильно набуває радикальної і водночас примарної 
форми заперечення: примара тероризму грає в ту саму гру, що й 
держава, і держава укладає з тероризмом щось на кшталт нової 
суспільної угоди, котра є не що інше, як збочення.

Так чи так, а на цей ультиматум держава не може дати відповіді, 
адже він спонукає її стати ще більш терористичною, ніж терористи. 
І ставить мас-медії перед нерозв’язною дилемою: якщо ви не 
хочете тероризму, то потрібно відмовитися від самої інформації.

Проблема заручника страшенно цікава, оскільки ставить проблему 
необмінности. Обмін — це наш закон, обмін має свої правила. Ми 
живемо в суспільстві, де обмін стає дедалі неможливішим, дедалі 
менше речей можуть бути реальним предметом переговорів, бо 
втрачені правила переговорів або ж обмін шляхом узагальнення 
призвів до того, що з’явилися непідвладні для обміну предмети, 
які стали справжніми ставками в цій грі.

Ми переживаємо кінець обміну. Лише обмін убезпечував нас 
од приділення. Там, де обмін уже неможливий, усі опиняються 
у фатальній ситуації, ситуації приділености.
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Необмінне — це чистий об’єкт, той, що його властивістю є і 
неможливість ним володіти, і неможливість його обмінювати. 
Коштовність, що її невідомо як позбутися. Вона пече долоні, вона 
не може бути предметом переговорів. Її можна знищити, та вона 
ж і помщається. Цю ролю завжди відіграє труп. І краса. І фетиш. 
Воно не має цінности, та не має й ціни. Це нецікавий, та водночас 
і цілковито своєрідний об’єкт, без еквіваленту і, сказати б, святий.

Заручник втілює в собі обидві якості: це анульований скасо
ваний анонімний об’єкт, цілковито байдужний винятковий 
об’єкт із високою інтенсивністю, небезпечний, величний (так 
само небезпечний, як і терорист: запитайте у відповідальних за 
звільнення заручників, чи не переймаються ті завдяки самому 
своєму існуванню, самій своїй присутності тим самим терором, 
що й терористи, — втім, задля усунення ситуації ліквідація 
заручників дорівнює ліквідації терористів: урядові структури 
залежно від обстановки обирають то перший, то другий варіянт).

Завдяки усім оцим причинам заручник уже секретно не 
підлягає переговорам. Саме завдяки оцій своїй цілковитій 
конвертабельності. Немає іншої ситуації, що такою мірою 
втілювала б цей парадокс: випавши із циркуляції обміну, заручник 
обмінюється на що завгодно. Ставши святим завдяки викраденню, 
завдяки стану докорінного винятку, що ним його вчинили, 
заручник стає фантастичним еквівалентом усього іншого.

Заручник недалекий від фетиша чи талісмана, — предмета, 
що його вирвали зі світового контексту, аби вчинити осереддям 
особливої операції, предметом усемогуття думки. Для гри, 
зокрема й азартної, нічого більше не треба: гроші, що їх вилучили 
з обігу і прирекли на втрату, робляться ставкою дивовижної 
конвертабельности, уявного примноження, що можливе лише 
тоді, коли гроші прибирають форми чистого, бездоганно штучного 
об’єкта: фетиша.

Та відомо, що фетиш неможливо повернути у звичайний світ 
(адже це відкидає всемогуття думки), а гральні гроші неможливо 
знову залучити до економічного обігу — це таємний закон іншої 
системи обігу. Страшенно тяжко й заручника обміняти на довірчі
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або політичні цінності. В цьому й полягає ілюзія терориста, — 
терористська ілюзія взагалі: обміну немає, обмін неможливий, — 
точнісінько, як і з тортурами, де страждання предмета тортур не 
обмінюються на політичний зиск, ні навіть на втіху для ката. Отак 
і терорист ніколи не може по-справжньому знову конвертувати 
заручника, він, сказати б, надто вже жорстоко відірвав його від 
реальносте, щоб повернути назад.

Взяття заручника є водночас і відчайдушною спробою радика- 
лізувати співвідношення сил і витворити обмін на найвищому 
рівні, завдяки викраденню і зникненню надати об’єктові чи 
індивідові неоціненної вартосте (а отже, й цілковитої рідкісносте), 
й парадоксальним провалом цієї спроби, бо викрадення дорівнює 
усуненню суб’єкта, тож обмінна вартість його сходить нанівець 
у самісіньких руках терориста. З іншого боку, в ситуації, що 
склалася, система дуже швидко помічає, що може функціювати й 
без цього індивіда (наприклад, Моро) і що, в певний спосіб, краще 
не викуповувати його, бо звільнений заручник ще небезпечніший, 
ніж мертвий: він заражений, єдина його властивість — в оцій 
лихій зараженості (в цьому й полягала вдала стратегія Червоних 
бригад: усунувши Моро як державну людину, знову залучити його 
до гри як живого мерця, що вже нікому не потрібен, як отруєну 
карту, що змішала всі політичні карти. І тоді вже іншим треба 
було якось його здихатися.)

Якщо конвертабельність неможлива, то виходить, що врешті 
терорист лише обмінює власне життя на життя заручника. І 
цим пояснюється оте чудернацьке змовництво, що їх об’єднує. 
Вилучаючи його в насильницький спосіб із ціннісного обігу, 
терорист і сам вилучає себе з переговорного обігу. Вони обоє поза 
обігом, обоє змовники, бо перебувають у стані винятковосте, й 
годі, оскільки конвертабельність неможлива, поміж ними постає 
фігура дуелі, а може, зваби — єдина модерна фігура розділеної 
смерти, що залишається скрайнім виявом нейтральної смерте, — 
необмінна, то і нейтральна.

Або ж слід зробити висновок, що захоплення заручника 
ніколи не має на меті переговорів: воно продукує те, що не
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обмінюється. І «як його позбутися» є несправжньою проблемою. 
Самобутність ситуації — в її безвихідності. Потрібно розглядати 
тероризм як утопічний акт, що від початку і в насильницький 
спосіб проголошує необмінність, експериментально виводить 
на сцену неможливий обмін, і в такий спосіб є скрайнім виявом 
банальносте нашої ситуації, що полягає в історичній утраті сцени 
обміну, правила обміну, суспільної угоди. Бо де ж тепер інший, з 
ким провадити переговори про рештки свободи й суверенітету, з 
ким провадити гру суб’єктивносте й відчуження, до кого звертати 
свій віддзеркалений образ?

Зникла ота добра давня відмінність стосунків, оте добре давнє 
інвестування суб’єкта в угоду і раціональний обмін, пов’язані 
заразом і рентабельністю, й надією. Все це поступилося місцем 
стану винятковосте, безглуздій спекуляції, що споріднена чи то з 
дуеллю, чи то з провокацією. Захоплення заручника є спекуляцією 
цього порядку — ефемерною, безглуздою, одноразовою. Тож вона 
не має в собі нічого від політики, від початку вписується вона як 
мрія про фантастичну оборудку, як мрія про неможливий обмін, 
як розвінчання неможливосте цього обміну.

Непристойне

Всі ці фігури, що виникають як символи надмірної нейтральнос
те, надміру порожнечі, надміру непристойносте, надміру теро
ру, є і символами втрати ілюзії, гри та сцени, а отже, фігурами 
НЕПРИСТОЙНОГО.

Втрата тілесної сцени в непристойному, втрата сцени обміну 
в заручникові, втрата статевої сцени в позасценічності тощо. 
Але й утрата сцени соціяльного, політичного, театральної сцени. 
Повсюдно утрата секрету, дистанції й панування ілюзії.

Геть забули ту форму суверенносте, що полягає у владарюванні 
симулякрів як таких. А культура завжди була колективним поді
лом симулякрів, що на противагу йому сьогодні нам протистав
лять вимушений поділ реальносте і смислу. Єдина суверенність 
полягає в пануванні позірностей, єдина злагода — в колективному 
поділі ілюзії та секрету.
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Усе, що забуває що сцену і це панування ілюзії й віддає 
перевагу простій гіпотезі панування реального, опиняється в 
лабетах непристойного. Спосіб явлення ілюзії — сценарний, 
спосіб явлення реального — позасценічний, тобто непристойний.

Існує терор і водночас існує зачарування — подібне завжди 
породжує подібне. Це поєднання йде від природи, воно є 
природним поєднанням речей, і лише штучність може покласти 
йому край. Тільки штучне може усунути цю нерозрізненість, це 
парування подібного з подібним.

Нема гірше, ніж істинніше від істинного. Таким в історії 
ілюзіонізму є клон або ж робот. В останньому випадку лякає 
не те, що природне зникає в досконалості штучного витвору 
(цей виготовлений ілюзіоністом робот настільки бездоганно 
наслідував усі людські порухи, що вже й від самого ілюзіоніста 
нічим не відрізнявся), навпаки, лякає, що штучне зникає в 
очевидності природного. Щось на зразок нестерпного скандалу. 
Ця нерозрізненість відсилає нас до страхітливої природи. Ось 
чому ілюзіоніст замість справжнього робота виготовляє його 
підробку з трохи незграбними механічними порухами і в такий 
спосіб страхітливості подоби протиставляє гру та потугу ілюзії.

Все, що вже не витворює ілюзії, — мертве і викликає жах. Таким 
є труп, але таким є і клон, а якщо взяти загальніше, то таким є 
усе, що настільки змішується саме з собою, що вже не здатне 
навіть гратися власного подобою. Межа розчарування — смерть.

Супроти істини істинного, супроти істиннішого, ніж істинне 
(що відразу ж обертається порнографією), супроти непристой
носте очевидного, супроти нечуваного змішування з самим собою, 
що називається подібністю, слід наново витворити ілюзію, віднай
ти ілюзію, оту заразом аморальну й лиху спромогу відірвати те 
саме від того самого, що називається звабою. Зваба проти жаху: 
такою є ставка, й іншої бути не може.

Стирання будь-якої сцени, будь-якої потуги ілюзії, стирання 
дистанції, тієї, що підтримується церемоніялом чи правилами 
гри, — перемога безладдя у всіх сферах. Еротизація, сексуалізація
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є лише виявами цієї змішаности, цього сум’яття усіх ролей. Так, 
зокрема, і з двозначною та нещасною психологією: вона пов’язана 
з утратою відмінних сценічних просторів і правил гри. І не стане 
для нас утіхою «інша сцена», сцена підсвідомого і фантазму, — 
втрачена ж бо засаднича сцена, що була сценою ілюзії.

Ілюзія не облудна, бо використовує не облудні, а безглузді знаки. 
Ми вимагаємо смислу, а вона обманює нас, от тільки відбувається 
воно в чарівливий спосіб.

У такий спосіб діє й образ узагалі, витонченіший, ніж реаль
ність, бо в нього всього два виміри, а отже, він завжди звабливіший 
(справжнісінький диявол, що заполонив усесвіт). У такий спосіб 
діє і позірність: додаючи до малярства ілюзію реальности, вона, 
в певному розумінні, є облуднішою, ніж облуда, — це симулякр, 
що належить до другого порядку.

Зваба теж облудніша, ніж облуда, бо використовує знаки, що 
вже є подобами, аби змусити їх до втрати смислу, — надуживає 
знаками і людьми. Хто ніколи не губив смислу — слова чи 
погляду, — той не знає, що випливає з цієї утрати, з цієї згуби, 
коли втрачена можливість поринати в загальну ілюзію знаків, у 
полон подоб, себто вийти за межі облуди, цілковито віддатися 
в полон штучного.

Облуда лише збуджує наш смак до істинного, облудніше, ніж 
облуда, провадить нас поза межі, безоглядно захоплює нас. У 
реальному світі облудне й правдиве зрівноважують одне одного, 
й те, що досягає одне, то друге втрачає. У звабі (це стосується 
й мистецького витвору) облудне мовби аж прометіть всією 
потугою істинного. Так, немовби ілюзія засяяла всією могуттю 
істини. Супроти цього що ми можемо? Немає вже ні реального, 
ні сигніфікації. Коли форма вибухає зворотною енергією, коли 
енергія облуди променить енергією істини або ж Добро променить 
енергією Зла, — коли вони не протиставляються, а щось на 
кшталт анаморфози заправляє просяганням одної форми в іншу, 
просяганням одної енергії в енергію зворотну, то що можна 
протиставити цьому порухові?
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У цьому сходженні до крайнощів грає логіка одночасности 
зворотних ефектів. Може, слід було б ефекти непристойносте 
протиставити ефектам зваби, та, може, слід було їх накопичити 
і сукупно охопити в їхній безвихідній анаморфозі?

Отак в азартній грі вибухає і розпадається загальна неприс
тойність і секретна ілюзія цінносте.

Гра велична, бо вона є заразом і місцем екстази цінносте, 
і місцем її зникнення. Не тому що вона переростає в потлач* 
і марнування — це трансцендентна Батаєва утопія, остання 
мрія політичної економії. Ні, гроші в грі ані продукуються, 
ані знищуються, вони зникають як цінність і знову виникають 
як подоба, вони переходять під владу своєї чистої подоби в 
безпосередній оберненості зиску і витрачання.

Непристойність гри є цілковитою, бо тут немає звернення 
ні до якоїсь глибини, ні до будь-якої цінносте: гроші тут голі, 
вони обернулися чистою циркуляцією, чистим зачаруванням, 
зовнішньою пристрастю, прозорою, холодною і поверховою 
втіхою. Безтілесна хіть, екстатична форма цінносте.

Але таїна гри теж є цілковитою: бо грошей не існує. Такою 
ж є і таїна влади: її теж не існує — або зваби: бажання не існує. 
Гроші не існують ні як сутність, ні як субстанція, ні як цінність. 
І гра це виявляє.

Всупереч політичній економії та обміну, де гроші навантажені 
символічною операцією вартосте, гроші тут поділяються як 
чистий симулякр, позбавлені будь-якої непристойносте, щоб 
обертатися лише згідно з довільними правилами гри.

Секрет гри полягає в тому, що гроші не мають смислу. Існують 
вони лише як подоба. А субстанція цінносте вивітрюється з них 
внаслідок гри подоб і беззаконня правил.

Несамовите самопримноження грошей, на зразок примножен
ня чисел внаслідок простої розумової операції, можливе лише 
тому, що грошей не існує. Як в отій грі, де треба запам’ятати 
якомога більше слів: заходиш так далеко, що врешті забуваєш 
значення слів.

* Племінне свято в північноамериканських індійців, яке влаштовує претендент 
на ролю вождя. — Прим, перекл.
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Йдеться не про споживання чи витрату: щоб споживати гроші, 
треба гаряче вірити в них і в їхню цінність, як ото треба гаряче 
вірити в закон, щоб його порушити. Це гарячі пристрасті. Тут ні 
в що не треба вірити, просто володіти секретом — він полягає в 
тому, що гроші існують хіба що як потуга подоби й метаморфози 
(або, що те саме, вірити в потугу цілковитої симуляції гри). Це cool 
пристрасть, форма холодного екстазу. Частиною її (і правилом) є 
розрахунок, як і все, що бере участь у дикому ритуалі позірностей. 
Розрахунок функціює тут як маска і з тою ж таки інтенсивністю, 
що й маска. Поза межами позірностей він регулює гру мінливих 
богів, окультну об’єктивність за суб’єктивністю подоб.

Та якщо облуда може являти себе у всій могуті істини — такою 
є велична форма ілюзії та зваби, — то істинне теж може поставати 
у всій могуті облудного, — і це форма непристойности.

Непристойне — це істинніше, ніж істина, це повнота статі, 
екстаза статі, чиста порожня форма, достеменно тавтологічна 
форма сексуальносте (бездоганно істинна лише тавтологія). Це 
парування того самого з тим самим. Це стать, що виставила себе 
напоказ, стать, що застигла у своєму органічному, оргазмічному 
розростанні, як ото тіло в непристойності, як ото клітина в 
ракових метастазах. Не упосліджена, карикатурна і спрощена 
форма сексуальносте, а логічне роздування статевої функції, ще 
більш статевої, ніж сама стать, стать, піднесена до сексуальної 
потуги, — непристойним є не злягання тіл, а ментальний надмір 
сексу, що призводить до холодного запаморочення порнографії.

Це той самий процес, що призводить до зачарованого запа
морочення зваби. Повнота, крізь яку просвічує лише порожнеча 
(хиба порнографічного всесвіту полягає у наочній відсутності 
чуттєвосте і задоволення), — ось що таке непристойність. 
Вичернаність смислу, ефемерність знака, де просвічує скрайня 
втіха, — ось що таке зваба. Та в обох випадках це надмірне 
зростання властивости, що виливається у її чисту форму, у 
випромінювання її екстази.

Не лише властивість може виливатися в екстазу, а й відсутність 
її: нейтральне теж випромінює екстазу, нейтральне саме може
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потенціялізуватися. Це призводить до нечуваної потворносте, 
де чималу ролю відіграє непристойність. Порнографія — це не 
що інше, як мистецтво виставляти напоказ нейтральне, потужне 
випромінювання нейтрального.

Сексуальна непристойність за своєю суттю святоблива й 
лицемірна, бо відвертає нас від усвідомлення непристойносте в її 
загальній формі. Ця непристойність характеризує будь-яку форму, 
що застигає у своїй з’яві, що губить двозначність відсутносте, 
щоб вичерпатися в неймовірно роздутій видимості.

Видиміше, ніж видиме, — такою є непристойність.
Невидиміше, ніж невидиме, — це секрет.
Сцена належить до розряду видимого. Та сцени непристойного 

вже немає, є лише розширення видимосте всіх речей аж до екстази. 
Позасценічне є кінцем будь-якої сцени. Ще й надто, воно є лихим 
авгуром, як видно з його імени. Адже ця гіпервидимість речей є 
й невідворотністю їхнього кінця, знаком апокаліпсиса. Всі знаки 
несуть її на собі, не лише винятково нечутливі й позбавлені тіла 
статеві знаки. Разом із кінцем таємниці вона є нашим фатальним 
гіриділенням. Коли відгадані всі загадки, гаснуть зорі. Якщо всі 
секрети вчинили видимими (і навіть більше, ніж видимими, — 
непристойно очевидними), якщо всі ілюзії вчинили прозорими, то 
небо вже нічим не відрізняється від землі. Перш ніж зникнути, все 
в нашій культурі сексуалізується. Це вже не звичайна проституція, 
а щось на зразок примарної похоті, що охоплює всіх ідолів, усі 
знаки, інституції, дискурси, — алюзія, непристойна схильність, 
що загарбала всі дискурси, гож її слід розглядати як пайпевнішу 
ознаку їхнього зникнення.

Немає непристойносте, коли стать перебуває в статі, коли соціяль- 
не перебуває в соціяльному, а не деінде. Та сьогодні соціяльне, як 
і сексуальність, вихлюпується поза власні межі — про соціяльні 
«стосунки» мовиться як про «стосунки» сексуальні. Це вже не 
мітична трансцендентна соціяльність, а патетична соціяльність 
зближення, контакту (мов крізь лінзи), протези, перестрахування. 
Це траурне соціяльне, нескінченна галюцинація втраченого
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визначення, що переслідує соціяльну групу. Соціяльність 
невідступно переслідує групу, як стать переслідує індивіда, — 
обох сексуально переслідує їхнє зникнення.

Усі ми сьогодні соціяльні працівники. ІДо ж це за соціяльне, 
якщо воно зробилося лише працею? Соціяльне, що вже не вірить 
навіть у власне фактичне і правове існування, що вірить лише 
у власне форсоване відтворення в умовах ринку, де воно, як і 
будь-який товар, підпорядковане законам попиту, виробництва 
та обміну? Та ще й рекламі, бо соціяльне саме рекламує себе в 
медіях, ідеології та дискурсах.

У світі, де зникає енергія публічної сцени, енергія соціяльного 
як міту і як ілюзії (що її інтенсивність сягає свого максимуму в 
утопіях), соціяльне стає потворним і ситим, набуває параметрів 
грудної клітки, величезної цицьки, — колись те соціяльне 
уславилося своїми героями, а сьогодні воно зробилося величезним 
підприємством з терапевтичної опіки, і визначають його інваліди, 
ідіоти, дегенерати, дебіли й різні асоціяльні особи.

Соціяльне існує лише в певних межах, там, де воно виступає 
як ставка, як міт, я сказав би — майже як приділення, як виклик, 
а не як реальність, бо у грі попиту й пропонування воно зведеться 
нанівець. Тіло теж сходить у нівеч у грі статевого попиту і 
пропонування, теж губить ту мітичну потугу, що робить із нього 
об’єкт зваби...

Що ж до соціяльного, то сьогодні його непристойність 
реалізована цілком і повністю, це непристойність трупа, що його 
невідомо як здихатися, точніше, трупа, що вже увійшов у прокляту 
стадію тління. Перш ніж висохнути і запроменіти смертною 
красою, тіло переходить крізь оцю достеменно непристойну 
стадію і його потрібно будь-що заклясти і освятити, адже воно 
вже нічого не репрезентує, в нього навіть імени свого вже немає, 
і його неназваність охоплює все довкруги, немов зараза.

Усе, що постає у своїй об’єктивній, себто мерзенній присут
ності, все, що не має в собі ні таїни, ні легковаги відсутносте, — все, 
що, як ото тіло гниттю, підпорядковується єдиній матеріяльній 
операції розпаду, все, що, позбавлене навіть можливости ілюзії,
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підпорядковується єдиній операції реального, все, що, не маючи 
маски, гриму і обличчя, підпорядковується чистій операції статі або 
смерти, — все це можна прозвати непристойним і порнографічним.

Чимало речей відзначаються непристойністю, тому що в них 
забагато смислу, тому що вони займають забагато простору. В 
такий спосіб вони стають неймовірно роздутою репрезентацією 
істини, себто сягають апогею симулякра.

Коли все є політичним, то це кінець політики як приділення, 
початок політики як культури і негайний занепад цієї політичної 
культури.

Коли все стає культурним, то це кінець культури як приділення, 
початок культури як політики і негайний занепад цієї культурної 
політики.

Так само і з соціяльним, історією, економікою, статтю. 
Максимальне розширення цих колись відмінних і специфічних 
категорій означає те, що вони стають банальними і входять до 
сфери трансполітичного — сфери, де вони зникають. Кінець 
фатальних стратегій — початок банальних стратегій.

Стверджуючи, що тіло, спорт, мода були політичними, дехто 
гадав, ніби зробив революційне відкриття. Але в такий спосіб 
лише пришвидшили иерозрізненість цих явищ в аналітичній 
та політичній імлі — це все одно, наче відкрити, що всі гадуги 
є психосоматичними. Гарне відкриття, та воно нічого не дає: 
зводить їх до категорії нижчого визначення.

Очевидність, що постала із загальності! цього ладу, -- політич
на, культурна, статева, психологічна — означає його смертний 
вирок. Симптомом цього є мультидисциплінарність у всіх її 
виявах: кожна дисципліна рівняється на звироднілі концепти 
іншої дисципліни.

У цім сум’ятті концептів та категорій, що скидаються на 
суміш та безладдя рас і народів, можливо, слід було б подумати 
про барокові ефекти перетворення — ті ефекти, що спосте
рігаються у Сполучених Штатах: иерозрізненість, суперпозиція, 
безладдя, — нова сцена позаетнічного. Та позасценічність, або ж
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непристойність, тут немовби преобразилася завдяки прискорен
ню, корпускулярній швидкості тіл, знаків та образів.

Непристойність прибирає всіх личин модерности. Спостерігається 
це передовсім у сексуальному переступі, та поширюється на все, 
що можна переступити у видимій площині, — непристойність є 
переступом самого видимого. Садистська проституція, — як ото в 
деяких гіперреальних порнофільмах, що їх знімають у Північній 
Америці, — де сексуальне насильство реально здійснюється під 
час зйомки. Садистське збочення? З певністю цього стверджувати 
не можна, тому що воно прямо пов’язане із фантазмом цілісного 
відтворення дійсности, воскресіння деталей, що притаманні 
порно, та притаманні й ретро, що змальовує минувшину, або ж 
«відтвореного» й «пережитого», що змальовує коротке людське 
життя.

Порно має на меті достеменне відтворення сексу, ретро має 
на меті правдиве відтворення подій, культурних особливостей, 
історичних осіб. Достеменність деталей і цілковита відсутність 
будь-якої ностальгії завдяки точності знаків. Це схоже на 
репресії: речі заганяють у минуле і там силоміць їх позначають. 
Та, можливо, речі завжди були «достеменними» лише завдяки 
тому, що на них проливали потужне світло, відтворювали їх із 
винятковою точністю.

Отак будь-яка реальність віднині стала порнографічною 
гіперреальністю, будь-яка теперішність обернулася ретро, будь- 
яка простенька мелодія перетворилася в стереофонію сигналів, 
що заколисують нас.

Повсюдна непристойність невтомно знімається на плівку, 
фільтрується, переглядається і підправляється під великим 
кутом соціяльного, моралі й інформації. Виставляють людське 
життя на телебаченні, спонукають усю Францію до зізнання й 
публічної сповіді, ба більше, навіть тварин залучають до виховного 
шантажу: раніше молена було спостерігати пологи жирафи — ой як 
гарно! — а сьогодні передача іде у школі й ми можемо бачити, як 
діти дивляться на тварин тощо. Будь-який, навіть найкоротший
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фільм демонструватиметься лише після млявих і дурнуватих 
дискусій: м’яка технологія культури, безпощадна соціялізація, 
повзуча непристойність безперервного соціяльного коментаря.

Запит, привернення уваги, гіід’єднання, фокусування, контакт, 
конексія — термінологія білої непристойности, виверження, 
безнастанної мерзотности. Непристойність змін, отієї безпощадної 
плинности знаків, цінностей, отієї тотальної екстраверзії пове
дінки в операційність... Безособова біла непристойність опитувань 
і статистик — маси перед вимогою розкрити їхні секрети, навіть 
якщо вони їх і не мають. Усі повинні розкрити свої таємниці, 
переступити поріг мовчання й увійти до іманентного простору 
комунікації, туди, де стирається навіть мінімальний масштаб 
погляду. Хоч що там казали б, а погляд ніколи не є непристойним. 
Навпаки, непристойне те, що непідвладне поглядові, а отже, й 
звабі, те, що не може охопитися мінімальною звабою погляду, 
одухотворене воно чи ні, й голе, без будь-якої таїни, приречене 
на негайне поглинання.

Непристойність — це цілковита контактність речей, заглиб
лення погляду в екрані бачення, гіпервізія широким планом, 
безпроєкційний масштаб, цілковита змішаність погляду із тим, 
що він бачить. Проституція.

Ми, представники західної цивілізації, поглинаємо обличчя, 
немов статеві органи, в їхній психологічній оголеності, в їхніх 
виразах істини і бажання. Позбавлені масок, знаків, церемоніялу, 
вони аж випромінюють непристойність їхнього запиту. 1 ми 
підкоряємося покликові цієї незнайденної істини, втрачаємо всю 
нашу енергію на це декодування у порожнечі. Лише подоби, себто 
знаки, що не дозволяють фільтрувати смисл, захищають нас від 
цього випромінювання, від цієї втрати субстанції в порожньому 
просторі істини.

Обличчя, позбавлене своєї подоби, є лише статевим органом, 
тіло, позбавлене своєї подоби, — голе і непристойне (хоча голість 
може огорнути тіло і захистити його від непристойности).

Звичайно ж, неможливо цілком позбавити тіло чи обличчя 
їхніх подоб і віддати їх під владу чистої пожадливосте погляду,
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позбавити їх аури й віддати під владу чистої похітливосте 
бажання, позбавити їхньої таїни й віддати під владу чистої операції 
декодування. Та не треба недооцінювати потуги непристойного, 
її здатносте знищувати будь-яку двозначність і будь-яку звабу й 
кидати нас у полон остаточної зачарованосте тілом без обличчя, 
обличчям без очей і очима без погляду. Проте, може, нас і притягує 
зарання оцей винятково екстатичний і непристойний всесвіт 
чистих об’єктів, що просягають одне крізь одного і розіб’ються 
одне об одне, як чисті осереддя істини.

Ця непристойність забирає з собою все, що лишилося від ілюзії 
глибини, й останнє запитання, що його можна іще поставити 
розчарованому світові, звучить так: чи існує прихований смисл? 
Коли все позначили й гіерепозначили, то стає невловним 
самісінький смисл. Коли всі цінності у якомусь екстазі нероз
різнення (зокрема, й соціяльне в соціялізмі сучасної Франції) 
виставили й перевиставили напоказ, то цінність ця втрачає своє 
покриття.

Традиційна порнографія вдалася до хитрощів. ГІо суті, порно 
мовить ось що: добрий секс існує, бо я карикатура на нього. І міра 
існує, бо я її надмір. Тож питання стоїть так: чи ж є десь добрий 
секс, секс як ідеальна цінність тіла, як бажання, що його необхідно 
звільнити? Потенційний стан речей, стан тотального оголення 
сексу, відповідає: ні. Секс може бути бездоганно вивільненим, 
бездоганно прозорим, без бажання, без утіхи (та при цьому все 
воно функціює).

Те саме питання ставиться й перед політичною економією: чи ж 
поза обмінною вартістю, втіленням абстрактносте і нелюдяносте 
капіталізму, існує добра субстанція вартосте, ідеальна споживча 
вартість товару, котру можна і слід було б вивільнити? Достеменно 
відомо, що ні, що споживча вартість щезла на обрії обмінної 
вартости і є всього лиш парадоксальною мрією політичної економії.

Те ж саме питання постає й перед соціяльним: чи ж поза оцією 
терористичною й гіперреальною соціяльністю, оцим повсюдним 
шантажем через комунікацію існує добра субстанція соціяльного,
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ідеальність соціяльних стосунків, що її можна і слід було б 
вивільнити? Цілком очевидно, що ні: рівновага, гармонія певної 
суспільної угоди зникла з історичного обрію, і ми перебуваємо 
у полоні просвітлої непристойносте змін. І не слід гадати, ніби 
то була реалізація лихої утопії, — ні, ми переживаємо реалізацію 
просто утопії, себто її крах у реальному.

Те саме коїться і з театром та сценічною ілюзією.
Бароковий театр іще має в собі якусь екстравагантність 

репрезентації. Тут досягається цілковита сценічна ілюзія, 
невіддільна від свята, водяних трюків, феєрверків, трюків з 
механізмами (велика механічна техніка зародилася в процесі 
виробництва театральної ілюзії). Як і сучасний симулякр 
позірности, ще реальнішої, ніж реальність, от тільки барокова 
ілюзія не прагнула змішуватися з реальністю, навпаки, завдяки 
механізмам, штучним витворам, техніці та підробкам реальне 
було викликом власним правилам. Те саме було і з перспективою 
в живописі та архітектурі XVI—XVII століть — її використання 
часто мало штукарський, оперний характер. Інсценізація, стратегія 
позірностей, а не реального, — ілюзія зберігала всю свою потугу, 
не розкриваючи свого секрету (він був недоступний).

І все ж таки її змусили його розкрити. Театр зловили у пастку 
репрезентації. З XVIII століття його навантажили «реальністю», 
сцена потроху позбувається машинної симуляції й метафізики 
ілюзії, її захоплює натуралістична форма. Чар метаморфози 
заступає скромний шарм трансцендеиції. Настає критична ера 
театру, ера соціяльних антагонізмів, психологічних конфліктів, 
критична ера реального загалом.

І все-таки на рівні цієї репрезентації залишається смисл. Театр, 
що вже утратив енергію метаморфози і священні ефекти ілюзії, 
зберігає критичну енергію і якийсь блюзнірський чар — купно з 
поділом на сцену і глядацьку залу, що теж є критичною формою, 
простором трансценденції й оцінки.

Немає сумніву, що Арто був останній, хто хотів порятувати 
театр, вирвавши його з тлінних обіймів реального, попереджаючи
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кінець репрезентації і жорстоко впорскуючи в неї щось навіть 
вище, ніж ілюзія й симулякр, по-варварському оперуючи знаком 
над дійсністю або ж не розрізняючи їх, що притаманне для 
ірреалістичних театрів (Пекінська опера, театр, ілюзія реальносте 
й навіть жертвопринесення як сцена смертної ілюзії).

Сьогодні ця критична енергія сцени, не кажучи вже про її 
ілюзорну потугу, сходить нанівець. Уся театральна енергія 
витрачається на заперечення сценічної ілюзії, марнується на 
антитеатр у всіх його формах. Якщо упродовж певного періоду 
форма/театр і форма реального діялектично обігрувалися між 
собою, то сьогодні порожня чиста театральна форма розігрує чисту 
порожню форму реальносте. Вигнавши геть ілюзію, скасувавши 
поділ на сцену і глядацьку залу, театр опускається до вулиці й 
повсякдення, намагається інвестувати в себе усю реальність, 
розчинитися в ній і водночас перетворити її. Цілковитий парадокс. 
Тоді розквітають усі «потрясні» форми анімації, креативности й 
експресії, happening* та acting out** — театр стає узагальненою 
терапевтичною психодрамою. Це вже не аристотелівський 
катарсис пристрастей, а курс дезінтоксикації та реанімації. Вже 
немає попиту на ілюзію: тепер істина вибухає у вільному виразі. 
Ми всі актори, всі ми глядачі, сцени вже немає, вона скрізь, немає 
правил, кожен розігрує свою власну драму, імпровізує на своїх 
власних фантазмах.

Повсюдно присутня позасценічна форма антитеатру.
А ще й антипедагогіка, антипсихіятрія, де розум і божевілля 

губляться в психодраматичній змові, антипсихоаналіз, де 
міняються ролями аналізатор і об’єкт аналізу, — повсюдне 
зникнення сцени, повсюдна інертність полюсів, що зумовлювали 
інтенсивність чи служили основою для розрізнення.

Або штучне оживлення виробництва, що є одною з форм 
непристойносте. Значуща перипетія: сцена праці, що теж на шляху 
до зникнення, відновлюється у порожній формі, в німецьких 
заводах-симулякрах, де задля безробітних й за відсутносте будь-

* Пригода (апгл.). — Прим, перекл.
**Розіграш (англ.). — Прим, перекл.
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якого «реального» виробництва консервується психосоціяльний 
досвід процесу праці. Пречудова галюцинація модерного світу: 
безробітним платять за те, щоб вони, так би мовити, безвиплатно 
знову бралися до виробництва у сфері, що віднині є ні на що 
непридатною. Власне, це і є екстаз праці, ці робітники зазнають 
екстатичної форми праці. Вкрай непристойною й заразом украй 
меланхолійною виглядає ця пародія на працю. Пролетар стає 
проституткою в целофановій обгортці.

Ця чиста непристойність, ця ескалація прозоросте сягає своєї 
вершини в крахові політичної сцени.

З XVIII століття політична сцена прибирається в мораль і 
набуває статечносте. Вона стає місцем засадничого значеника: 
народу, народної волі, соціяльних суперечностей тощо, прагне 
відповідати ідеалові доброї репрезентації.

Якщо попереднє життя, наприклад королівського двору, 
розігрувалося в театральний спосіб, було грою і махінацією, то 
віднині існує публічний простір і система репрезентації (цей 
проміжок утворюється одночасно з театральним розподілом на 
сцену і глядацьку залу). Кінець естетики, початок політичної 
етики, що в отакому фігуративному просторі віднині є виразом 
не сценічної ілюзії, а історичної об’єктивносте.

Ця етична кристалізація політичної сцени породжує тривалий 
процес витіснення (точнісінько, як ото лінгвістичне структуру- 
вання породжує витіснене знака). Тут, за кулісами, в сутінках 
системи репрезентації і зароджується иозасцеиічне, або ж 
непристойне. Спочатку воно невиразне, тож затьмарює прозорість 
сцени, як ото підсвідоме й витіснене затьмарюють прозорість 
свідомосте. Його не можна ні побачити, ні репрезентувати, тож 
воно наділене енергією розриву, трансгресії, прихованим шалом. 
Такою є традиційна позасценічність, непристойність сексуального 
чи соціяльного витісненого, того, що і не репрезентоване, й не 
може бути репрезентабельним.

У нас геть по-іншому: сьогоднішня непристойність є непри
стойністю суперрепрезентації. Наша радикальна непристойність
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не стосується ні прихованого, ні витісненого — це непристойна 
прозорість самого соціального, просвічування соціяльного (і статі) 
як смислу, як референції, як очевидности. Стався цілковитий 
поворот. І якщо непристойність була колись усього лиш вторин
ною характеристикою витісненого — то було пекло репрезентації, 
як кажуть про пекло Національної бібліотеки, — якщо в неї ще 
був чар заборони, чар її фантазмів, чар її збочень, то сьогодні 
вона виступає головною характеристикою — і завдяки їй сцена 
видимого вибухає екстазом репрезентації.

Спочатку був секрет, і то було правило гри подоб. Потім було 
витіснене, і то було правило глибинної гри. Нарешті настало 
непристойне, і це правило гри всесвіту, що не має подоб і не має 
глибини, — всесвіту прозорости. Чиста непристойність.

Усе лежить на поверхні, та в цих поверхових речей вже 
немає таїни. Все, що зберігалося в таємниці, навіть те, чого й 
не існувало, силоміць витіснилося в реальне, репрезентувалося 
без жодної необхідносте й без будь-якої правдоподібносте. Ось 
порнофільм: оргазм у кольорі й широким планом, ні необхідносте, 
ні правдоподібносте, — він лише бездоганно правдивий, хоча не 
має нічого спільного з правдою. Він лише безсоромно видимий, 
хоча й не має жодного стосунку до репрезентації.

Аби річ набула смислу, потрібна сцена, а щоб була сцена, 
потрібна ілюзія, мінімум ілюзії, уявний порух, виклик реальному, 
що вас захоплює, зваблює, бунтує. Без оцього суто естетичного 
мітичного ігрового виміру немає навіть політичної сцени, де щось 
могло б витворювати подію. А ми вже не маємо цієї мінімальної 
ілюзії: ні потреби, ні правдоподібносте не маємо ми в подіях, 
що відбуваються в Біафрі, в Чилі, в Польщі, те саме стосується і 
тероризму, інфляції чи ядерної війни. Засоби масової інформації 
дають нам суперрепрезентацію цих подій, а не справжнє уявлення 
про них. Все воно для нас просто непристойне, позасценічне, бо 
завдяки медіям його можна бачити, не дивлячись, витончена 
галюцинація подій, її поглинають, як ото вуаєрист підглядає за 
сексом: на відстані. Ми вже ні глядачі, ні актори, — вуаєристи 
без ілюзії.
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Причина оцієї нашої нечуттєвости — в тому, іцо вже немає 
естетики політичної сцени (естетики у чіткому смислі), немає 
ставки, немає правил гри. Адже інформація й мас-медії є не сце
ною, перспективним простором, де щось розігрується, а екраном 
без глибини, перфокартою повідомлень і сигналів, що їх у такий 
же спосіб зчитує реципієнт.

Ніщо не може компенсувати цілковиту втрату сцени та ілю
зії — в автоматичній симуляції соціяльного, в автоматичній си
муляції політичного. І, звісно ж, не стануть тут у пригоді промови 
політиків, з їхньою вимушеною і патетичною жестикуляцією, — 
тторнографів нейтральносте, адже їхня офіційна непристойність 
лише дублює і підкреслює позбавлений ілюзії всесвіт. Втім, на 
це всім наплювати. Ми перебуваємо в політичній та історичній 
екстазі — бездоганно поінформовані й безсилі, пречудово солідарні 
й паралізовані, ідеально заклякнувши у світовій стереофонії, — 
трансполітизовані живцем.

Сьогодні вже немає трансценденції, є лише поверхня для розгор
тання операцій, гладенька операційна поверхня комунікації. 
Фаустівську, прометеївську еру виробництва і споживання засту
пила протеїнова ера мереж, нарцисична й мінлива ера під’єднання, 
контакту, суміжносте, feed-back, узагальненого інтерфейсу. Як 
ото в телевізії, увесь довколишній світ і наше власне тіло зокрема 
стає екраном контролю.

Остаточні мутації предметів і модерного довкілля зумов
люються тенденцією до формального операційного абстрагування, 
елементів і функцій — тенденцією до їхньої уніфікації в єдиному 
процесі, до переміщення жестів, тіл, зусиль за допомогою 
електричних чи електронних команд, до мініятюризації в часі й 
просторі процесів, що їхньою єдиною сценою — та, звісно ж, то 
вже не сцена — є мікропам’ять і мікропроцеси.

Епоха зумовлюється мініятюризацією часу, тіла, утіх. У 
людському масштабі вже немає ідеального принципу цих речей. 
Лишилися тільки атомізовані ефекти. Ця заміна людського 
масштабу атомним масштабом відчувається скрізь: відколи все
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зосередилося в мозку і генетичній формулі, що служать єдиними 
визначниками формальної дефініції буття, наше тіло виступає 
по суті як зайве, непотрібне з його простором, із многотою та 
складністю всіх його органів, тканин та функцій. Величезною 
географічною рівниною видається тіло пустелі, нікому не потрібен 
його простір (його навіть перетинати нудно), відколи всі події 
кристалізуються в містах, та ще й тяжіють до локалізації в кількох 
винятково малих місцях. І час: що вже казати про той неозорий 
вільний час, котрий нам лишився, велику многоту часу, що огортає 
нас, мов безкрає поле, геть непотрібний у своєму плині, відколи 
миттєвість комунікації звела наші зв’язки до низки моментів?

Не драму відчуження переживаємо ми, а екстазу комунікації.
Звичайно, приватний світ відчужував, оскільки відокремлював 

нас від інших, та заразом і зосереджував у собі символічне 
благо відчуження, а це відбувається тоді, коли відмінність може 
розігруватися і на добро, й на зло. В такий спосіб суспільство 
споживання тривало пщ знаком відчуження, як суспільство спек
таклю, та спектакль ще залишався спектаклем, позасценічности 
в ньому немає, вона розпочинається тоді, коли сцени вже немає, 
коли все набуває невблаганної прозоросте.

Ще Маркс розвінчав непристойність товару, пов’язану з ницим 
принципом його вільного обігу. Непристойність його випливає 
з того, що, на відміну од вагомості! і щільносте предмета, товар 
абстрактний, формальний і невагомий. Товар зчитується: на 
противагу предметові, що ніколи не зраджує повністю своєї 
таємниці, товар завжди виявляє свою видиму сутність, що є його 
ціною. Вона є формальною площиною реєстрації всіх можливих 
об’єктів: через неї все передається — це найперший і найбільший 
комунікаційний посередник модерного світу. Та повідомлення, 
що його вона посилає, — винятково спрощене і завжди те саме: 
обмінна вартість. Тож по суті повідомлення вже немає, це медіум, 
що можливий лише у своїй чистій циркуляції.

Варто лише розвинути той Марксовий аналіз товарної 
непристойности, аби декодувати комунікаційний всесвіт.
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Не лише сексуальне стає сьогодні непристойним у комунікації, 
а й будь-яка порнографія інформації та комунікації, струмів і 
мереж, порнографія функцій та об’єктів у їхньому зчитуванні, їхній 
плинності, їхній свободі, їхній регуляції, їхній полівалентності, 
в їхній посиленій сигніфікації, в їхній вільній експресії... Це 
непристойність того, що здатне цілковито розчинятися в ко
мунікації.

Чорну непристойність заступає біла непристойність — гарячу 
непристойність заступає холодна. Обидві прибирають форми 
скупчености: перша — це скупчення нутрощів у тілі, предметів, 
що нагромаджені у приватному світі, того, що кишить у безгомінні 
витіснення, — органічне утробне тілесне скупчення, — друга ж 
це скупченість поверхового насичення, безнастанного запиту, 
виполонення проміжних просторів.

Я піднімаю телефонну слухавку, і от маєш, мене хапає у свої 
обійми вся мережа, переслідує мене з нестерпною старанністю 
всього, що претендує на комунікацію. Вільні радіостанції: вони 
балакають, співають, про щось розповідають — багатющий зміст! А 
в медійній площині результат ось який: РМ-діяпазон насичується, 
станції збиваються докупи і настільки перемішуються, що вже 
нічого не передається. Те, що було вільне, вже перестало бути 
таким — я вже не знаю, що мені хочеться слухати, настільки 
насичений простір, настільки потужно тисне все, що хоче, аби 
його почули.

І мене охоплює негативна радіоекстаза.
Звичайно, існує чистий стан зачарованости, пов’язаний із 

оцією комунікативною гарячкою, а отже, й своєрідна утіха. 
Якщо скористатися класифікацією ігор, що її здійснив Каюа, — 
експресивні, змагальні, азартні й запаморочливі, — то весь 
розвиток нашої сучасної культури провадить нас до відносного 
занепаду експресивних та змагальних форм, що заступатимуться 
формами непевними та запаморочливими, де вже немає сцени, 
.дзеркала, виклику, дуелі, — то радше ігри екстатичні, самотні 
й нарцисичні, а втіха од них уже не сценічна та естетична, не
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екзотерична й чуттєва, а непевна й психотропна, втіха від чистої 
зачарованосте. 1 тут немає нічого негативного. Бо, звичайно ж, 
форми сприймання та утіхи зазнають оригінальних змін. Ми не 
повною мірою уявляємо наслідки цього процесу. Застосовуючи 
наші давні критерії й чуттєві рефлекси, ми, звісно ж, не знаємо, 
що може статися в цій новій чуттєвій сфері.

Єдине можна сказати з певністю: сцена хвилює нас, позасце- 
нічне чарує. Де зачарованість та екстаз, там зникає пристрасть. 
Інвестування, бажання, пристрасть, зваба чи, згідно з Каюа, 
експресія та змагання: гарячий всесвіт. Екстаза, непристой
ність, зачарування, комунікація чи, згідно з Каюа, випадок і 
запаморочення: холодний, сооі-всесвіт (запаморочення холодне, 
навіть запаморочення од наркотиків).

Та чи так, а ми потерпатимемо від навальної екстраверзії внут
рішносте й навального вторгнення зовнішносте, — все це 
означає не що інше, як категоричний імператив комунікації. Чи 
варто вдаватися до патологічних метафор? Якщо істерика — це 
патологічно роздута інсценізація суб’єкта, патологія виразу, 
театрального й оперного перевтілення, — якщо параноя є 
патологією організації та жорсткого й заздрого структурувания 
світу, — то комунікація, інформація, іманентна скупченість усіх 
мереж та постійна під’єднайість призведуть нас радше до нової 
форми шизофренії. Ніякої істерії, ніякої проективної параної — 
тільки отой стан, що породжує шизофренічний жах: незмірно тісна 
суміжність усього на світі, нечувана скупченість усіх речей, що 
контактує з ним, інвестує його, впоює його без будь-яких пере
шкод: жоден захисний ореол, навіть саме тіло, не захищає від нього. 
Шизофренік позбавлений будь-якої сцени, завдяки величезній 
плутанині й усупереч своїй волі він відкритий для всього. 
Він сама непристойність, непристойна здобич непристойного 
світу. Характеризує його не стільки віддаленість від реального 
на цілі світлові роки, не стільки радикальний розрив, скільки 
цілковита суміжність, тотальна миттєвість усіх речей, без захисту, 
без відступу, кінець внутрішносте та інтимносте, виняткова
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виставленість напоказ і прозорість усього світу, їло пронизують 
його з такою швидкістю, що він не може цьому завадити. Він-бо 
нездатен витворити межі свого власного буття, нездатен уже 
й осмислити себе: він лиш екран для поглинання, нечутливий 
пункт, де зосереджується вплив усіх мереж.

Потенційно усі ми шизофреніки.

Якби це справді було так, якби це було можливо, то ця екстаза 
непристойности, що поширилася у всіх ус годах, була б станом 
бажаної прозорости, станом примирення суб’єкта зі світом, но 
суті, для нас то був би Страшний суд, і він уже відбувся б.

Дві однаково можливі ймовірності: нічого ще не сталося, наше 
лихо в тому, що насправді нічого ще не розпочалося (визволення, 
революція, поступ...) — утопія фіналізму. Друга ймовірність — усе 
вже відбулося. Ми вже потойбіч кінця. Все, тцо було метафорою, 
вже матеріялізувалося, прорвалося у реальність. Це кінець кіпця — 
такий наш приділ. Ми перебуваємо у всесвіті без меж.
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Ми перейшли усі межі, зосібна сцени й істини.
Ми вже доправди потойбіч. Уява нам підневолена, істина й ро

зум лідневолені, ми переживаємо чи незабаром переживатимемо 
довершеність соціяльної о, все під рукою, небо утопії спустилося 
на землю, й усе, що виглядало райдужною перспективою, віднині 
переживається як сповільнена катастрофа. Ми відчуваємо 
фатальний присмак матеріяльного раю, а прозорість, що була 
ідеальним гаслом за епохи відчуження, сьогодні втілюється у 
вигляді однорідного терористичного простору — в гіперінформації 
та гіпервидимості.

Уже не чорна магія заборони, відчуження і трансгресії, а біла 
магія екстази, зачарування й прозорости. Це кінець патетики 
закону. Страшного суду не буде. Самі того не тямлячи, ми вже 
перейшли його.

Що ж, тим гірше. Ми перебуваємо в раю. Ілюзія неможлива. 
За всіх часів була вона гальмом реального, а тепер поступилася 
йому, й ми бачимо, як реальне вдерлося в безілюзорний світ. 
Розвіялася навіть історична ілюзія, що живила надію на конвер
генцію реального та раціонального в нескінченності, і через неї 
розвіялася й метафізична напруга: реальне стало раціональним — 
це поєднання відбулося під знаком гіперреального, екстатичної 
форми реального. Метафізична напруга здиміла, поступившись 
місцем гіатафізиці, себто тавтологічній і гротескній довершеності 
процесів істини. Убу: тонкі тельбухи й пишнота порожнечі. 
Убу, що є втіленням повноти і ситости, втіленням гротескної
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іманентности, разючої істини, геніяльна, гладка постать, що все 
поглинула, все переступила і сяє в порожнечі як уявне рішення.

Невже Бог вдався до такої негідної стратегії — вирішив на 
Страшному суді примирити людину з власним образом, що 
незмірно наблизило б її до ідеального фіналу? На щастя, іде не так: 
Божа стратегія в тому, що він утримує людину в невизначеності, у 
ворожості до свого образу, у піднесенні Зла до могуття принципу 
і винятковій чутливості до будь-якої зваби, що відвертає її від 
фіналу.

Немає ні принципу реальности, ні принципу втіхи. Є лише 
фінальний принцип примирення і кінцевий принцип Зла та Зваби.

За екстазою соціяльного, екстазою статі, тіла, інформації зачаївся 
принцип Зла, злий дух соціяльного, злий дух об’єкта, іронія 
пристрасти.

За фінальним принципом суб’єкта стоїть фатальна оберненість 
об’єкта, чистий об’єкт, чиста подія (фатальне), маса-об’єкт 
(мовчання), об’єкт-фетиш, жіночність-об’єкт (зваба). Після 
довгих століть тріумфальної суб’єктивности сьогодні на нас 
повсюдно чатує іронія об’єкта, об’єктивна іронія, що прочитується 
в самісінькому осередді інформації та науки, в самісінькому 
осередді системи та її законів, в осередді бажання і всієї психології.

Злий дух соціяльного

Не моральність і позитивна система суспільних цінностей спри
чиняються до поступу суспільства, а його аморальність і порок.

Не Добро і Благо, що були платонівським ідеалом моралі чи 
прагматичним і об’єктивним ідеалом науки і техніки, керують 
суспільними змінами чи суспільною життєздатністю — рушійний 
імпульс постає із розгулу образів, ідей та знаків.

Раціональна система моралі, цінности, знання, розуму 
заправляє лише лінійною еволюцією суспільств, їхньою видимою 
історією. Та глибинна енергія, що живить самі ці явища, струмує з
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іншого джерела. Престиж, виклик, усі звабливі чи антагоністичні 
імпульси, зокрема й самогубчі, не мають нічого спільного з 
суспільною чи історичною мораллю чи поступом.

Суперництво набагато потужніше, ніж уся моральність, а 
воно ж бо аморальне. Мода потужніша, ніж будь-яка естетика, а 
мода ж аморальна. Як сказали б наші предки, слава потужніша, 
ніж заслуга, а слава ж аморальна. Розгул знаків у всіх сферах 
набагато потужніший, ніж реальність, а він-бо аморальний. Гра, 
що її правила старі як світ, набагато потужніша, ніж праця, а гра 
ж бо аморальна. Зваба у всіх її формах набагато потужніша, ніж 
любов чи інтерес, а зваба ж аморальна.

У цьому філософському погляді, як і в Мандевіля, немає 
ніякого цинізму, це об’єктивний погляд на суспільство і, можливо, 
на всі системи. Цинічною та аморальною є сама енергія думки: 
мислитель, що улягає лише логіці своїх концептів, бачить не далі 
свого носа. Треба бути цинічним, а то пропадеш, і це, сказати б, не 
аморально, це той цинізм, що криється в таємному порядку речей.

Йдеться не про те, що індивіди чи цілі групи людей улягали 
якомусь таємному інстинктові, а про те, що влада, котра хотіла 
покарати цю непокору, цей розгул, цього лихого генія, звести її 
до «ірраціональних» мотивацій у людській підсвідомості, завжди 
прирікала їх на більш чи менш повільну смерть. Тим-то й неза
мінна енергія пороку, що це енергія розщеплення і розриву, яку 
хотіли наївно замінити механічною енергією виробництва.

Як функціюють наші буцімто раціональні й запрограмовані 
суспільства? Що змушує населення пересуватися й гасати? 
Науковий прогрес, «об’єктивна» інформація, зростання колек
тивного добробуту, розуміння причин і наслідків, реальне 
покарання винного чи рівень життя? Аж ніяк: ці речі нікого 
не цікавлять, так воно лише у результатах опитувань. Чарує 
всіх знаковий розгул, те, що реальність повсюдно збурюється 
знаками. Це таки цікава гра — вона відбувається в мас-медіях, 
у моді, в рекламі, — а ще загальніше і в політичному спектаклі, 
й у спектаклі технології, науки, одне слово, у спектаклі чого 
завгодно, тому що розлад реальности, видовищне спотворення
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фактів та уявлень, тріумф симуляції чарують мов катастрофа, — 
і вона справді є, це не що інше, як запаморочливе спотворення 
всіх чуттєвих ефектів. За цей ефект симуляції або ж, як хочете, 
зваби ми ладні заплатити бозна-яку ціну, принаймні набагато 
вищу, ніж за «реальну» якість нашого життя.

У цьому й полягає секрет реклами, моди, гри, всіх похітливих 
систем, що пригнічують моральну енергію і вивільняють енергію 
аморальну, ту, що весело втішається тільки знаком речей, кидаючи 
виклик їхній істині, — у такий спосіб вона прилучається до 
всіх магічних та архаїчних енергій, що завжди робили ставку 
на всемогутність думки па противагу всемогутності реального 
світу, — аморальна енергія, що ламає смисл, що пронизує факти, 
репрезентації, отримані цінності й електризує суспільства, 
заблоковані в їхньому платонічному образі.

Пречудовим взірцем цієї «диявольської» потуги змін, цієї амо
ральної енергії перетворення, що спрямована супроти усіх систем 
цінности, є Сполучені Штати. Попри їхню моральність, їхнє 
пуританство, їхню маніякальну чеснотність, їхній прагматичний 
ідеалізм, все в цій країні неухильно міняється завдяки імпульсові, 
котрий не має нічого спільного з поступом, що лінійний за 
визначенням, — ні, справжнім рушієм є ницість вільної циркуляції. 
Асоціяльна й дика, непідвладна будь-яким послідовним суспільним 
проектам: тут все тестується, все оплачується, все виставляється 
напоказ, все зазнає краху. Західна музика, види терапії, сексуальні 
«збочення», східні хмарочоси, лідери, технічні новинки, мистецькі 
течії, — все воно проходить одне за одним, і немає йому впину. 
А наше культурне підсвідоме, що в глибині своїй живиться 
культурою і смислом, може бути різким контрастом до цього 
спектаклю, проте ця аморальна скупченість усіх форм, усіх рас 
у несамовитому спектаклі перемін і є досягненням суспільства і 
ознакою його життєздатносте.

Реклама, ница абстрактна циркуляція, євродолари, біржові 
котирування, аморальність циклів моди, непотрібні технології 
й велич, виборчі трюки, гонка озброєнь — усе це є не лише
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історичною ознакою засилля капіталу, а й натомим доказом 
ще важливішого факту, ніж сам капітал, — доказом того, що не 
існувало жодного достеменного суспільного проекту, котрий був 
би гідний цього звання, що жодна група по суті не мислилася 
як достеменно соціяльна, себто як солідарна зі своїми власними 
цінностями і послідовна у своєму колективному проекті, одне 
слово, що відповідального колективного суб’єкта й близько 
ніколи не було й що не було навіть можливосте для виникнення 
об’єкта цього порядку.

Публічна мораль, колективна відповідальність, поступ, раціо
налізація суспільних стосунків: дурня! Хіба мріяла про це 
бодай яка соціяльна група? Мріяли соціологи та ідеологи, та 
ще політики, що саме втратили смисл політичного, цієї облуди 
і цієї fallacy* політичного, — це вже не те, що викладене у творі 
Макіявеллі «Державець», а, якщо вірити Мандевілю з його 
аналізом соціяльного, це макіявеллізм усього суспільства в його 
реальному функці юванн і.

Енергія соціяльного як така, енергія суспільної угоди та її 
ідеалізація в соціялізмі — вбога енергія. Це розумна енергія, 
повільна і штучна. Та, як бачимо, народи їй не підкоряються, 
вола є лиш їхньою історією. Навіть Революція, що її можна 
вважати кульмінаційною віхою цієї «свідомої» енергії, не була 
розгадкою історії. Рівароль пише: «Народ по-справжньому й не 
хотів Революції, він хотів лише спектаклю». Чи є більша облуда? 
Чи більша аморальність (надто ж як ідеться про Революцію! — 
та заспокойтеся: якщо народ начебто прагне порядку, то, може, 
йому теж хочеться лиш спектаклю?).

Якщо наше збочення полягає в тому, що нам хотілося б не 
реальної події, а її спектаклю, не речей, а їхнього знаку й потаємної 
насмішки їхнього знаку, то це означає, що ми не так уже й хочемо, 
аби речі мінялися, — нам потрібно ще, аби ці зміни зваблювали 
нас. Для настання Революції треба, щоб вона зваблювала нас, а

* Обман (англ.). — Прим, перекл.
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може вона робити це лише знаками — тут вона, як найостанніший 
з політиків, що зі шкури вилузується піл час виборчої кампанії. 
Та щоб тебе зваблювали, треба платити найвищу ціну, адже 
Революція може бути історично детермінованою, вищий від 
неї лише спектакль. І що ж ми обираємо? Чому народи, що так 
дорого платили за свою Революцію, на превеликий відчай їхніх 
захисників, так часто падали у прірву байдужості!, нітрохи не 
переймаючись цією «подією», присвятивши своє життя спектаклю 
Революції?

А тому що ця лукава тяга звільняє нас від жаху.

Ще один приклад неморального суспільства, що живе глибинною 
аморальністю: Італія. Чому в ній немає застою (на відміну від 
Франції, навіть соціялістичної)?

Бо це єдине суспільство, що колективно перетнуло віртуальну 
лінію симуляції — колективна віртуозність жити у сміховинному 
і заразом витонченому порядку симуляції. Що не борониться 
відчайдушно — а тому й життя там урешті-решт щасливіше, — від 
утрати сутности, цінности і смислу, утрати, що є таким лихом 
для інших суспільств і причиною їхнього застою. Інші живуть 
у стані прикрої симуляції, Італія ж, зберігаючи всі пропорції, 
живе у стані радісної симуляції. Тут уже є закон, можливо, він 
назавжди поступився місцем грі й правилу гри. Всі італійці, від 
Червоних бригад до спецслужб, від мами до мафії, від terremotati 
до осередку масонської ложі Г12 (примара держави, що стала 
таємним товариством!) є, в певному розумінні, змовниками, 
що відсьогодні уклали іронічну угоду сприяти театральності, 
симуляції влади, закону, ладу чи живучого безладу — таємний 
пакт про стратегію позірностей, що панує над усім оцим. Про 
ефект ілюзії політичного і соціяльного, котрі розігруються й 
відразу ж розвінчуються, і про втіху від ефектів (не так далеко 
модель Відродження). Справжній актуальний соціяльний поділ — 
це колективний поділ зваби.

Чи може бути фантастичніше злютування?
Що крім фікції, іронічної стратегії подоб можна колективно чи 

індивідуально віднайти за розшаруванням референтних усесвітів?

75



ф а т а л ь н і  с т р а т е г і ї

І хіба ж не розчарує нас посмертний французький соціялізм, адже 
й він усього-на-всього розігрує нещасні подоби соціяльного, що 
втілене в похоронній статуї Командора Мітерана і моральній 
бюрократії наших підкомандорів.

Чи ж не є відображенням універсального припису ця таємна 
непокора групи власним принципам, ця аморальність і ця 
глибинна дводушність? Треба розбудити принцип Зла, котрий 
живе в маніхействі й у всіх великих мітологіях, аби на противагу 
принципові Добра усталити якраз не верховенство Зла, а глибинну 
двоїстість, яка передбачає, що будь-який лад існує на те, аби 
йому не підкорялися, аби його атакували, аби його порушували, 
руйнували.

Первісні народи інакше й не мислили, відомо ж бо, що в них був 
інший погляд на богів, ніж у нас: вони вигадували їх лише для того, 
аби завдавати їм смерти, і в цьому періодичному жертвопринесенні 
черпали свою потугу. В ацтеків богів один по одному приносили 
в жертву, аби народилися Сонце, Місяць, люди. Аби щось жило, 
треба, щоб умер той бог, котрий його втілює.

Засадниче правило таке: аби жила якась група чи індивід, 
вони ніколи не повинні прагнути свого власного блага, свого 
зиску, свого ідеалу. Вони завжди повинні стреміти далі, потойбіч, 
виходити за власні межі, як отой боєць у японському бойовому 
мистецтві. Не треба прагнути до примирення цих двох принципів. 
Двоїстість стратегічна, двоїстість фатальна.

Саме це і вбачав Батай за концептом витрачання і проклятого 
приділу. Головне — надлишок, надмір. Там концентруються усі 
ставки, там спалахує суспільна енергія. І тоді соціяльне вже не 
є договірною організацією керування інтересами групи (втім, у 
цьому випадку воно є хіба що керуванням нестачею, зосібна й 
керуванням нестачею самого соціяльного, — принцип економії 
виходить з того, що блага ніколи не буває досить для всіх, принцип 
Батая виходить з того, що його для всіх завжди забагато й що надмір 
є нашим ириділом), а бурхливою, часом абсурдною організацією, 
викидом спустошливої енергії, антиекономією, дивом, викликом
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консервативній природі. Соціяльнє — це розкіш. Наше соціяльне 
характеризує хіба що вбогість наших суспільств.

Ще один підбадьорливий знак: надзвичайне колективне 
зачарування, несамовите прагнення народу принести в жертву 
свого вождя чи побачити, як його приносять у жертву, якщо 
трапиться така нагода. Не слід применшувати суто політичне 
прагнення народів привести до влади людей або ж якусь касту 
і потім спостерігати, як вони сходять у нівеч, або пхати їх у 
прірву поразки. Це лише політична версія закону обернености 
і форма усвідомлення політичного, як щонайменше рівного 
соціяльній угоді (якщо не вищого від неї) й передачі владних 
повноважень, яку вона вихваляє, щоб її розвінчати. Звичайно, 
народи обирають вождів і підкоряються їм, звичайно ж, вони 
наділяють своїх представників владою і легітимністю. Та хіба 
не можна припустити, що в основі цього завжди лежить логічне 
прагнення помститися? Влада, хоч якою вона була б і від кого б 
походила, є символічним убивством, тож і відпокутується вона 
убивством. Можна заприсягтися, що будь-яке суспільство знає 
про це в той самісінький момент, коли воно приводить його 
до влади, і що вождь його, якщо він достатньо розумний, теж 
пречудово усвідомлює це.

Це належить до правила гри, котре полягає в тому, що група чи 
індивід ніколи не повинні стреміти до самозбереження. Влада теж 
не повинна прагнути до цього, якщо вона справді хоче виконувати 
свої функції, ніколи не повинна прагнути до продовження своєї 
тяглости: вона повинна повсюдно шукати свою власну смерть. 
Якщо ж це не так, то вона потрапляє в полон владної ілюзії, в 
кумедне становище, у яке ставить її вічне породження, себто 
постійна концесія на владу. Якщо вона не тямить цього, то її 
зметуть з лиця землі. Якщо ж цього не тямить група, то вона 
погубить себе. Інституція влади, мов у дзеркалі, відбивається в 
однаковій необхідності її вбивства.

Навіть новітні лідери, котрих невідступно переслідує їхня 
постійна присутність у владі, лідери, котрим дуже мало загрожує 
ритуальне жертвопринесення, інстинктивно вгадують це правило
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і без вагань удаються до інсценізації своєї смерти завдяки більш 
чи менш вдало організованим замахам. Втім, декому не завжди 
щастить її уникнути, та не це важливо, адже в цьому випадку 
смерть ні до чого, треба вміти зникнути. Невід’ємна риса наших 
модерних систем, як бюрократичних, так і управлінських, 
полягає не в умінні померти, а в умінні заступати одна одну. 
Сучасні керівники вірять у свою чесноту, бо вони вірять у те, 
що їх призначають народи. Влада для них — лише банальна 
стратегія. Та є й інші політики, котрі знають, що влада ніколи не 
є однобокою здатністю розпоряджатися волею інших людей, а 
лише витонченим і значущим утіленням власної загибелі. Вони 
знають, що влада, так само, як істина, — порожнє місце, і треба 
вміти ніколи його не займати, ще й надто, потрібно робити так, 
щоб у нього потрапляли інші. Влада, що займає це місце, влада, 
що втілює владу, — стидка і мерзенна, й раніше або пізніше вона 
проливає кров або стає кумедною.

Втім, у цьому полягає й уся стратегія розумного руйнування: не 
в лоб атакувати владу і протистояти їй, а підштовхувати її до того, 
щоб вона зайняла цю сороміцьку позицію істини, цю безсоромну 
позицію цілковитої очевидносте. Бо якраз тут, де приймають її за 
реальність, потрапляє вона в полон уявного — тут не існує вона, 
бо розвінчала свою власну таїну.

У цьому й полягала пеузгоджена тактика Травня 1968 року: 
змусити владу, щоб вона збіглася з несимульованим виконанням 
своїх функцій, — і робилося це шляхом різних замацок, — щоб 
вона постала як репресивна влада. Вочевидь наївна і марна мета.

Навіщо приносити себе в жертву, щоб стати доказом цієї 
репресивносте? Та пастка ось у чому: вчинити так, щоб влада 
була ще репресивнішою, ніж вона є насправді, — то маніфестанти 
використовували насправді потугу симуляції, змушуючи владу 
долучити до репресій репресивну безсоромність. А це і є смерто
носним: симуляція завжди є набагато ефективнішою зброєю. 
Досить знищити себе перед лицем того, хто вас заперечує, аби 
його зброя з усією силою інерції обернулася проти нього самого. 
Тож Травень 1968 року був не наступальною акцією (влада тут
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наперед вигравала), а оборонною симуляцією, що полягала в 
тому, аби вкрасти (зокрема й якщо її не існує) у влади її таїну 
і в такий спосіб залишити її безборонною перед лицем власної 
потворносте.

Треба пам’ятати, що влада обертається довкола таємної 
потворносте і що підносити когось до влади означає віддавати 
його в обійми тяжкої справи, що завжди на грані комічного, 
привілею без еквіваленту. Виплутатися з цього він може лише 
завдяки двозначності та двоїстості. Якщо ж ви усуваєте будь-яку 
непевність із реалізації його потуги, то вмить прирікаєте його 
на смерть.

Сам принцип Зла полягає в об’єктивній іронії й у стратегіях, 
що з неї випливають.

Усі епохи, всі філософи, всі метафізики (маніхейські, єретичні, 
катарські, чаклунські, а також иервалівські, джаричні, лотре- 
амонівські) в певний момент висували гіпотезу про безглуздість, 
засадничу ірреальність світу, себто про принцип Зла, і за те їх 
вкривали ганьбою і спалювали, адже це смертний гріх. Ірреаль
ність світу і, як вислід, всемогуття думки цілком поважно 
мислилися лише в суспільствах без реального (чи радше без 
історії або писемносте). Всі мітології, всі новонароджені релігії 
пережили шалене заперечення реального, несамовито кидали 
виклик існуванню. А все, що заперечує реальне і кидає йому 
виклик, звичайно ж, ближче до світу за думкою.

З іронії вчинили щось мефістофелівське, та вона лише фільтрує 
всі речі й убезпечує їх від плутанини. Вона фільтрує слова, уми 
і тіла, фільтрує концепти і втіхи й убезпечує їх від скупченосте 
та любовного злиття. В анаморфозі розладнує вона одну форму 
за допомогою іншої, в метаморфозі — один вид за допомогою 
іншого, тож у грецькому міті злягання богів і людей є іронічним. 
Різниця поміж богами й людьми, поміж людьми і тваринами є 
фільтром зваби. Коли подібне злягається з подібним, все стає 
непристойним. Необхідність іронії, як і необхідність утіхи, є 
частиною необхідносте Зла.
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Злий дух об'єкта

На початку XX століття наука визнала, що будь-який пристрій 
для спостереження на мікроскопічному рівні призводить до такого 
спотворення об’єкта, що його пізнання закінчується руйнуванням. 
Це вже справжнісінька революція, тому що це визнання кладе 
край умовній гіпотезі про реальність і об’єктивне знання, проте 
сам принцип експериментування залишається недоторканним. 
Розігрується тут лише непевність і висувається нова угода — 
про непевність. Результати стають відносними у функціюванні 
самої науки як медіума, та ця релятивізація, у певному розумінні, 
свідчить про непомірну гординю. «Моя певність закінчується там, 
де вступає в дію інструмент», — каже мікрофізик. Або ж: «Якщо 
на платівці відбивається дрібка світла, то чи не є «причиною» 
цього сама платівка? Чи й справді можна говорити про фотон, що 
раніше (чи пізніше) вловився fia екрані або на фотоплатівці?» В 
гуманітарних науках те саме, — щоправда, його скрайні наслідки 
ніколи не зазнавали аналізу, — допущення будь-якої можливої 
відповіді й висновок з неї зумовлюються самим запитанням, а 
отже, й марнотою аналізу та інтерпретації (втім, тут інтерпретація 
ще не для всіх утрачена).

Втім, це всього лиш обмежена революція, адже ніколи не 
висувалося інших гіпотез, крім гіпотези про спотворення об’єкта, 
котрий зазнає насильства з боку спостережного пристрою і не має 
змоги відповісти на це (хіба що, як ото було в Орфея з Еврідікою, 
ставить його перед нерозв’язною проблемою оприявнення об’єкта 
без його унівечення), — або ж вона знову перебуває в полоні 
тотальної симуляції, себто проектується в непевну форму моделей.

Крім гіпотези про спотворення об’єкта, ніколи не висувалася 
гіпотеза про активну реторсію об’єкта як реакцію на опитування, 
запит, насильство.

А може, об’єкт обманює нас, невдоволений тим, що спосте
реження спотворює його? Може, він витворює оригінальні 
відповіді, а не лише ті, що до них спонукають його? Може, він 
геть не хоче, щоб його аналізували й спостерігали, і, сприймаючи
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це як виклик (а воно насправді таким і є), відповідає іншим 
викликом? Ця переможна хитрість аналізованого об’єкта дуже 
добре відчувається в науках, що їх прозивають гуманітарними 
(якщо не вважають за краще забути про це). Тут уже можна 
витворити пункт неповернення, де не лише будь-яка позиція 
суб’єкта аналізу характеризується відносністю та непевністю, а 
й відбувається цілковита зміна пріоритету: завдяки своїй позиції 
об'єкта об’єкт аналізу сьогодні повсюдно бере гору над суб’єктом 
аналізу. Він повсюдно вислизає від нього, відсилає його до 
незнайденної позиції суб’єкта. Він не лише перевершує його своєю 
складністю, а й усуває запитання, що той може йому поставити. 
Навіть матеріяльні процеси завдяки оберненості розладнують 
будь-який запит (оберненість — абсолютна зброя супроти будь-якої 
детермінації, яку прагнуть нав’язати феноменам, та не щадить вона 
й недетермінованости, адже оберненість не належить до розряду 
непевности, вона є радше чимось на зразок точної детермінації, 
але зворотної й симульованої, збоченої контр-детермінації). 
Опинившись у глухому куті під тиском аналізу, вони зазнають 
обернення — як ото міняються подоби, ОПИІПГВШИСЬ у глухому 
куті під тиском смислу. Суб’єкт аналізу повсюдно стає хистким, 
і цей реванш об’єкта тільки розпочинається. І сам він є часткою 
загального обернення.

Найгірше ось що: можливо, настане такий момент, коли суб’єкт 
побачить, що його зваблює його ж таки об’єкт (а це геть природно), 
і знову буде здобиччю подоб — це найліпше, що може статися і 
з ним, і з наукою.

Цю форму обернення, перетворення знання в загадкову дуель 
суб’єкта і об’єкта, форму, що досі простежувалася лише у мовній 
сфері, відчувають у царині «точних наук» про матерію й самі 
фізики.

Вимірювання, що їх здійснили над часткою, не дають підстав 
сказати, що сталося б із іншою часткою, яка постала за таких самих 
умов... Вимірювання елементарної частки, наприклад фотона, 
настільки збурюють прилад, який бере участь в експерименті, що
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інша частка, відокремлена від першої нескінченною відстанню, 
котра у нашому масштабі дорівнює кільком світловим рокам, 
відразу ж реагує відлунням цього вимірювання.

«Вимірювання поширює свої наслідки на відстані зі швид
кістю, що перевищує швидкість світла... Фотони отримують 
попередження, несуть інформацію до світлового джерела, 
хитрують, щоб уникнути збурення спостережного пристрою. 
Фотони обмінюються інформацією: фантастика. І, здається, для 
цього вони вступають у миттєву взаємодію на відстані — без 
обмеження світловою швидкістю. Енергія, що йде з майбутнього, 
могла б цілковито змінити теперішній стан системи...»

І як же чинити опір надсвітловій іронії цих фотонів із їхніми 
надшвидкими спецслужбами, що кидають виклик аналітичному 
пристрою? Принаймні гіпотеза про активну, зухвалу відповідь, 
про не-інерцію «матерії», про необмежений антагонізм і, на 
довершення, про смертельний поєдинок між будь-яким суб’єктом, 
таким, яким він гіпостазується в аналізі, і будь-яким об’єктом, 
котрим суб’єкт буцімто послуговується в своїх розрахунках і 
маніпуляціях, — ця гіпотеза таки причаровує. Як подумаєш, то 
вона просто-таки вочевидь фантастична. Неправдоподібною є 
гіпотеза («наукова» гіпотеза) про мертву об’єктивність всесвіту. 
Якщо вважаєш себе матеріялістом, то треба визнати, що матерія 
не пасивна й інертна, а наділена духом, навіть злим духом, що 
зводить нанівець усі спроби його використати.

Насправді ж досі оберненість залишається у розряді метафізи
ки («Якщо всесвіт може пояснюватися причиновістю, то це тому, 
що причина й наслідок не можуть розглядатись як еквівалентні 
й взаємозамінні умови. Як не може знову поділитися на дві 
окремі рідини суміш води та чорнила... так і будь-який фізичний 
феномен підпорядкований незворотності причиново-наслідкового 
зв’язку...»), та, можливо, сьогодні вона збурює фізику й розхитує 
її засади.

Разом з нею зникає раціональний принцип, який передбачає, 
що наслідок повертається до своєї причини, щоб анулювати її, що
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наслідок є анулюванням причини, — або ж те, що ніколи не було 
причин, а була просто собі низка наслідків. Обернеиість у зародку 
вбиває будь-який детерміністський (чи недетерміністський) 
принцип причиновости. І коли я кажу «в зародку», то маю на 
увазі яйце і курку — що було спочатку? — цю горезвісну апорію 
про гіричиновість: навіть причиновий лад не може уникнути 
пародійної кругобіжности, що, в певному розумінні, є реваншем 
ладу оберпености.

Оповідки, де фігурує оберненість, завжди дуже химерні, як-от 
про щура і психолога: щур хвалиться, як він урешті-решт привчив 
психолога давати йому шмат хліба, коли він, себто щур, піднімає 
защіпку у своїй клітці. Згідно з цією моделлю на рівні науковому 
всі експерименти пофальшовані — не свідомо спотворені 
спостерігачем, а пофальшовані об’єктом задля розваги чи задля 
помсти (звідси й незрозумілі траєкторії часток), ще й надто: об’єкт 
вдає, ніби підпорядковується фізичним законам, причому лише 
тому, що це приносить величезну втіху спостерігачеві.

Ось вам і патафізика (наука про уявні рішення), що чатує на 
фізику в її непристойних крайнощах.

Іти назустріч бажанню іншого, мов у свічаді, віддзеркалювати 
його прохання, ба більше, випереджати його: важко навіть уявити, 
яка потуга розчарування, поглинання, обману, зловживання 
криється в цій миттєвій звабі. Отак і маси втрачають свою 
реальність, потрапивши у засяг таких симулятивних механізмів, 
як опитування, — як і з матерією воно буває на фогоекранах, 
що фіксують рух елементарних часток. Те ж таки відбувається 
і з самими подіями, що ховаються з поля зору за медііпшми й 
телевізійними екранами. Бо таки правда, що, як і частки, події 
існують лише на екрані відхилення, а не віддзеркалення, як ото у 
свічаді. Свічадо було площиною, де продукувалося уявне суб’єкта, 
екран же (під ним я розумію і мережі, й струми, і перфокарти, 
і магнітні стрічки, й симулятивпі моделі, і всі пристрої для 
запису та контролю, одне слово, всі записувальні поверхні) 
є, власне, площиною його зникнення. Відомо, що телевізійне
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світло ендогенне, воно струмує зсередини й нічого не відбиває — 
все відбувається так, наче сам екран є причиною і первинним 
місцем тих явищ, котрі на ньому продукуються, — наслідок 
пофальшування сучасних пристроїв «об’єктивного» відобра
ження, котрі звели нанівець саму об’єктивність своїх процесів.

Інший, об’єкт зникає з обріїв науки. Подія, смисл зникає з 
обріїв мас-медій.

Та слід бачити, що зникнення теж може бути стратегією — 
не вимушеним наслідком роботи інформаційного пристрою, 
а власного стратегією об’єкта, для котрого контрольний екран 
виступає, в певному розумінні, екраном зникнення. Цій теле
візійній площині, що здійснює запис, індивід або маси відпо
відають пародійною поведінкою зникнення. Ким є вони за тим 
екраном, що вони там роблять? Вони й самі витворюють собою 
непросяжну й незбагненну площину, що і є способом зникнення. 
Вони настільки щезають, тануть у штучному екрані, що їхню 
реальність, як ото й реальність матеріяльних часток, можна з 
усіма підставами поставити під сумнів, і це нічого не змінить в 
імовірному аналізі їхньої поведінки. В «реальній дійсності», за 
прегарною «об’єктивною» обслоною мереж і моделей, що буцімто 
щось осягають, за метушнею дослідників, аналітиків, учених, 
спостерігачів (а також медійників та політиків) потужно вирує 
насмішка, обернення і пародія — сам об'єкт активио експлуатує, 
пародіює власний спосіб зникненнях

Медії спричиняються до зникнення події, об’єкта, референції. 
А може, вони всього лиш служать засобами для стратегії зникнен
ня — стратегії самого об’єкта?

Маси спричиняються до зникнення, розчинення індивіда. А 
може, вони служать індивідові лиш омріяною нагодою зникнути?

Медії не мають відповіді. А може, вони є всього лиш екраном, 
яким користуються маси для мовчання?

А може, й ідеться про звабу, та вже у зворотному сенсі: не 
про спотворення мас медіями, а про спотворення медій масами 
у стратегії зникнення останніх із медійних обріїв?
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Як ото спостереження за часткою не дає підстав робити висновки 
про поведінку другої частки за таких самих умов, так воно і з 
масами й індивідами: вони слухняно улягають аналітичним 
моделям та опитуванням немовби для того, аби вчинити їх ще 
більш нерозв’язними. Адже опитування нічого не вирішують, в 
цьому, сказати б, їхній чар, і вони є такими, бо становлять собою 
екран, за котрим об’£кт настільки зник, т о  вже нічого не можна 
сказати ні про його причинове буття, ні про ефективний наслідок 
моделі. Звідси й походить недовіра до цінности опитувань — або 
ж цілком виправдана розв’язність у ставленні до них — щось на 
кшталт спонтанного «вердикту симуляції». Це вираз недовіри, 
невіри, і поширюється він на все, що несуть нам сьогодні медійні 
та інформаційні канали, навіть наукові. Ми фіксуємо все це, 
та не віримо в нього, тому що ми самі стали екранами, — а хто 
може вимагати від екрана, аби він вірив у те, що фіксує? На 
симуляцію ми відповідаємо симуляцією, ми вже й самі зробилися 
симулятивними пристроями. Є люди, що не вірять навіть у 
космічні польоти (про це свідчать опитування)! Йдеться не про 
філософський сумнів, що стосується буття та позірностей, а про 
глибоку байдужість до принципу реальности під загрозою втрати 
будь-якої ілюзії. Всі давні інструменти знання, концепт, сцена, 
дзеркало, намагаються витворити ілюзію, а отже, підкреслюють 
правдиве відображення світу. Електронні поверхні позбавлені 
ілюзії, вони несуть нерозв’язне.

Це призводить до того, що вже неможливим є критичне й іро
нічне добре /давнє судження. Про риторику можна було сказати: 
«Це література!» Про штучність: « І le театр!» Про містифікацію: 
«Це кіно!» І ні про що не можна сказати: « І Le телебачення!» Бо 
світу референцій уже не існує. Якщо настане такий день, коли 
ми зможемо заявити в такий же спосіб: «Це телебачення! Це 
інформація!», то все зміниться.

Може, колись і стане масовою практика, що змальована у фільмі 
«Capricorne One»*, /де в останній момент зривається експедиція

* Американський фільм «Козеріг Один ■». ІІрим. перск.ї.
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на Марс, що так важлива для престижу Сполучених Штатів, і 
її від початку й до кінця імітують на телестудії десь у пустелі, 
ще й заразом пречудово транслюють на всі телеекрани земної 
кулі. А чом би й ні? Симуляція — не злочин. Достеменність — це 
всього-на-всього просторовий ефект, і навіть космічний простір 
є для нас лиш екраном для симуляції, котрий не має глибини. 
Просторовий ефект поєднується тут зі спецефектом.*

Екран нічого не представляє — ні телеекран, ні екран опиту
ванії. Помилкою буде гадати, ніби опитування можуть щось там 
представляти, як ото слово, іцо виражає існування предмета, 
образ — існування дійсносте або лице виражає зовнішні почут
тя. Па репрезентативність може претендувати хіба що виборча 
система, бо вона інсценізує відносну діялектику тих, що пред
ставляють, і тих, кого представляють. Щодо іншого, то там і 
близько нічого такого немає. Модель, на противагу концептові, 
належить не до розряду репрезентації, а до порядку симуляції 
(віртуальної, непевної, стримувальної, безреферентної), тож 
чистісіньким безглуздям буде застосовувати до неї логіку 
репрезентації. Звідси й походять усі непорозуміння й нескінченні 
пусті суперечки про її вартість і її «добрий вжиток» (наче в рекламі: 
Ссґела/Мітеран — хто кращий соціяліст?). Абсурд і безвихідь: 
існує суміш двох чужорідних систем, і їхні параметри не можуть 
взаємно накладатися. Нелогічне проектування операційної 
статистичної інформаційної симулятивної системи на систему 
традиційних цінностей, систему представництва, волі та поглядів. 
Цього непорозуміння досить, щоб кристалізувати усю моральну 
філософію інформації.

Опитування так гарно вдосконалюються, що ніколи нічого не 
представлятимуть, бо правила їхньої гри не мають нічого спільного 
з правилами репрезентації. їхня логіка цілковито узгоджена з ло
гікою об'єктивності!, та в межах цього процесу об’єкта вже немає: 
це вже об’єктивність у чистому вигляді! Пречудова насмішка! Воно 
дійсне для всіх медій: у стані симуляції, себто там, де ні правди,

* В оригіналі гра слів: spatial і special. — Прим, перекл.
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ні облуди, стає винятково лицемірною будь-яка деонтологія. 
Про деонтологію опитувань (або ж медііі) говорити так само 
безпідставно, як про деонтологію моди, — її не знайти, одколи 
рушієм її стала гра не на протиставленні гарного її потворного, а 
на нерозрізнененні цих двох полюсів і нейтральному кружелянні 
їх в узагальненому ефекті зваби.

Втім, припущення, що можна було б поставити опитування 
на рівень цілковитої вірогідності!, що можна було б надати 
інформації кредит якоїсь істини, — все це було б лише початком 
драми. Адже якби пощастило домогтися від соціяльного утілення 
цього давнього, заяложеного ідеалу, то це звільнило б нас від 
його драматичної можливості!. Ця істина означала б, що техніка 
соціяльного взяла гору над самим соціяльним. А в цьому й 
полягає диявольський ефект будь-якої симуляції. Звідси й бере 
початок м’яка технологія екстермінації. 1 тому справжні проблеми 
розпочинаються з гіпотези про добре фупкціювання, адже 
важливими є не спотворення істини в механізмі, а спотворення 
будь-якого реального об’єктивною вірогідністю механізму.

Якою гарною була інформація в епоху істини! Якою гарною 
була наука в епоху реального! Якою гарною була об’єктивність 
в епоху об’єкта! Яким гарним було відчуження в епоху суб’єкта! 
Тощо.

Тож не мають рації ні ті, хто вихваляє медії як благо, пі ті, хто 
нарікає на маніпуляцію, оскільки немає жодного стосунку поміж 
системою смислу і системою симуляції. Реклама і опитування 
геть нездатні хоч від кого б там відчужувати волю чи думку, 
оскільки вони не грають у тому часопросторі волі й репрезентації, 
де формується судження. З тієї ж таки причини вони нездатні 
висвітлити чиюсь волю чи думку, тому що чужі цій сцені думки, 
заразом театральній і репрезентативній, думки, що становить саму 
сцену політичного. Тож заспокоймося: вони не можуть її знищити. 
Але й ілюзій не треба плекати: не зможуть вони ЇЇ її просвітити.

У тім, що стосується нашого власного вибору, нашої думки, 
нашого судження, відбувається ось що: розкол між двома
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системами призводить до того, що всіх пас охоплює отупіння та 
непевність. Ніколи не знаєш, чи впливають реально реклама та 
опитування на волю людей, — та не знаєш і того, що було б, якби 
не існувало ні реклами, ні опитувань. Екран, що його снують 
довкола нас медії (інформація), — це екран цілковитої непевносте. 
Причому нової непевносте — адже ця непевність випливає не з 
браку інформації, а з самої інформації, з її надміру. На противагу 
традиційній непевності, яка завжди могла вирішуватися, ця 
непевність непоправна й ніколи не може бути скасована.

Оце така доля у нас, об’єктів опитування, інформування, 
статистики: поставлені перед упередженим контролем за нашою 
поведінкою, поглинуті цією безнастанною рефракцією, ми вже 
не стикаємося ні з власною волею, ні з волею іншого. Ми навіть 
не відчужені, адже іншого не існує, — сцена іншого, як і сцена 
соціяльного та політичного, вже зникла. Кожен індивід силоміць 
підпорядкований неподільній зв’язності статистики. Безповоротна 
екстраверзія, як і непевність.

Непристойність, що притаманна опитуванням, випливає не з 
того, що вони зраджують таємницю думки, потаємність волі чи 
буцімто порушують якесь невід’ємне право приватної особи (якби 
таємниця справді існувала, то ніщо не могло б її зрадити, навіть 
її власник), — випливає вона зі статистичного ексгібіціонізму, з 
отого безперервного вуаєризму, що його здійснює група сама над 
собою: в якійсь божевільній гіпохондрії їй весь час треба знати, 
що вона хоче, що вона думає, бачити себе на екранах цифрового 
відео, дешифрувати криві своєї температури — соціяльне одер
жиме саме собою, воно стає своїм власним пороком, своїм власним 
збоченням. Від переінформоваиости воно пересичується собою.

Маси теж потрапили в пастку цього непотрібного надміру 
інформації, що буцімто проливає на них світло, а насправді лише 
захаращує простір і анулюється у мовчазній еквівалентності. І ніхто 
не може нічого вдіяти проти цієї кругобіжности мас та інформації. 
Два явища, що дорівнюють одне одному: маси не мають думки, 
інформація їх не інформує, обоє й далі поїдають одне одного, мов
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чудовиська, — швидкість обертання інформації збільшує вагу мас 
і нітрохи не сприяє відновленню їхньої свідомости.

Усе воно було б драматичним, якби існувала об’єктивна істина 
потреб, об’єктивна істина громадської думки. Вплив реклами, 
опитувань, масмедій, інформації (профанація демократії, 
забруднення свідомости) — все воно, повторюємо, було б 
драматичне, якби ми були певні, що поруч із цим існує людська 
природа, сутність соціяльного, з її власними цінностями, її влас- 
ною волею. Адже це ставило б вічну проблему її відчуження.

Слід було б піти набагато даті й переглянути всі утопії, пов’язані 
з теорією інформації. Від початку століття все прискорилося. 
Сьогодні вже сама інформація, її надмір провадять нас шляхами 
загальної інволюції.

Знання про подію сьогодні є лише виродженою формою цієї 
події. Нижча форма подієвої енергії. Так і знання про думку є 
хіба виродженою формою цієї думки.

Коли знання через свої моделі випереджає подію, інакше 
мовлячи, коли подія (чи думка) поиереджується своєю вирод
женою (або ж симульованою) формою, вся її енергія поглинається 
в порожнечу.

Тотальна прогнозованість всесвіту, що до неї так прагне наука, 
становить у цьому сенсі найбільш вироджену форму всесвіту. А ну 
ж бо (коіггр)фінальність науки й інформації попереджає в такий 
спосіб кінець усесвіту завдяки систематичній, хоча й несвідомій 
деградації, й самохіть губиться у зворотній утопії, що полягає у 
спасінні світу через інформацію (хоча тут начебто відіграють 
ролю і проблиски нечистого сумління)?

Нагромадження максимуму інформації про всесвіт може 
покласти край світові. Це як у притчі про дев’ять мільярдів Божих 
імен: їх прочитали за допомогою комп’ютера, світові настав край, 
почали гаснути зорі.

Отак інформація може стати єдиним знаряддям, що покладе 
край всесвітові, — а без неї він ніколи не вичерпався б.

Та, можливо, є інший, утішніший спосіб поглянути на речі й 
нарешті замінити давню критичну теорію на теорію іронічну.
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Якщо врахувати нерозв’язність опитувань, непевність їхніх 
результатів, що скидаються на ворожбитську метеорологію, 
врахувати, що вони ні про що не свідчать, що відомі вони вже 
наперед, що в них ніхто не вірить і не бере їх до уваги (зате ще 
й як гнівається на них), врахувати їхню здатність до перевірки 
суперечливих фактів або тенденцій або ж, якщо результати 
неприйнятні, — до фальсифікації об’єктивних даних (як робить 
це ФІГД *, коли ті дані стосуються смертної кари та проблеми 
іммігрантів), надто ж як врахувати оте постійне розвінчання, 
котрого ми завдаємо опитуванням, коли вони «вивіряють» нашу 
поведінку, — якщо взяти усе це до уваги, то виявиться, що ніхто не 
хоче ні бути «перевіреним», ні відповідати певним імовірностям, 
що ніхто не може існувати в рамках упередженого образу того, чим 
він є, в кривому дзеркалі своєї статистичної істини. (Кумедний 
приклад цього упертого заперечення статистичного випадку в 
самісінькому його застосуванні: «Якщо це вас заспокоїть: АУГГГ** 
підрахував, що з п’ятдесяти осіб, які користуються метро двічі 
на день упродовж шістдесяти років, одна може зазнати агресії. 
Тож немає жодних підстав гадати, що це будете саме ви!») Таж 
гравець вірить не у випадок, а в Щастя (в те, що пишеться з 
великої літери: у М илість Господню, а не в імовірність), — ніхто 
не заперечує долі, тож і не вірить статистиці.

Хоч що кажіть, велич статистики не в об’єктивності, а в її 
ненавмисному гуморі.

Отак і потрібно сприймати речі, в рамках гумору. На ту роз
в’язність, із якою опитування за своєю суттю трактують соціяльие 
і його вияви, — відповідь у вигляді щонайменше такої ж розв’яз- 
ности, що постає через їх прочитання і їх вжиток. На серйозність, 
із якою вони буцімто трактують соціяльне, — відповідь у вигляді 
жорстокої іронії самого їхнього провалу та усіх їхніх спотворень.

^Institut Français сГОріпіоп Publique et d'études de marché (фр.). — Французький 
інститут громадської думки та вивчення ринку. — Прим, перекл.
**Régie autonome des transports parisienns (фр.). — Автономне управління па
ризьким транспортом (транспортна компанія у Франції, що контролює наземний 
і підземний громадський транспорт у Парижі та передмістях). — Прим, перекл.
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Якесь гумористичне гтровидіння вивело з ладу цей прегарний 
механізм і зробило так, що у дзеркалі об’єктивпости вона сама 
себе запровадила до пастки. Щось на кшталт абсолютної зброї 
виринає із самісіньких глибин соціяльного (?), зброї у вигляді 
радикальної прихованости, дисимуляції у відповідь на симуляцію 
відповіді, котру інсценізують опитування і статистика. Це те, що 
його молена було б назвати злим духом об’єкта, злим духом мас, 
злим духом соціяльного, — воно вічно зводить нанівець істину 
соціяльного та її аналіз.

Об’єкт не такий уже й невинний, він існує й він помщається. 
Кепське заламування світлового променя інформації в «матерії» 
соціяльного — не випадковість чи розлад пристрою, це діє дух 
об'єкта, це наслідок наступального спротиву соціяльного, коли 
воно опирається дослідженню, спротиву, що виливається в 
окультний поєдинок між опитувачем і об’єктом опитування, між 
масами й політичним класом тощо. В цьому поєдинку той, хто 
маніпулює об’єктом, є страшенно наївним, бо він переконаний, що 
можна будь-що змусити об’єкт розкрити його істину задля його ж 
таки добра. Якщо ж він не розуміє запитання, кепсько відповідає 
або дуже добре відповідає, якщо вій сам ставить запитання, то 
вважається, що це всього-на-всього форма иеадаптоваиости до 
аналітичного пристрою. Завдяки якійсь фантастичній аберації 
наука вважає, ніби її завжди убезпечує складність її об’єкта! 
Вона применшує його вади, насмішку, розв’язність, удавану 
покірність — усе, що може іронізувати процеси, все, що може 
живити самобутню і — в цьому випадку — переможну стратегію 
об’єкта, що протистоїть стратегії суб’єкта.

Якщо поглянути на опитування в цьому аспекті, то побачимо, що 
функціюють вони всупереч своїй гаданій меті. Вони функціюють 
як видовище інформації (інформація — це мов революція: маси 
хочуть лише видовища), а отже, як насмішка над нею, — надто 
ж як насмішка над політичним класом.

Ненавмисний гумор опитувань (і лиха втіха, що її ми отри
муємо від цієї «наукової» фантасмагорії) походить із того, що ці 
опитування зводять нанівець будь-яку політичну довіру. Хто вони
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такі, ці люди, що потребують опитувань, аби приймати рішення, 
люди, що тести їм замінюють стратегію? Вони позбавлені будь- 
якої ініціятиви, і все це завдяки медіуму, якому вони довіряють 
свою потугу, медіуму, що є для них пасткою. Ця сліпуча пастка 
криється у всіх медіях: вони зводять нанівець політичну функцію 
суспільства і в такий спосіб задовольняють іронічне підсвідоме 
натовпу, а його глибинною тягою запишається символічне убивство 
політичного класу.

Народ, що завжди слугував за алібі системі представництва, 
винагороджував себе видовищем політичної сцени. Сьогодні він 
помщається спектаклем її зникнення. Його буцімто опитують, а 
він день при дні тішиться хатнім кіно — стежить за коливаннями 
своєї власної думки у даних опитувань.

Тільки цією мірою вірить він у них, і ми всі у них віримо, — 
як у прогнозування лихої пори чи програшу в рулетці. Гра 
рівнофінальности всіх тенденцій, ефектів істини, кругобіжности 
запитань та відповідей тощо. Може, в такий спосіб ми запровад
жуємо колективну форму іронічного існування, що у своїй 
скрайній мудрості більше не допитується про власні засади і 
віднині переймається лише видовищем свого зникнення?

Найкращий приклад — маси. Вони аж ніяк не є об’єктом при
гнічення та маніпуляції. Маси не повинні бути звільнені, та 
вони й не можуть цього. Вся їхня потуга (трансполітична) 
полягає в тому, щоб бути чистим об’єктом, себто будь-яким 
політичним спробам змусити їх заговорити протиставляти 
своє мовчання і свою відсутність бажання. Всі намагаються 
звабити їх, спонукати, інвестувати. Мляві, аморфні, глибинні, 
вони відзначаються пасивною, непрозорою суверенністю, нічого 
не кажуть, а невимушено, мов тварини із їхньою звірячою 
байдужістю (якби їхня сутність була радше гормонального чи 
ендокринного характеру, то це були б антитіла), нейтралізують 
будь-яку сцену й політичний дискурс. Те, що ця сцена і дискурс 
на сьогодні виступають такими порожніми, те, що жодна ставка, 
жоден проект уже не можуть стати рушієм політичної сцени,

92



і р о н і ч н і  с т р а т е г і ї

котра залишається у полоні штучної драматизації та ефектів 
марної влади, — все це є наслідком грубої непристойносте, 
позасценічности цих потворних мовчазних антитіл, цієї «речі», 
що їй і назву неможливо дати, «речі», що скорочується, втягується 
сама в себе, мов протоплазма, «речі», що володіє абсурдною, 
тваринною потугою, потугою всисання, поглинання, могуттю 
фантастичних чудовиськ, потугою, що живить свою інерцію 
всією енергією прискорення системи, міріядами інформаційних 
одиниць, яку ця система виділяє, намагаючись, мов злого духа, 
прогнати цю інерцію і цю відсутність. Нічого не вдієш: маси є 
чистим об'єктом, себто тим, іцо зникло з обрію суб'єкта, тим, 
що зникло з обрію історії, — як ото мовчання є чистим об’єктом, 
що зникає з обрію слова, як таїна є чистим об’єктом, який щодня 
зникає з обрію.

Приголомшливе могуття мас-об’єкта. Маси втілюють чистий 
об’єкт політичного, себто ідеал абсолютної влади, владу смерти над 
соціяльним тілом, вони є втіленням страхітливої владної мрії — 
і заразом вони є чистим об’єктом, нульовою матеріялізацією, 
радикальним антитілом, що недосяжне для будь-якої політичної 
суб'єктивності!, а отже, геть непотрібне і небезпечне. Сценарій 
політичного обертається наопач: уже не влада провадить за собою 
маси, а маси провадять владу в прірву свого падіння. Тож після 
марних намагань звабити їх політики і допитуються в себе, чи ж 
не зробилися вони об’єктом канібалізму й чи за свій симулякр 
влади не доведеться заплатить тим, що їх поїдять, як ото самка 
часом з’їдає самця після парування.

Усе, що суб’єкт учинив об’єктом, потенційно загрожує йому 
смертю. Об’єкт відкидає свою примусову об’єктивність, як ото раб 
відкидає своє рабство. Суб’єкт може лише уявно і в усіх аспектах 
ефемерно панувати над ним, та ніколи не вдасться йому уникнути 
повстання об’єкта — відтепер уже єдиної, та мовчазної революції.

Не буде вона символічною, ця революція, не буде бурхливою 
і суб’єктивною, а буде темною та іронічною. Не буде вона 
діялектичною, а буде фатальною. Всі стратегії згодяться супроти 
зваби будь-якого об’єкта, позбавленого свого смислу, супроти 
можливосте для будь-якого об’єкта бути об’єктом зваби і страху.
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Уся інформація, нескінченна діяльність масмедій, навала 
повідомлень спрямовані на заклинання цієї смертельної зарази. 
Інформаційна, медіятична, комунікаційна енергія витрачається 
сьогодні лише на те, щоб видерти бодай одну частку смислу, бодай 
однісіньку часточку життя в цих холодних і байдужих антитіл, в 
цієї мовчазної маси, що її тяжіння дедалі дужчає. Треба об’єднати 
всі доцентрові сили, щоб уникнути цієї сили інерції. По суті, 
інформація віднині матиме лише такий сенс.

існують і завжди існуватимуть незмірні труднощі в тому, щоб 
аналізувати медії та сферу інформації через призму традиційних 
категорій філософії суб’єкта: воля, уявлення, вибір, свобода, знання 
і бажання. Адже цілком очевидно, що вони геть суперечливі іі що 
тут суб’єкт цілковито відчужується у своїй суверенності. Існує 
викривлення принципу поміж цією сферою, сферою інформації, й 
моральним законом, який завжди панує над нами і який каже: ти 
знатимеш, якою є твоя воля і яким є твоє бажання. Під цим кутом 
зору медії, а тим паче наука і техніка, нічому нас не навчають, 
вони радше розсунули межі волі та уявлення, змішали карти і 
відібрали в суб’єкта змогу розпоряджатися власним тілом, влас
ним бажанням, своїм вибором і своєю свободою.

Та ця ідея відчуження завжди була хіба що ідеальною філо
софською перспективою для вжитку гіпотетичних мас. Вона 
завжди виражала тільки відчуження самого філософа, себто від 
того, хто мислить себе іншим. Дуже прозорим тут є Гегель зі своїми 
міркуваннями про Aujklarer, про філософа епохи Просвітництва, 
того, хто розвінчує «царство заблуди» і зневажає його.

Тож досить поставити з ніг на голову ідею про маси, що 
відчужуються медіями, аби оцінит и, наскільки весь медіятичний 
світ і, можливо, світ технічний випливають із секретної стратегії 
оцих буцімто відчужених мас, з таємної форми відмови від волі, 
з мимо-вільного виклику всьому, що вимагалося від суб’єкта 
філософією і мораллю, себто всьому, що пов’язане з волею, 
знанням та свободою.

У певному розумінні, йшлося вже не про революцію, а про 
масову деволюцію, про масову передачу влади та відповідальности
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то політичним та інтелектуальним установам, то технічним та 
операційним механізмам. Масове зне-волсння, масове зречення 
волі. Не через відчуження чи добровільне рабство (що його 
таємниця так і залишається нерозгаданою ще від часів Боеція, 
відтоді як ця проблема постала у вигляді відмови суб’єкта від 
свого буття — та чи було воно насправді в нього?), а завдяки 
іншій, суверенній філософії неволі, такій собі аптиметафізиці, 
секрет якої в тому, що маси (чи людина) десь у глибині свого 
єства знають, що вони не повинні висловлювати свою думку 
про себе самих і про світ, що вони не повинні хотіти, не повинні 
знати, неповинні бажати. Можливо, найглибше бажання полягає 
втому, щоб перекласти своє бажання на когось іншого. Стратегія 
розчарування «власного» бажання, розчарування «власної» 
волі, стратегія іронічного інвестування, виштовхування із себе й 
передачі іншим моральних, політичних і філософських приписів.

А клерки тільки й чекали на це — заправляють та керують 
концептом і бажанням. Вся реклама, вся інформація, весь 
політичний клас для того й існують, аби казати нам, що ми хочемо, 
казати масам, що їм хочеться, — й по суті ми радо приймаємо цей 
масовий трансфер відповідальності'!, бо як по правді, то знати, 
хотіти, могти і бажати — це ні очевидно, ні цікаво. Хто, як не 
філософи, накинув нам усе це?

Вибір — негідний імператив. Філософія, що визнає за ./подиною 
вольові порухи, хіба що віддає її в полон відчаю. Во якщо нічого 
приємнішого немає для одної свідомости, ніж знати, що вона хоче, 
то для іншої, темної й насущної свідомости (підсвідомості!?), що 
ставить щастя у пряму залежність од викутіюсти волі, навпаки, 
нічого привабливішого немає, ніж не знати, що вона хоче, бути 
позбавленою вибору й відверненою від своєї власної об’єктивної 
волі. Краще улягати якійсь незначній спонуці, ніж своїй власній 
волі чи необхідності вибору. У Бруммеля для цього був слуга. Коли 
він бачив прегарний краєвид, інкрустований сяйливими озерами, 
то обертався до того слуги й запитував: «Which lake do 1 prefer»?*

*Яке з цих озер мені до вподоби? (англ.). — Прим, переюі.
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Певно ж, люди не лише не бажають, аби їм казали, що вони 
хочуть, а, звісно ж, навіть не бажають цього знати, й немає 
певности, що вони бажають хотіти. Коли вони опиняються перед 
лицем такої спонуки, то десь із глибин єства злий дух наші птує їм, 
що краще покладатися на рекламні чи інформаційні механізми, 
які потурбуються про те, аби «переконати» їх, сфабрикувати їхній 
вибір (або ж покладатися на політичний клас, що потурбується 
про те, аби просвітити для них стан речей), — точнісінько як ото 
Брумель зі своїм слугою.

Хто ще потрапить до цієї пастки?

Маси знають, що вони нічого не знають, і не бажають знати. Маси 
знають, що вони нічого не можуть, і не бажають могти. Страх як 
докоряють їм за ці ознаки дурости та пасивносте. Та дзуськи: 
маси — ще й який сноб, вони, як той Брумель, самі передають 
свою здатність до вибору іншому — така собі гра, де поєднуються 
безвідповідальність, іронічний виклик, самостійне зневолення 
та потаємні хитрощі. Всі медіятори (політики, інтелектуали, 
послідовники філософського Просвітництва у картанні мас) 
робили тільки одне — за дорученням, за довіреністю заправляли 
таким нудним ділом, як влада і воля, позбавляли маси (для їхньої 
ж таки втіхи) трансцендентносте та ще й дарували їм видовище 
усього цього. Vicarious*: отак, згідно з концептом Веблена, можна 
було б назвати статус тих «привілейованих» класів, що їхня воля 
без їхнього відома спрямовується на потаємні цілі тих мас, що 
їх вони зневажають.

Суб’єктивно ми переживаємо це в парадоксальний спосіб, 
бо в нашому єстві ці маси співіснують з розумною та вольовою 
істотою, що засуджує та зневажає ці маси. І геть невідомо, хто ж 
по-справжньому протистоїть свідомості. Може, оте підсвідоме 
витіснення, що його накинув нам психоаналіз. А справжнє наше 
підсвідоме, можливо, є, навпаки, іронічною потугою зречення, 
потугою не-бажання, не-знання, мовчання, поглинання будь-якої

*Тут: намісники (лат.). — Прим, пєрекл.
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влади, витіснення будь-якої влади, будь-якої волі, будь-якого 
світла, будь-яких смислових глибин у ті інстанції психіки, де 
сяє ореол сміховинности. І виходить, що наше підсвідоме не має 
власних потягів, бо приречене на гірку долю витіснення, що воно 
взагалі не витісняється, що воно є радісним виштовхуванням усіх 
надбудов, навантажених буттям і волею (*).

У нас завжди був сумний погляд на маси (що зазнали відчу
ження), сумний погляд на підсвідоме (що зазнало витіснення). Ця 
сумна кореляція тяжіє на всій нашій філософії. А цікаво — бодай 
задля того, аби змінити це, — було б поглянути на маси, маси-об’єкт, 
як хоронителя розвінчувальної, ілюзійної, алюзійної стратегії, що 
корелюється іронічним, радісним і звабним підсвідомим.

Злий дух пристрасти

Про любов можна казати все, про неї можна казати що завгодно. 
Любов існує — і крапка; все. Люблять матір, Бога, природу, 
жінку, пташину, квіти: це слово — лейтмотив нашої засадничо 
сентиментальної культури — найпатетичніше у нашій мові, та 
заразом воно і найбільш невиразне, найбільш розмите, найбільш 
незрозуміле. Стосовно зваби, що перебуває в кристалізованому 
стані, любов є плинним, навіть газуватим розчином. В любові все 
розчиняється, любов’ю все розчиняється. Розщеплення, розпад 
усіх речей у па/ікій гармонії або ж у дошлюбному лібідо, любов — 
це щось на кшталт універсальної відповіді, надія на ідеальне 
спілкування, на стосунки, де не розрізняється об’єкт і суб’єкт. І Іе- 
нависть розлучає, любов поєднує. Ерос пов’язує, парує, поєднує, 
спонукає до асоціювання, відображення, ідентифікації. «Л юбіть 
одне одного». Чи казав хто-небудь: «Зваблюйте одне одного»?

Мені більше до вподоби та форма зваблення, що підтримує 
гіпотезу про загадкову дуель, запитування або шалене притягання, 
форма, що є не відповіддю, а викликом, потаємною дистанцією 
і постійним антагонізмом, що уможливлює правила гри, — мені

*В оригіналі гра слів pulsion і expulsion (фр.). — Прим, перекл.
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більше до вподоби ця форма й цей патос дистанції, ніж любов і 
її патетичне зближення. Мені більше до вподоби двоїста зваба, 
ніж універсальна форма лгобови. (Гсракліт: становлення — це 
антагонізм стихій, істот і богів, а не всесвітні флюїди та любовне 
сум’яття, боги виступають одне проти одного і зваблюють одне 
одного, а любов, шо гряде з християнством як принцип творіння, 
покладе край цій грі.)

Про звабу можна говорити, бо вона є дуальною формою й 
зрозуміла, тоді як любов виступає в універсальній і неврозумливій 
формі. Можливо, тільки зваба і є формою, а любов лише розмитою 
метафорою, що позначає сповзання істот в індивідуацію, і 
чистісінькою вигадкою про універсальну силу, що буцімто схиляє 
істот одне до одного, — що за провидіння, що за дивовижний 
вольовий порух, що за розв’язка призначає людям любити одне 
одного, яка божевільна уява могла вигадати цю фразу: «Я люблю 
вас», вимислити, що люди люблять одне одного, що ми любимо 
одне одного?.. Це не що інше, як шалена проекція всесвітнього 
принципу тяжіння й рівноваги, проекція, що є чистісінькою 
фантасмагорією. Суб’єктивною фантасмагорією, винятково 
модерною пристрастю.

Якщо вже немає ні гри, ні правил, то потрібно вигадати закон 
і почуття, спосіб універсального виливання, форму спасіння, 
що горує понад розділенням тіл і душ, що кладе кран ненависті, 
напередвизначеності, дискримінації, долі: це наша євангелія 
почуттєвості!, що кладе край звабі як приділенню.

Це піднесення любови до височини божистого права, до етичної 
форми універсального втілення (скрізь і всюди любов служить 
моральним узаконенням щастя) виштовхнуло звабу до трохи 
аморальної зони, надало їй відтінку якогось збочення, вчинило 
з неї гру, що передує любові. Любов залишається єдиною 
поважною або ж високою метою, єдино можливим розгрішениям 
у неможливому світі. Будь-які спроби надати звабі якоїсь 
шляхетності! наражаються на механізми сублімації та і/іеалізації, 
що є знаряддями любови.

ф а т а л ь н і  с т р а т е г і ї
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Зваба пов’язана не з почуттями, а з непевністю подоб, в 
неї немає моделі, вона не шукає форми спасіння, — тож вона 
аморальна. Вона не підпорядковується моралі обміну, випливає 
вона з пакту, з виклику, з альянсу, що аж ніяк не є універсальними 
й природними формами, — це штучні й іиіціятичиі форми. Тож 
вона є чистісіньким збоченням.

Справа ускладнюється ще й грою термінів. І зваба, і любов 
не є чітко окресленими поняттями (їм немає місця у великих 
концептуальних системах і психоаналізі), тож воли можуть вільно 
черіуватися або ж і плутатися. Тож якщо вважати звабу викликом, 
себто грою, що ніколи не розігрувалася, безнастанним ритуальним 
обміном, нескінченним набавлянням ставок, потаємною змовою 
тощо, то на це завжди можна сказати: «Але якщо так, то хіба 
зваба — це не звичайна любов?»

Можна обернути усе це наопач і вчинити з любови щось 
набагато гостріше, вчинити її ще дужчим викликом, ніж зваба. 
Любов є «здійсненням» лише тоді, якщо мислиться вона, сказати 
б, нарцисично: я люблю іншого, бо він скидається на мене, 
тож я в такий спосіб подвоююся — я люблю іншого, бо він моя 
протилежність, тож я в такий спосіб доповнююся. Та можна 
мислити любов як безвідплатність, як устремління до іншого, 
котрий не чекає на відповідь, як виклик, що спонукає іншого 
любити мене дужче, ніж сам я себе люблю, а отже, нескінченне 
набавляння ставок. А звабу можна розг лядати як гру, що стремить 
до певної мети, як тактику, що покликана маніпулювати іншим 
для своїх власних цілей.

На це обернення понять немає чого і сказати. Зваба й .любов 
можуть обмінювати свої найшляхетніші. й найвульгарніші зна
чення, тож врешті майже неможливо про них і говорити. Дійшло 
до того, що сьогодні спіткало нас воскресіння любовного дискурсу, 
реактивація почуття з нудьги, від пересичення. Ефект любовної 
симуляції. Божевільна любов, любов-пристрасть давно померла 
в її героїчному й високому устремлінні. Сьогодні розігрується 
попит на любов, почуття, пристрасть — адже за нашої доби так 
гостро стоїть потреба в ній. Ціле покоління минуло під знаком
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звільнення від бажання та задоволення — і втомлене від сексу 
покоління знову винайшло любов у вигляді додатка до почуття 
чи пристрасти. Інші покоління, романтичні й постромантичні, 
переживали її як пристрасть, як приділення. Наше ж покоління 
лише неоромантичне.

Після такого сексуального патосу — неопатетика любовних 
стосунків. Після тяги й лібідо — неоромантизм пристрасти. Проте 
йдеться не про напередвизначеність й не про фатальність, а всього- 
на-всього про те, щоб вивільнити потенціяльність серед інших 
і після довгої фази «репресивної десублімації», як висловився 
Маркузе, проторувати шлях прогресивній десублімації.

Секс, як, утім, і виробничі стосунки, був надто простий. Ніколи 
не пізно переступити Фройда і Маркса.

Тож маємо спосіб любови, що є лише піною на поверхні 
сексуальної культури, й не потрібно плекати надто великих ілюзій 
щодо цього спільного знаряддя. Форми симуляції настільки 
притерлися між собою, що вже ніщо не може протиставити їх 
одна одній, тож секс, любов, зваба, збочення, — все це може 
співіснувати в одному лібідовому діяпазоні, як ото звуки в 
стереодіяпазоні, співіснувати без винятку, з благословення 
психоаналізу. Стереофонічний концерт: до сексу додається 
любови, пристрасти, зваби, — точнісінько, як ото до конвеєрної 
лінії додали психоаналізу та узгодженості!.

Цікаве те в цій ситуації, що в ній зводиться майже нанівець 
будь-яка непристойність сексуальности (непристойної не завдяки 
статі — це непристойність істини, що її виголосили і в такий спосіб 
відкрили). Ми завершили цикл сексуальности як істини. Це знову 
робить можливим повернення до форм, що їхній профіль і чар 
затьмарені гегемонною перспективою сексу.

Звичайно, це абсурд, та єдине, що нам залишається, — віднайти 
розрізнення, гієрархію всіх оцих фігур, себто зваби, любови, 
пристрасти, бажання, сексу.

У нашій культурі золотий вік зваби почався за епохи Відрод
ження й тривав до ХУІП століття: як і ґречність чи придворні
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манери, за тої пори вона була умовною, аристократичною фор
мою, стратегічною грою, що не дуже пов’язувалася з любов’ю. 
Любов для нас має різні тональності, з подальшим прицілом, 
романтичні та романні: це вже не гра й не церемоніял, а пристрасть, 
дискурс. Нас охоплює бажання, нас кличе смерть. Нічого 
спільного зі звабою. Звичайно, любов набувала куртуазних форм у 
середземноморській культурі XIII століття. Але теперішній її зміст 
вигадали ми на зламі XVIII—XIX століть, і спрямований він проти 
поверхової гри зваби. Утворився розрив поміж грою-дуеллю 
та стратегічною ілюзією і новою, індивідуальною фінальністю, 
втіленням бажання — настала велика ера бажання, статевого і 
психічного устремління індивіда, політичного прагнення мас. Хоч 
би яке було це бажання і це «вивільнення», воно нічого спільного 
не має з аристократичною грою виклику та зваби.

Інша справа: зваба язичницька, а любов християнська. Христос 
запрагнув любити і спонукав, щоб його любили. Релігія стає 
почуттям, стражданням і любов’ю, чого не було в архаїчних та 
античних культурах і мітологіях, адже для них суверенність світу 
полягала в упорядкованій грі знаків та подоб, в церемоніялах та 
метаморфозах, а отже, переважно у звабних актах. Ніякого почуття 
там не було, ніякої любови, ніякого божистого чи природного 
струму, і вже тим паче не було там потреби в психології, в тій 
суб’єктивній внутрішності, де пишним квіттям зацвіте любовний 
міт*.

Існує лиш ритуал, і належить він до розряду зваби. Любов 
постає із руйнування ритуальних форм, з її вивільнення. Її 
енергія є потугою розпаду цих форм, в тому числі, магічних 
ритуалів світової зваби (що в християнських єресях знаходять 
свій вияв у вигляді маніхейського, або ж максималістського,

*Та якщо взяти звабу в її християнському розумінні, то все міняється: зваба 
починається разом із християнством, вона є диявольським чаклунством, що 
покликане збурити божистий лад, — або ж це сам Христос, бо, згідно з Ніц- 
ше, той прийшов звабити людей своєю особою, розбестити їх психологією та 
любов’ю. І навпаки, ніякої зваби у Греції, де любов гомосексуальна й гіедаго-’ 
гічна, — не пристрасть, а чеснота.
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заперечення реального світу). Жорсткі, суворі форми, знак у 
його чистому функціюванні, протиставляючись реальності світу, 
опановує чисті подоби, без психології, без почуття, без любови. 
Культури ці відзначаються максимальною інтенсивністю, любов 
та вся її метафізика спасіння постають немовби із розпаду, зі 
спливання таємних, ініціятичних форм, інтенсивних форм, що 
тяжіють самі до себе, любов — це рвійна, промениста, екстенсивна 
енергія, екзотерична потуга, тоді як ритуал езотеричний. Лю
бов — це експресія, пристрасність, зізнання, комунікація, а 
отже, перехід енергії зі стану потенційного, концентрованого до 
стадії вивільнення, випромінювання, теплової стадії і завдяки 
цьому — до стану ендемії та занепаду. Тож вона є закваскою 
народної, демократичної релігії — на противагу гієрархічним та 
аристократичним устроям, де заправляє лад.

Любов — це кінець ладу й початок закону. Початок безладу, 
коли речі розташовуються згідно з почуттям, афективним 
інвестуванням, себто тяжкою і обтяженою смислом субстанцією, 
а не згідно зі знаковою грою, легшою, здатливіїпою, поверховішою 
субстанцією. Бог полюбить своїх, чого він ніколи не робив, і 
світ уже не буде грою. Ми успадкували все це — і любов є лише 
наслідком цього розкладання ладу й енергії, що звільнилася 
внаслідок цього спливання. Тож єдиним, що протистоїть любові, 
є суворе дотримання ритуалу: там, де знову постають лад і гра, 
любов зникає. Порівняно з регульованою і винятково умовною 
інтенсивністю гри чи церемоніялу любов є механізмом з вільною 
циркуляцією енергії. Тож несе на собі вона всю ідеологію 
звільнення і вільної циркуляції, є патосом нашої модерности.

Характерною рисою такої універсальної пристрасти, як любов, є 
те, що вона індивідуальна і що кожен у ній перебуває сам. Зваба 
має двоїстий характер: я не можу зваблювати, якщо мене ще не 
звабили, ніхто не може зваблювати, якщо його не звабили. Ніхто 
не може грати без іншого, це засадниче правило. А от любити 
я можу односторонньо. Якщо я люблю, а мене не люблять, то 
це моя проблема. Якщо я не люблю тебе, то це твоя проблема.
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Якщо хтось мені не до вподоби, то це його проблема. Ось чому 
ревність є немовби природною рисою любови, а звабі вона чужа, — 
афективний зв’язок завжди непевний, а знаковий пакт не має 
ні двозначності!, ні поклику. Ще й надто, зваблювати когось не 
означає, що його інвестують чи психологічно поглинають, зваба 
не знає отієї територіяльної ревности, що притаманна любові.

Я не стверджую, що любов — це тільки ревність, та до неї 
завжди долучається чимала частка ревности, якоїсь винятковости, 
долучається суб’єктивне домагання. Можливо, ревність навіть 
передує любові: первинна пристрасть, що була притаманна 
грецьким богам, котрі не знали ні любови, ні чуттєвості!, проте 
страшенно ревнували одне одного.

Любити когось означає ізолювати його від світу, стирати його 
сліди, позбавляти його тіні, силоміць провадити його у смертельну 
будучину. Любити когось — значить обертатися довкола нього, як 
мертва зоря, і вхлипати його у чорну діру. Все воно розігрується 
як надмірна вимога винятковости до будь-якої людської істоти. 
Завдяки цьому вона і є пристрастю: об’єкт її інтеріоризується як 
ідеальна мета, а ми ж бо знаємо, що і/іеальним об'єктом є лише 
смерть.

Тож порівняно зі звабою любов є млявішою формою, сказати 
б, рідкішим розчином, навіть шляхом до розпаду. Втім розпаду 
патетичного, принаймні в її найпіднесеніших формах, наприклад 
тих, що породили роман. Ця патетична виразність надалі зійде 
внівеч внаслідок різкого повороту, що поставить на перший 
план сексуальність. Вона є хіба що стосупковим способом, 
що будується на «об’єктивній» відмінності поміж статями. 
Зваба ще церемоніяльна, любов ще патетична, сексуальність — 
усього лиш стосункова. З форми у форму знакова ставка 
потроху вичерпується на користь органічного, енергетичного й 
економічного функціювання, що ґрунтується на щонайменшій, 
статевій відмінності.

Насправді ж це чистісінька містифікація — статеву відмінність 
видавати за відмінність самобутню, засадничу, ту, що з неї
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випливають усі інші відмінності або ж є її метафорами. Це 
ігнорування того, що за всіх епох люди продукували набагато 
більші диференціяльні потуги з використанням штучних меха
нізмів, ніж на основі тіла та біології. Причому «природні» відмін
ності вони завжди розглядали як своєрідну видозміну штучних. 
Як по правді, то чиста статева диференціяція не становить 
жодного інтересу (інша справа Інь і Янь: це два метафізичні 
полюси, поміж якими грають напруги, що організовують світ). 
У деяких культурах диференціяція воїн/не-воїн, брахман/не- 
брахман важать нескінченно більше, ніж статева відмінність: вони 
продукують більшу диференціяльну енергію, точніше і суворіше 
упорядковують речі. В усіх культурах, крім нашої, розрізнення 
поміж мертвим і живим, знатним і незнатним, ініційованим і 
неініційованим значно дужче, ніж статеве розрізнення. Адже 
статевість у її самовдоволеній біологічній очевидності позначає 
найслабшу й найубогішу відмінність, де губиться інший.

Будь-який натуралістичний принцип диференціяції вочевидь 
убогий, неспроможний, на відміну від штучної знакової могуті, 
стати поштовхом до копіткого впорядкування світу, світового 
церемоніялу.

Зваба — ера естетичної та церемоніяльної відмінності! поміж 
статями;

любов (пристрасть) — ера моральної та патетичної відмінности 
поміж статями;

сексуальність — ера психологічної, біологічної та політичної 
відмінности поміж статями.

Тим-то зваба і врозумливіша, ніж любов: адже вона розігрує 
вищу, двоїсту, бездоганно розрізняльну форму. З-поміж усіх 
розрізняльних форм стать найближче стоїть до нерозрізнення. Що 
ж стосується любови, то вона посідає проміжне місце: перебуваючи 
поміж звабою і статтю, вона описує світ, що рухається від чистої 
форми розрізнення до чистої форми нерозрізнення, — та чистої 
форми немає і її неможливо описати як таку. Таємничою є не 
двоїста постать зваби, а радше індивідуальна постать суб’єкта, 
що перебуває у полоні свого бажання або ж у пошуках свого 
власного образу.
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З такою ж разючою очевидністю постає і доля — залишається 
пояснити тільки не-долю. Втім, усе, що можна зробити, — це 
знайти для неї підстави. Бо, як і про банальність любови, про неї 
не можна сказати чогось глибокого.

Зваба не таємнича — вона загадкова.
Як і секрет, загадка не має в собі чогось незрозумілого. 

Навпаки, вона цілком зрозуміла, та її не можна висловити, не 
можна відкрити. Такою непоясненною очевидністю є і зваба. 
Такою є і гра: в осередді будь-якої гри лежить засадниче секретне 
правило — загадка, проте загалом процес не таємничий, немає 
нічого зрозумілішого, ніж гра.

Любов навантажена усіма загадками світу, та в ній немає 
загадковості!. Навпаки, вона геть обтяжена смислом і належить 
не до розряду загадки, а до розряду відгадки. «Любов — ключ 
до загадки» або ж іще грубіше: «Істина — в сексі». (Чудесна 
розгадка, що постала в XX столітті, а чому? Не вірте їй: зага/іка 
залишається нерозгаданою і зберігає усю свою звабну потугу.)

Що далі, від постаті до постаті, від зваби до любови, від 
бажання до сексуальносте аж до простого порно, просуваємося 
ми у розкритті щонайдрібнішого секрету, щонайменшої загадки, 
то дужче наближаємося до зізнання, виразу, розвінчання, 
витіснення — одне слово, розгадки, — що в непристойності нашої 
культури обертається форсованим виразом істини, форсованим 
зізнанням, форсованим розвінчанням... тільки чого? А нічого — 
немає чого розвінчувати.

Звідки взялася божевільна ідея про те, що можна зрадити 
секрет, виставити напоказ голу сутність, сягнути радикальної 
непристойности? Це утопія — реального немає, його ніколи не 
було, — про це знає зваба, і цьому запобігає загадка. Всі інші форми, 
й зокрема любов, роздуті й багатослівні. Вони забагато про це 
кажуть, забагато хочуть сказати про нього. Любов багато говорить, 
це дискурс. Вона декларує себе і часто сягає своєї вершини в 
цій декларації, де їй настає край. Акт мовлення вищою мірою 
двозначний, майже непристойний, ці речі не промовляються, як
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можна сказати комусь: «Я тебе люблю», ці слова надто тендітні, 
щоб їх можна було замкнути у тісному просторі вислову, — хоч, 
може, вони тільки в ньому й живуть, і якщо це так, то вони вже 
ніякий не секрет. Ці речі живуть лише їхнім замовчуванням або 
антифразою: «Я вас нітрохи не люблю» або ж: «Я вам більше не 
кажу» — ці фрази, що ще навантажені викликом та очікуванням 
зваби, означають неухильність любови, та у відмові од зізнання, у 
милостивому запереченні самої себе вона ще зберігає грайливість 
і легковагість заманки.

Втім, на щастя, фраза «Я вас люблю» означає не те, про що 
вона мовить, і почути її треба по-іншому. Почути у звабний 
спосіб (секретний спосіб є у всіх дієслів: за дійсним та наказовим 
способами стоїть звабний). Зваба є властивістю всіх дискурсів, 
зокрема любовного (принаймні це треба мати на увазі), котрий 
грається своїм висловлюванням і зачіпає іншого зворотним 
боком того, що він висловлює. Отак «Я вас люблю» сказане не 
для того, аби дати до зрозуміння, що вас люблять, а щоб звабити 
вас. Ця пропозиція грає в двох аспектах і в такий спосіб несе в 
собі нерозв’язний чар подоби, того, що не має смислу, а отже, 
марно і геть нерозважливо буде йняти йому віри. Повірити у «Я 
вас люблю» означає покласти край усьому, зокрема й любові, 
адже в такий спосіб ми надаємо смислу тому, що не має його.

Але так буває в кращому випадку, тоді, коли дискурсом орудує 
двозначність. За сексуального ж запиту немає й сліду двознач
носте. Тут усе позначене, все сказане, в запиті немає секрету, все 
існує у своєму виразі. Якщо вираз є зізнанням у бажанні, то для 
зізнання досить знайти слова, гра подоб тут марна. І тоді оте саме 
«Я вас люблю» робить друге коло: воно вже геть не звабливе, 
тепер воно є відчайдушним оптативом: «Прошу тебе любити», 
«Прошу, щоб ти мене любив».

Можна погодитися з Лаканом: нема сексуальних стосунків, 
немає сексуальної істини. Або ж «Я тебе люблю» чи «Я тебе ба
жаю» мовлять про зовсім інше — про звабу, чи лише висловлюють 
потребу в любові, потребу в бажанні — й ніколи не кажуть 
про любов чи про секс. Тож це завжди невідбутна зустріч, і
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сексуальність, як висловився Лакан, є лише історією зустрічі, 
що не відбулася. Втім це ще не все, бо витончена спіраль зваби 
вимальовує не історію, а гру цієї зустрічі і те, яку втіху таланить 
їй видобути з цієї милої й безглуздої відмінності!, що її поставила 
поміж статями природа.

У такий спосіб те, що було викликом і звабою, стало турботою. 
Секс, бажання, почуття як турбота. Зваблюйте мене, любіть 
мене, тіште мене, переймайтеся мною. Характерна і настирлива 
риса, що може виллятися у майже зародкове прохання любові 
(зародкові стратегії). Вже упродовж двох чи трьох століть усі 
форми любови (купно з природною) визначаються у нашій 
культурі материнською любов’ю і сентиментальністю, що з неї 
випливає. Непідвладна цьому лише зваба, бо вона не прохання, 
не просьба, а виклик, — їхня протилежність, як ото двоїсте є 
протилежністю синкретичного.

Ця любов є тільки чимось на зразок плинного лібідо, що 
потроху просякає у всі шпарини і відчайдушно намагається 
інвестувати навколишнє середовище не в економіку почуттєвих 
систем, а в економіку силових, холодних і позбавлених пристрасти 
підсистем. Екол огіч нє л і бід о, специфічний продукт нашої епохи: 
розлите у всіх усюдах гомеопатичними й гомеостатичними дозами, 
воно є тим мінімальним приростом афекту, котрого досить, аби 
живити соціяльний та психологічний попит. Оскільки воно 
плинне, то потоки можуть його захоплювати, спрямовувати, 
переносити з одної екологічної ніші до іншої: воно ідеально улягає 
порядку маніпуляції.

Отак енергія розпаду зваби переходить у почуттєвий порядок 
любови і знаходить свій край у непевному порядку просьби.

Проте ця палиця — на два кінці, тож обертається вона і проти 
просьби. Бо якщо відповідати на неї тими ж словами, якими вона 
звертається (чи радше вдає, ніби звертається) до вас, то можна 
вчинити грубу помилку. Адже не виключено, що вона істерично 
благає, аби її розвінчали, відкинули, обманули і щоб відповіддю 
їй була відмова. Як будь-яке слово промовляється лише з надією
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на те, аби його заперечили і позбулися його, так і просьба може 
гратися зізнанням у бажанні, проханням турботи від іншого для 
того, щоб поставити йому пастку, заманити його, а отже, звабити.

Якщо за суттю своєю просьба є отакою, якщо є вона ще й цим, 
то відповідати на неї було б величезною помилкою. Тим-то й не 
виникає бажання відповідати на просьбу (люби мене, зваблюй 
мене, тіш мене), годі як відповідь на виклик чи звабу відбувається 
спонтанно. Та якщо в амбівалентності просьби криється щось 
на кшталт намагання звабити, то найкраще відповідати на нього 
звабою.

Отак урешті всі форми звертаються самі до себе — оберненість 
як палиця на два кінці, — тож тут важко говорити. І не тому 
що говорити тут немає про що, а з тієї причини, що порядок 
обернености бере тут гору над лінійним порядком дискурсу. Цю 
трудність, на щастя, неможливо подолати, хоч завжди можна 
говорити, якщо сказати немає чого.

Любов гарна лише в легендах та романах. Цікаво, романну форму 
породила ця таємнича пристрасть — чи навпаки? Нерозв’язне 
питання. Та передовсім: чи є в любови власний рух?

Трістан та Ізольда. Велична історія про фатальну любов. І 
все ж таки помічаємо в цій чудесній історії, іцо любов тут і не 
пробуджується сама, й сама собою не існує — для того, щоб вона 
постала й розвивалася, потрібне любовне зілля. Героїв поєднує 
не стихійна форма бажання, а жорстка визначеність, яка має 
штучний характер, в тому сенсі, що є фальшивим, випадковим і 
неухильним пактом, а не природним душевним порухом. Доля — 
це завжди чари, вона переходить через трагічну знакову ілюзію. І 
любовне зілля (котре хибно трактують у психологічному смислі 
як «метафору пристрасти») є ознакою з’яви цього чарівного 
ефекту. Вся пристрасть Трістана та Ізольди — виклик існуванню 
божистого права: відомо ж бо, що обоє приречені на пожертву. 
Вони приймають зілля, й це блюзнірство, бо підтверджує 
поєднання зваби і визначености всупереч любові як закону, що 
випливає з божистого права, де знаки обмінюються поміж собою 
в їх ідеалізованій формі.
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Тож знову повертаємося до вихідного пункту: любови не існує. 
Наче й могла б вона існувати, та не існує. Щоб абсолютизувати 
неможливий обмін, коханці романтичної епохи не мали іншого 
виходу, як накласти на себе руки. Вершина любови — в уперед- 
женні власної смерти. Любов-пристрасть знаходить своє втілення 
лише в отому антиеротичному, протиприродному запамороченні, 
що ніколи не має стосунку до способу життя. Нічого спільного 
з нашим способом любовного життя, ідеальною зустріччю двох 
бажань і двох утіх.

Можна, втім, замислитися і над питанням, чи не винайшли 
цю форму баналізованої любови, що стала формою обміну 
(афективного й статевого), аби уникнути фатальності! іншого.

Продукування обміну й обмінних знаків — єдиний спосіб 
уникнути долі й безглуздих знаків. Ч им більше любовного зілля, 
чим більше виклику. Чим більше пристрасті! й ніжности. В такий 
спосіб життя борониться від згубних форм штучности і пожертви. 
Від смертної зваби чи й зваби самої любови, коли завдяки способу 
життя чи любови ми потрапляємо в обійми згубної фривол ьности, 
що відвертає нас від власної мети.

До засадничих фривольностей належить свавільне орудування 
вдоволенням і невдоволенням — доля. Це право належить лише 
Богові. До другорядних фривольностей належить змога кохати і 
бути коханим. Це право належить людським істотам — патетична 
констеляція настроїв, бажань та облич.

Більшість із нас не хочуть, аби їх зваблювали, вони хочуть, щоб 
їх любили. їм хочеться зазнати пристрасти, втіхи та приручення. 
Можливо, треба прагнути, аби тебе любили, зі страху, що 
тебе зваблюватимуть, і, звичайно ж, потрібно любити, щоб не 
зваблювати.

Любов — це щось на зразок психологічного інцесту, патетичної 
близькості! перед лицем жорстокої гри у звабу.

В основі любови немає ніякого власного поруху (еррпте бі 
п ш о у є ! ) .  Або ж він скасовується порядком виклику та долі. Або 
скасовується у формі обміну та просьби. Як в отому анекдоті про
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подружню сварку. Жінка дорікає чоловікові: «You give me love 
because you want sex» (Ти кохаєшся зі мною, бо хочеш сексу!) А 
чоловік у відповідь: «You give me sex because you want love!» (Ти 
віддаєшся мені, бо хочеш кохання).

Коли секс і любов прибирають мирської форми хатньої 
економіки, вони можуть стати пречудовим предметом обміну. 
Щойно вони перестають бути високою долею, як підсвідомо 
прибирають обмінної форми. І тут можливі будь-які компенсації 
та заміщення: ти даєш мені секс — я даю тобі любов.

За обміну є можливості для зміни. Та не у звабі, тому що це 
не обмін, а виклик. У звабі не може бути рівноваги, оптимізації 
обмінних стосунків, що так непросто, та все ж можливо на 
сексуальному рівні. Тож згубною може бути лише втрата зваби.

У цьому й полягає смисл отого анекдоту, адже подружня сварка 
лише розвінчує можливість двостороннього обміну. І єдине, чого 
прагне подружжя, — це зваба!

Втім, одне, чого ніколи не пробачить вам жінка, це не те, що 
ви її не любите (з коханням чи сексом усе завжди владнається), 
а те, що ви не зваблюєте її або ж не даєте себе зваблювати. Цього 
нічим не компенсуєш, і хоч яку любов та ніжність ви їй даватимете, 
врешті-решт вона буде використовувати їх для жорстокої помсти. 
Не зумівши звабити, вона прагнутиме вас знищити. Можна 
відпустити всі любовні та сексуальні гріхи, бо в них немає нічого 
грішного. Лише зваба допікає до живого душу, котра знаходить 
супокій лише в убивстві.

Звідси й випливає те, що я називаю злим духом иристрасти.
У самісінькій основі най палкіших, найкращих і найвідчай- 

душніших поривань завжди криється злий дух, який чатує на 
іншого, чимдуж намагаючись зловити його у пастку.

Диявольською за своїм характером є навіть спроба іронічно 
погамувати його актом збочення, що притаманне для найбільш 
наївних і відчайдушних моментів кохання.

Існує дужче, ніж пристрасть, — ілюзія. Дужче, ніж секс чи 
щастя, — пристрасть ілюзії. Зваба, завжди зваба. Розладнати 
еротичну потугу за допомогою владної ігрової могуті та стра
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тагеми — поставити пастку на самісінькій вершині п’янливої 
втіхи й накреслити іронічні пекельні кола у райському блаженстві 
сьомого неба — іде і є зваба, це і є форма ілюзії, це і є злий дух 
пристрасти.
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Верховенство об'єкта

«Суб’єкт може лише бажати — зваблювати може лише об’єкт».

Ми завжди переживали розкіш суб’єкта і вбогість об’єкта. Суб’єкт 
творить історію, суб’єкт підсумовує світ. Суб’єкт індивідуальний 
чи колективний, суб’єкт свідомости чи підсвідомосте; ідеал будь- 
якої метафізики — це світ-суб’єкт, об’єкт — лише перипетія на 
переможному шляху суб’єктивносте.

Наскільки мені відомо, доля об’єкта нікого не цікавила. Як 
такий, він навіть незрозумілий: лише відчужена частка, проклята 
д о л я  суб’єкта. Об’єкт ганебний, непристойний, пасивний, він 
проституює, він є втіленням Зла, чистим відчуженням. Раб, що 
піднестися може лише в діялектиці владаря і раба, де зароджується 
нова евангелія, обіцяння, що об’єкт стане суб’єктом.

Чи відчував хтось власну потугу, самовладну могуть об’єкта? 
В нашому мисленні, де на чільному місці стоїть бажання, суб’єкт 
відзначається абсолютною привілейованістю, тому що він бажає. 
Та якщо на чільне місце поставити звабу, все виходить навпаки. 
Тут уже головний не суб’єкт, що бажає, а об’єкт, що зваблює. 
Все виходить із об’єкта і все звертається до нього ж таки, як усе 
виходить зі зваби, а не з бажання. Одвічний привілей суб’єкта 
вивертається наопач. Адже суб’єкт надто вразливий, він може 
лише бажати, тоді як об’єкт дуже добре грає на відсутності 
бажання. Завдяки цій відсутності він зваблює, ефектами бажання
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розігрує іншого, провокує його або ж анулює, надихає його або 
ж розчаровує — і про цю його здатність забувають чи радше 
воліють забути.

Навіщо ж надають такої привілейованості! позиції суб’єкта, 
навіщо ж підтримують цю фікцію його волі, свідомости чи 
навіть позасвідомого? Він має економіку та історію, викликає 
довіру, тож є рівновагою волі й світу, тяги й об’єкта, принципом 
світової рівноваги, а це викликає ще дужчу довіру, адже тоді 
він непідвладний складному, потворному і чарівливому світові, 
жорстокому й непевному всесвітові зваби, котра приходить іззовні, 
тоді не є він об’єктом чи здобиччю всіх довколишніх форм, живих 
чи мертвих, не пронизують його безнастанні спокуси. Гарно його 
захистили: з усіма своїми потягами, бажанням і волею він міцно 
окопався у своїх володіннях, щоб не стати об’єктом.

Звернення до суб’єкта нічого не змінило в метафізичному 
постулаті його переваги: хоч суб’єктові як такому і поставили 
вимогу залучити до гри його слабкість, його вразливість, його 
жіночність та його смерть, хоч і поставили йому вимогу від
мовитися від себе як такого (не лише психологічному суб’єктові, 
а й суб’єктові влади та суб’єктові знання), та внаслідок цього він 
лише опинився в мелодраматичному полоні власної згуби — він 
уже не може відмовлятися від себе, спотворюватися на власних 
засадах, шукати gentelman’s agreement* зі своїм об’єктом, світом, 
що його він так добре опанував задля свого блага. І випливає 
звідси лише плутанина, що відбиває сьогодні всі перипетії його 
«звільнення». Тож суб’єкт, його метафізика, гарні лише у своїй 
прегордій пишноті, у своїй сваволі, у своїй волі до невичерпної 
могуті, в трансцендентності суб’єкта влади, суб’єкта історії 
або ж у драматичності свого відчуження. І є він хіба що своєю 
жалюгідною тіншо, що перебуває у безнастанній боротьбі зі своїм 
бажанням чи своїм образом, тінню, що нездатна орудувати ціліс-

* Джентльменська угода (англ.). — Прим, перекл.
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пою репрезентацією світу, тінню, що у смертельній самопосвяті 
намагається воскресити мертве тіло історії.

Суб’єкт не може залучати до гри ні свою власну вразливість, 
ні свою смерть із тієї простої причини, що постав він у намаганні 
боронитися від них одночасно зі спокусами (наприклад, споку
сами долі), котрі загрожували йому згубою. В перспективі його 
власної економіки це нерозв’язна суперечність. Тож сьогодні 
позиція суб'єкта стала просто непридатною для оборони. Ніщо 
сьогодні не може видавати себе за суб’єкт влади, суб’єкт знання, 
суб’єкт історії — та, власне, уже й не намагається цього робити. 
Ніщо не може прийняти на себе цю непосильну ролю, що почала 
прибирати комічного характеру зі світом психології та буржуазної 
суб’єктивности, щоб сьогодні просто зійти нанівець у прозорості 
та нейтральності. Ми переживаємо конвульсії цієї суб’єктивности, 
причому чимраз нові, — та це вже навіть драматичним не виглядає: 
проблематика відчуження зазнала краху. І очевидність бажання 
стала мітом.

Тож приходимо до парадоксу, який полягає в тому, що у цій 
ситуації, коли позиція суб’єкта стала непридатною для оборони, 
єдино можливою позицією є позиція об’єкта. Єдино можлива 
стратегія — це стратегія об’єкта. Не «відчуженого» об’єкта, 
що перебуває на шляху до звільнення од відчужености, не 
пригніченого об’єкта, що виборює свою автономію суб’єкта, а 
того об’єкта, що кидає виклик суб’єктові, повертає суб’єкт на 
його неможливу позицію.

Таємниця цієї стратегії ось у чому: об’єкт не вірить у власне 
бажання, об’єкт не живе ілюзією власного бажання, об’єкт не 
має бажання. Не вірить, що йому ще щось належить, не плекає 
фантазмів щодо повернення чогось у його власність чи щодо своєї 
автономії. Не намагається базуватися на власній природі, навіть 
якщо це природа бажання, а до того ж іще й не знає відмінности 
й не відчужується. Неподільний у самому собі, на відміну від 
суб’єкта, для якого подільність є долею, і не знає дзеркальної 
стадії, в якій він потрапив би у поле свого уявного.
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Він Є дзеркалом. Тим, що відбиває суб’єкт у його смертельній 
прозорості. І може чарувати та зваблювати його лише тому, що 
не випромінює власної субстанції чи значущосте. Чистий об’єкт 
суверенний, бо він є тим, де розбивається суверенність іншого 
і де інший потрапляє до власної пастки. Кристал помщається.

Об’єкт — це те, що зникло з обрію суб’єкта, й завдяки цій знико- 
мості він залучає суб’єкта до своєї фатальної стратегії. І тоді 
суб’єкт зникає з обрію об’єкта.

Це стосується сексуального об’єкта, що черпає свою потугу 
у відсутності бажання, це стосується мас, що черпають свою 
потугу в мовчанні.

Бажання не існує, одне бажання є — бути приділепиям для 
іншого, стати для нього подією, що виходить за межі будь-якої 
суб’єктивносте, подією, що своїм фатальним приходом поклала 
б край будь-якій можливій суб’єктивності, що звільнила б 
суб’єкта від його цілей, від його присутносте і від будь-якої 
відповідальносте перед самим собою і перед світом в остаточно 
об'єктивній пристрасті.

Можливість і воля суб’єкта, що прагне розміститися в транс
цендентному осерді світу і мислитись як універсальна гіричиио- 
вість під знаком закону, владарем якого він залишається, не 
заважає йому потайці посилатися на об’єкт як на фетиш, талісман, 
як на фігуранта обернення причиновости з ніг па голову, як на 
місцину, де відбувається бурхлива кровотеча суб’єктивносте. 
«За суб’єктивністю подоб завжди стоїть окультна об’єктивність».

Все приділеная суб’єкта переходить об'єктові. Універсальну 
причиновість іронія підмінює фатальною потугою окремішнього 
об’єкта.

Фетиш утілює глибинну об’єктивність, яку ми прирікаємо на 
нормальну причиновість, на сміховинну вимогу визнавати при
чину за кожною подією і подію за її причиною.

Будь-який наслідок величний, якщо він не зводиться до 
своєї причини. Втім, лише наслідок і безумовний, а причина — 
випадкова.
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Фетиш здійснює це чудесне усунення випадковости світу і 
замінює її цілковитою безумовністю.

У сприйманні причин ми відчуваємо лише відносну безумов
ність — а отже, й відносне щастя. Нас захоплює лише абсол ютна, 
екстатична безумовність. Те, що здійснює чистий окремішній 
об’єкт, що вкриває нас божиетим покровом.

Ми можемо жиги в універсальному, переслідувати об’єктивні 
цілі, розподіляти життя в чистих формах відмінности, давати 
речам більш чи менш раціональну оцінку (що все ж таки ніколи 
не дорівнює тій оцінці, яку ми даємо собі), одначе нам потрібно, 
щоб за певного моменту щастя й нещастя і навіть сам факт життя 
втілювався в істоті або в геть своєрідній речі, що не відповідає 
жодному універсальному визначенню, тій, до якої, у вигляді 
специфічної невиправданої й цілковито штучної з огляду на 
«природні» якості цього об’єкта пристрасти, змагають у стислому 
виразі всі форми ідентичності! та відмінности.

Ніщо не може уникнути цього інвестування об’єкта — саме 
такого об’єкта — всією окультною потугою об'єктивності!. Цей 
досвід лежить в основі найбільш абсурдних доказів, куди можна 
зарахувати й Паскалів доказ про існування Бога.

Треба гадати, що цей доказ, який ми висуваємо, має якісь 
підстави, бо якщо здоровий глузд говорить, що на початкові світу 
не міг бути єдиний об’єкт, а, навпаки, цей об’єкт і має пояснюватися 
об’єктивно на основі усіх відомостей про світ, якщо це міркування 
не може переконувати, якщо попри раціональну очевидність ми 
й далі поклоняємося світові у вигляді неврозумливої квінтесенції 
одної з його деталей, то причина в тому, що, можливо, ці підстави 
і є гіпотетичним доказом.

Не по-яснювати речі, не розподіляти їх за об’єктивними 
визначеннями і за системою нескінченних критеріїв, а, навпаки, 
зводити цілий світ до єдиної його деталі, зводити подію до єд иної 
її риси, зводити всю енергію природи до єдиного її об’єкта, чи то 
мертвого, чи то живого, — накреслити езотеричний еліпс, знайти 
найкоротший шлях до чистого об’єкта, що не має нічого спільного 
зі смислом і ні з ким не ділиться своїм секретом і своєю потугою.
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Абсолютний товар

Абсолютним є об’єкт із нульовою цінністю, нейтральною якістю, 
об’єкт, що все ж таки непідвладний об’єктивному відчуженню, бо 
стає більше об’єктом, ніж сам об’єкт, — а це надає йому фатальної 
якости.

Це сходження до крайнощів, цей подвійно революційний 
порух, оскільки він відповідає відчуженню його ж таки терміно
логією, неухильно просуваючись шляхами нейтральности, знай
шов свій вираз в абсолютному товарі за Бодлером*. Зіткнувшись

•Джорджо Аґамден, Станси (вид. Крістіан Буржуа): «Він [Бодлер] ствердив 
новий характер, якого набув об’єкт завдяки перетворенню на товар; і виявив
ся здатним усвідомити ту потужну притягальну силу, з якою цей характер 
фатально впливає на мистецький твір... Велич Бодлера полягає в тому, т о  
на вторгнення товару він відповів перетворенням у товар та фетиш самого 
мистецького твору... Інакше мовлячи, у мистецькому творінні він відокремив 
споживчу вартість від вартости обмінної... звідси і ііого непримиренна полеміка 
з будь-яким утилітарним тлумаченням твору мистецтва... ііого наполягання на 
невловному характері естетичного досвіду і ііого теорія краси як блискавичної 
і неосяжної епіфанії. Ореол холодної незбагненності!, шо оточує віднині мис
тецьке творіння, рівнозначний фетишному характерові, шо його набув товар 
завдяки обмінній вартості...»

«Бодлер не зупинився на утворенні розколу поміж обмінною та спо
живчою вартістю. Він пос тавив собі за мету створити, сказати б, абсолют)пій 
товар, в якому процес фетишизації сягнув би такого ступеня, шо усунув би 
саму реальність товару як такого. Товар, в якому споживча і обмінна вартості 
взаємно скасовуються, тож його цінність полягає в непотрібності, а вжиток у 
незбагненності, вже перестає бути товаром: тому перетворення мистецького 
твору в абсолютний товар полягав в рішучому скасуванні товару. Звідси й ота 
невимушеність, із якою Бодлер ставить «шок» у центрі своєї мистецької пра
ці. «Шок» — це тон потенціял незвичайності!, яким навантажуються об’єкти, 
коли для того, щоб знову надіти загадкову маску товару, вони втрачають вагу, 
якої надає їм споживча вартість... Бодлер збагнув, що для того, аби мистецтво 
зуміло вижити в умовах індустріальної цивілізації, мистець повинен прагну
ти до відтворення у своєму творінні цього руйнування споживчої вартости й 
традиційної зрозумілості!... віднині єдиним порятунком для мистецтва є його 
сам оза перечення».

«Це просто щастя, що фундатор модерної поезії був фетишистом. Без ііого 
пристрасти до жіночого вбрання та жіночих зачісок, до прикрас і макіяжу Бод- 
лерові було б непросто вийти переможцем у ііого боротьбі з товаром».
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за новітньої доби із викликом у вигляді товару, мистецтво 
(мистецький твір) шукає свій порятунок не в критичному 
запереченні (адже тоді воно виступає просто сміховинним і 
безсилим відображенням, точнісінько як діялектична думка, 
що на підставі критичного заперечення стала хіба що кумедним 
і нездолящим дзеркалом капіталу), а в роздуванні формальної 
фетишизованої абстракції товару, феєрії обмінної вартосте, — 
стаючи при цьому більш товарним, ніж товар, бо випадає за межі 
споживчої вартосте.

Якщо товарна форма руйнує попередню ідеальність об’єкта 
(його красу, самобутність і навіть функційність), то не слід 
намагатися відновити її за допомогою заперечення формальної 
суті товару, навпаки — у цьому й полягає стратегія модерности, 
розбещена й ризикована зваба модерного світу, якою бачив її 
Бодлер, — потрібно доводити до абсолюту цей поділ цінносте. 
Ніякої діялектики поміж ними, синтез — це не вихід, діялектика — 
ностальгійне вирішення. Рішуче модерне розв’язання лише одне: 
потенціялізувати в товарі усе нове, самобутнє, неочікуване, цікаве, 
зокрема й формальну байдужість до корисносте й до цінносте, 
а також його перевагу, що полягає в безоглядній циркуляції. 
Ось яке має бути мистецьке творіння: воно мусить стати шоком, 
химерністю, несподіванкою, неспокоєм, плинністю, навіть 
саморуйнуванням, миттєвістю та ірреальністю — одне слово, 
набути усіх тих характеристик, що притаманні товарові.

Експотенціялізувати нелюдяність обмінної вартосте на 
байдужих шляхах відчуження за допомогою екстатичної втіхи, 
а також іронії. Тому у феєрично-іронічній (а не діялектичній) 
логіці Бодлера мистецький витвір цілковито зближується з 
такими явищами, як мода, реклама, «феєрія коду» — продажність, 
мобільність, ефекти ірреференції, непевносте й запаморочення, — 
стає чистим, винятково комутабельним об’єктом, оскільки при
чини зникли і наслідки в принципі рівнозначні.

Нам добре відомо, що вони можуть бути теж нульовими, 
та мистецький витвір повинен учинити фетишем цю нульову
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величину, це зникнення, і в такий спосіб викликати надзвичайні 
наслідки. Нова форма зваби: не опанування умовними ефектами, 
не опанування ілюзією й естетичим ладом, а раділе запаморочливе 
кружеляння непристойности, — от тільки в чому ж різниця? 
Звичайний товар породжує лише світ виробництва — і хтозна, 
чи цей світ меланхолійний! — виробництва, що набуває потуги 
абсолютного товару і продукує ефекти зваби.

Новий і переможний (а не сумний і відчужений!) фетиш — 
твір мистецтва — повинен працювати над руйнуванням своєї 
традиційної аури, своєї ваги і своєї ілюзійної потуги, щоб 
наново засяяти в ореолі чистої непристойности товару. Повинен 
самоліквідуватись як звичайний об’єкт і набути страхітливої 
химериости. Та це вже не тривожна химерність витісненого чи 
відчуженого об’єкта — цей об’єкт не обтяжений манією чи таємною 
позбавленістю, він випромінює достеменну звабу, що приходить 
ззовні, випромінює перевершення своєї форми і обернення в 
чистий об’єкт, чисту подію.

Ця перспектива, що, згідно з Бодлером, почалася із Преобра
ження товару на Всесвітній виставці 1855 року, за багатьма своїми 
моментами вища від перспективи Вальтера Бен’яміна. У своїй 
праці «Мистецький витвір в епоху технічної відтвориости» він 
робить суто політичний (себто політично відчайдушний) вис
новок з того, що за доби відтворення об’єкт утрачає свою ауру 
й свою самобутність, і бачить перспективу модерности сумною, 
тоді як Бодлерів погляд, незмірно модерніший (та, певне, в XIX 
столітті можна було таки по-справжньому бути модерним), 
полягає в дослідженні нових форм зваби, пов’язаних із чистими 
об’єктами, чистими подіями і таким модерним захопленням, як 
гіпноз.

Бодлер чинив найкращий опір тій гнітючій теорії відчуження 
(що, втім, справила свій руйнівний вплив лише на мляву думку XX 
століття), найкраще — можливо, завдяки історичній новизні появи 
товару, — збагнув, якою має бути єдина справжня метафізична й 
естетична, іронічна й радісна відповідь на цей виклик. І не треба
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перейматися «естетичною» заклопотаністю Бодлера. Його ідея 
абсолютного товару є радикальною перспективою в усіх царинах*.

Похвала сексуальному об'єктові

Звабливий лише об’єкт.
Банальний спокусник нічого не тямить. Він хоче бути 

суб’єктом, а іншого розглядає жертвою своєї стратегії. Наївна 
психологія, така ж, як і в тих добряків, що стають на бік жертви. 
Ні той, ні той не бачать, що вся ініціятива, вся потуга на боці 
іншої сторони, на боці об’єкта.

Втім, банальність такого аналізу зваби обертається проти самих 
аналітиків, спокусник, можливо, не настільки дурний (а жертва 
тим більше), підсвідомо він знає: зваба яе функціюватиме, якщо 
вона зводитиметься до цієї вбогої психології. Хіба радше не суб’єкт 
зазнає зваби, хіба потаємно ініціятива йде не від об’єкта? Суб’єкт 
гадає, ніби загарбав його своєю стратегією, та насправді він сам 
потрапив до пастки цієї банальної стратегії, і об’єкт загарбав його 
своєю фатальною стратегією.

Нас чарує те, що прибирає форми приділеного об’єкта. Те, 
що його ціна, як писав Сартр, зростає в чистій об’єктивності, що, 
своєю чергою, звільняє вас ві/і нього, — як абсолютний товар у 
найрадикальніший спосіб звільняє від товару.

Сартр: «У звабі я нітрохи не намагаюся розкрити іншому мою 
суб’єктивність... Зваблювати означає цілковито й із винятковим

*До речі, Маркс теж відштовхувався від товару як дрібного факту і найвищої 
химерності! модерного світу. Він трактував його як їлось непоясненне, й не для 
того, аби пояснити, а щоб обернути загадкою, яка зруйнує догму. Гієрогліф.

Після Маркса над товаром ширяє щось загадкове і феєричне, його тривожна 
химерність, його виклик осмисленому порядку речей, реальному, моралі, користі, 
усім цінностям — все це походить від товару, що сам прагнув бути цінністю.

Цю його двозначну чарівливість спостерігаємо ми в усіх явищах капіталу, 
у феєрії цього всесвітнього коду, принаймні в оригінальних його аспектах.

Усе це розчавила марксистська догма (чому добряче посприяв сам Маркс). 
Усю загадку капіталу й товару зруйнувала революційна мораль — та де ж є, 
звідки візьметься революційна аморальність?
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ризиком виставити мою об’єкгність для іншого, помістити мене в 
поле його погляду і змусити себе бути побаченим, опинитися під 
загрозою погляду, щоб узурпувати іншого в моїй об’єктності й 
за її допомогою. Я нізащо не покину територію моєї об’єктности: 
звідси я хочу розпочати боротьбу, вчинивши себе чарівливим 
об’єктом...»

Незвабне лише те, що вже не ставить проблему власного 
бажання (наприклад, істерика, де бажання стоїть на останньому 
місці), те, що вже минулося завдяки розгрішенню и відпущенню 
свого бажання.

Як в отій жорстокій байці про жінку, якій написав пристрасного 
листа один чоловік, а вона у відповідь відписала: <<ІДо в мені 
приваблює вас найдужче»? «Ваші очі», — зізнався чоловік — і у 
відповідь отримав пакуночок із оком, що так вабило його.

Краса і жорстокість цього виклику супроти банальносте 
спокусника. Та й сатанизм цієї жінки, яка помщається навіть за 
спробу звабити її: пастка за пастку, око за око. Ніколи ще покара 
не набувала такої кривавої форми, як у цьому беззастережному 
дарункові. Вона втрачає око, та він утрачає лице —■ хіба ж тепер 
він «кине оком» на жінку, якщо боятиметься отримати його у 
відповідь? Бо найгірше — це висловити бажання і передбачати 
буквальне його втілення. Найгірше — отримати точнісінько таку ж 
винагороду, якої бажаєш. Тоді потрапляєш у пастку того об’єкта, 
що дається тобі як буквальний об’єкт.

Це і є та фатальна провокація, що криється в кожному об’єкті, 
ладному завжди розпочати жорстоку гру в звабу. Тож чоловік не 
може не відповісти на манливе жіноче запитання: «Що в мені 
приваблює вас найдужче?» і в такий спосіб скоїти непоправну 
помилку. На першому місці тут стоїть мстива логіка об’єкта. 
(Можна, звичайно, запитати, що було б, якби він відповів: ваш 
голос, ваші вуста, ваша стать, ваша душа, ваша хода чи ще щось — 
та це запитання, певно ж, не має сенсу, бо в куртуазному контексті 
єдино можлива відповідь — «очі» як метафора душі).

Цю метафору й відкидає жінка, і це надає їй абсолютного 
привілею. Як суб’єкт чоловік може лише гратися метафорами.
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А жінка, вириваючись із полону всіх метафор, стає фатальним 
об’єктом, що провадить суб’єкта до згуби.

Для цього достатньо змішування знака і тіла, достатньо такого 
ракурсу, до якого вдався Гарпо Маркс, що замість пароля «еспа- 
дон» показував справжній еспадон. Тут дотеп ще жорстокіший, та 
він в однаковіш спосіб заперечує і пароль, і «ваші очі», й на додачу 
всю ідеалізовану риторику зваби. Адже він говорить про її очі та 
її погляд, як про неї саму: вільно їй відповісти на це дарунком у 
вигляді себе самої, та не ока як чистого об’єкта. Це жорстоке й 
грубе замикання недалеке від того, що деінде може виллятися у 
канібальське поїдання коханого об’єкта, — тут це екстраверзія себе 
як чистого об’єкта, що виступає жорстокою винагородою. Жіноча 
стратегія-об’єкт полягає в забороні метафоричного переміщення 
дискурсу — від ока до погляду, від погляду до істоти, — адже 
лише завдяки цьому переміщенню й може існувати суб’єкт, лише 
завдяки йому він і може улягати звабі.

Це усунення метафори, це осаджування знання у вигляді 
грубої й позбавленої змісту речовини відзначається смертоносною 
ефективністю. Належить вона до того ж порядку, що й безглузда 
подія, катастрофа, котра вже сама по собі є сліпою, неметафорич- 
ною відповіддю світу-об’єкта людині-суб’єктові. В такий спосіб 
завжди визначається приділення: в певний момент і в певному 
місці знаки стають об’єктами — жорстокими, неметафоричними, 
без відгуку. Вони непідвладні будь-якому дешифруванню, 
змішуються з речами (тим-то доля і належить до розряду мрій, 
адже вона є тією незбагненною миттєвістю, що й знаки чи слова 
у мріях).

Стратегія об’єкта як жіноча стратегія полягає у змішуванні 
з бажаною річчю. У такій формі надміру об’єктивної відповіді 
криється вся іронія й жорстокість: вона позбавляє суб’єкта будь- 
якого порятунку.

Прегарним прикладом є і можливість для жінки грати на двох 
рівнях: на рівні дарунку і прямого сексуального запиту (вона може 
беззастережно відповісти на запит, як ото вчинила зі своїм оком, і 
чоловік у власних очах виявляється голий і непристойний, голий
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і упосліджений втіхою свого об’єкта), або ж на рівні гри, заманки, 
пастки, метафори, відстроченої сексуальносте. Чоловік не може 
цього. Жінка залишається вільна у виборі території. Чоловік 
завжди наражається на небезпеку втратити престиж: якщо вігі 
ризикне зробити сексуальну пропозицію, то завжди отримає 
відмову, — якщо ж вдасться до тоншої гри, то стане іграшкою 
витонченішої відмови. Навпаки не буває. Адже жінка перебуває 
не в позиції бажання, а в набагато вищій позиції суб’єкта бажання.

Звісно ж, вона втрачає цю перевагу, якщо облишить байду
жість — нейтральність об’єкта щодо бажання. Тоді вона теж 
стає вразливою для будь-якого суб’єкта і зазнає усіх форм цього 
даремного страждання.

Передача жінці сексуальної ініціятиви витворила нову 
ситуацію. Адже чоловіча перевага в епоху «жінки-об’єкта» 
принаймні витворила культуру пристрасте і зваби, романтичну 
культуру, що пов’язана із грою сексуальної заборони. В зворотнім 
сенсі про таку культуру й думати годі. Неможливо уявити, що 
чоловік прийняв би на себе усю оту соромливість і таємничість, 
провокування і відступ, усю витончену й підсвідому стратегію 
об’єкта, що й була основою вічної жіночносте. Вічної мужносте 
не існує, бо не існує заборони, що захищала б чоловіка від 
сексуального поклику жінки. Якщо вона захоче, то не матиме 
потреби зваблювати. А чоловік, якщо цього захоче жінка, завжди 
матиме потребу зваблювати.

І якщо спонука жіночности-об’єкта для жінки припинилася, то 
спонука мужности-об’єкта не припинилася для чоловіка. Тож він, 
щоб не втратити престиж, змушений відповідати на сексуальний 
поклик жінки — в такій ситуації вона ще не опинялася, адже в неї 
завжди була можливість ухилитися від нього у звабі й, зокрема, 
у відмові, де їй ніколи не загрожувала перспектива втратити 
престиж, радше навпаки.

Можливо, в цьому й полягає ідея фільму Фелліні (la Citta 
delle donne): беззахисний, голий і розгублений чоловік перед 
примарами роздутої жіночносте, блудними фантазмами щонай
можливішого бабства без щонайменшої зваби.
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Тож ситуація вже не двоїста, а однобічна. Жінка-об’єкт була 
сувереном і залишилася владаркою зваби (правил таємної гри 
в бажання). Чоловік-об’єкт є хіба обдертим голим суб’єктом, 
пасинком бажання, що мріє про втрачене панування, — ні 
суб’єкт, ні достеменний об’єкт бажання, а лише мітичне знаряддя 
жорстокої свободи.

Про будь-який об’єкт у його непорушності й афазії можна сказати 
те, що сказав Канетті про тварин: «Якою уважно придивитися 
до тварини, то виникає відчуття, ніби в ній заховалася людина 
і кепкує з нас».

Про жінок теж можна сказати, що в них заховався інший, 
хто кепкує з нас. Жінка так гарно, так майстерно прикидається 
покірною, так уміло вдає із себе нещасну — ні, таки потрібно, аби 
щось сиділо в ній і чигало на нас. Та сама об'єктивна іронія, що 
чигає на будь-яку суб’єктивність, аби звоювати її.

Щось у жінці ігнорує владання. Щось в об’єкті ігнорує вла
дання. Владання є турботою і гордістю суб’єкта, а не об’єкта, 
котрому до цього й діла нема, так само, як і до свого визволення. 
Об’єкт хоче лише зваблювати — в такий спосіб він розігрує своє 
рабство, точнісінько, як тварини розігрують свою безмовність, 
як каміння розігрує свою байдужість, як жінки граються своїм 
поглядом, і в такий спосіб він завжди виграє.

Нащо пишатися своєю відмінністю, коли над нею напевне бере 
гору нейтральність? Нащо пишатися смислом, якщо над ним 
бере гору мовчання? Потуга об’єкта — в його іронії. Відмінність 
завжди поважна, та нейтральність іронічна.

Отак жінка може вимагати, щоб її визнали цілковито своє
рідним суб’єктом (що, втім, є новим способом зваби, і гра в 
емансипацію суб’єкта не позбавлена чарівливості!, коли приносить 
об’єктивну втіху і тій, і тій стороні), а чоловік самохіть дає зловити 
себе у пастку, адже йому теж до вподоби погоджуватися на жертву. 
Та якщо він дав зловити себе, то йому кінець, бо він стає кумедним 
для жінки, їдо стежить за ним із глибин своєї об’єктивної іронії 
(тієї окультної іронії, що суперечить її претензіям на ролю вільної
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жінки). Так само кумедним був би вій і для тварини, яку захотів 
би визнати цілковито своєрідним суб’єктом. Ось де та пастка, 
ось де зціплює вона свої щелепи.

Усі відчувають кумедність оцієї претензії на ролю «цілковито 
своєрідного суб’єкта»! Тож коли на неї претендує жінка («Не хочу, 
щоб мене зваблювали, хочу, щоб мене визнавали»), то це не що 
інше, як пастка, куди легко потрапляє чоловік, бо він вразливий 
завдяки тому, що виступає тією інстанцією, котра визнає. Просто 
ця вимога іронічна, та він цього не знає.

Жінка, та й усі ми як об’єкти (а ми принаймні такою ж мірою 
об’єкти, як і суб’єкти, ще й надто — не пасивні, а пристрасні 
об’єкти, з потягами, що струмують із глибин істоти-об’єкта), не 
хоче, щоб нею марили й захоплювались як цілковито своєрідним 
суб’єктом, — ні, їй хочеться, щоб її приймали за об’єкт, причому 
такий, якою вона є, з його безглуздим, аморальним і винятково 
чуттєвим характером, — себто доступною для всіх і всього, 
здобиччю і хижаком в одній особі, себто як потенційний об’єкт 
посідання, проституювання, уярмлення, маніпулювання і 
позначання в цій якості, та завдяки всьому цьому винятково 
звабною й невідчужуваною. Всі ці засадничі характеристики (ця 
свобода) сексуального об’єкта і становлять сутність жінки в тім, 
що стосується любови й психології, та зваблюватиме вона вас і ви 
буде зваблювати її не як суб’єкт, а як чистий об’єкт. Вона може 
опановуватися, визискуватися, зваблюватися — і причиною цього 
не відчуження, упокорення чи мазохізм (помилка в тому, що об’єкт 
завжди поглинається дефективною і розбещеною психологією 
суб’єкта). Навпаки, її сила в переможній нейтральності, перемож
ній утраті суб’єктивности. Вона залишається володаркою гри, 
об’єкт залишається володарем гри і лише посилює її іронічну 
самовладність.

Ви кривдите її, звертаючи завелику увагу на гру сорому та 
розуму, як і дитину кривдите, виявляючи забагато уваги до її 
віку чи до її слабкости. У глибині душі дитина знає, що вона не 
дитина. І їй немає ніякого діла до свободи та відповідальності!, 
що на них ви наголошуєте, аби піднести її на вищий рівень, щоб
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опіляхстнити педагогічну різницю поміж дорослим і дитиною. 1 
дитина бореться проти цього тією ж зброєю. Вона ні вільна, ні 
нижча від дорослого і дозволяє іншим вірити в це. Вона захоплює 
вас своєю безсоромністю, для якої якраз годиться будь-яка зброя. 
Вона може обрати гру у відмінність, розігрувати перед дорослим 
слабку дитину, й тоді ви будете повинні захищати її, надавати їй 
ваги, послаблювати відмінність. Або ж будь-якої миті вона відішле 
вас до відсутности реальної й засадничої відмінности (дитинства 
не існує, дитини немає). В обох цих випадках вона має рацію. Це 
надає їй абсолютної переваги.

Так само й жінка може завжди обиратися й покидатись як 
сексуальний об’єкт і віддаватися без докорів сумління (що завжди 
страшенно дивує чоловіка) або ж провадити гру, в якій вона дає 
змогу визнавати себе як суб’єкта, дає зваблювати себе і нескін
ченно відмовлятися від себе тощо. Вона завжди може облишити 
одну ролю задля іншої, й не тому що істерична, примхлива абощо: 
це не психологія, це стратегія — те, що теж надає їй абсолютної 
переваги над чоловіком.

Кожен тішиться сам собі. Сама можливість сексуальности 
базується на тому, що ніхто не знає, як тішиться інший (й чи 
навіть тішиться він узагалі). Це житейське непорозуміння, скажуть 
нам. Це — біологічна форма секрету. Існують інші таємничі 
очевидності, та ця загадка яскравою зорею сяє на небосхилі 
сексуальности: для нас недосяжна втіха іншого. Тож владання 
немає, оскільки ми зможемо володіти іншим лише тоді, коли 
зазнаватимемо його втіхи.

І слава богу, що воно так, адже, наприклад, жінка може вічно 
зваблювати нас оцією незнаною втіхою, що до того ж стає і втіхою 
незмірною.

Пречудова історія про Тірезія! З-поміж двох гадюк, що 
паруються, він зумів розрізнити самця й самку. Тож він стане 
чоловіком, потім жінкою. І врешті скаже, що жінка зазнає 
удев’ятеро потужнішої втіхи, ніж чоловік. За цю нетактовність 
богиня Гера зробить його сліпим, і він отримає дар ясновидіння.
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Чи потрібно зраджувати секрет утіхи? Кому ж іще пощастить 
набути одної статі, а потім іншої, та ще й не шляхом хірургічної 
операції, а згідно з метаморфозами втіхи? І хто зможе ще раз 
про це сказати?

Добре, що існує ця абсолютна своєрідність, мітична втіха 
іншого, на якій базується статева відмінність. У цьому й полягає 
її загадка, й за розв’язання цієї загадки, за те, що він перемінив 
стать на іншу, Тірезій і був приречений на сліпоту, мов той Едіп, — 
а також міг би обернутися гермафродитним деревом. Не за те, 
що зрадив секрет (?) жіночої втіхи, бо її не існує: примноження 
жіночої втіхи удев’ятеро є лише іронічне примноження чоловічого 
бажання. Це примноження свідчить, що жінка є лише іронічною 
екстазою чоловічого бажання.

Кого це стривожило б? Єдине, що могло б тривожити, це все 
те, що віддаляє нас від цієї загадкової відмінности й наближає 
до поділу втіхи, а отже, до нерозрізнення. В цьому й полягає 
нісенітність сексуального визволення.

Та врешті-решт найбільша своєрідність випливає не з утіхи, 
а з того надзвичайного стосунку, яким є зваба. Лише вона є 
причиною чудернацької ситуації — вчинити приділення з іншої 
статі, вчинити її не фінальним об’єктом (утіхи), а об’єктом 
фатальним (смерти і метаморфози). Тому що зваба розігрує на 
іншому, незрівнянному предметі анатомічну (або психологічну) 
відмінність, тому що підштовхує гру у відмінність до форми 
виклику й абсолютного тяжіння, до запаморочення, де вже не 
важливо знати, хто тішиться удев’ятеро дужче, ніж інший, це 
запаморочливе набавляння ставок, а не облік, бо ставку в цій грі 
зробили на високу умовність, що може й не мати кінця, а не на 
числення утіх, що його за якоїсь миті раптово уриває зваба, — 
бо лише вона, зваба, кладе край перевазі одної статі над іншою.

У коханні мріють стати жінкою. Не владання є глибинним 
фантазмом фізичної й /духовної любови, а метаморфоза, статеве 
Преображення. В самісінькому розпалі кохання нас невідступно 
переслідує загадка статі, що відмінна од нашої. Всі копуляції
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переслідують одну мету: набути іншої статі, як лиха, інтегрувати її 
через обожнення. Нездійсненна мрія, що переростає у намагання 
нескінченно владати всіма жінками.

А як воно для жінок? На перший погляд, вони не мріють 
стати чоловіками. В них немає такої слабости. їм не дошкуляє 
інтерес до іншої статі, вони більше розчиняються у своїй, 
завдяки бурхливим почуттям чи істериці, в стосунку до тіла, 
що передбачає не таємницю, а копітку любов і ретельну увагу. 
Макіяж, нарцисизм, зваба, демонстративна істерика: диявольські 
форми жадоби, запекла повійна форма чистої події, яку щомиті 
становить жінка для самої себе. За допомогою безнастанного 
догляду вона постійно зазнає метаморфоз, перероджується сама 
в себе. І що ж залишається чоловікові, як не дошукуватися в ній 
цієї перетворчої потуги?

Сам він прикутий до статевого розрізнення. Вся драма 
розрізнення відбувається з чоловіком, всім чаром розрізнення 
володіє жінка. Ніяка знедоленість, ніякий гніт ніколи не скасують 
цього винятково нерівного приділення, що завжди порушуватиме 
рівновагу, спричиняючись до того, що мрія, одержимість, загадка, 
стратагема — все це належатиме статі, що вдовольняється сама 
собою, і ця нерівність витворюватиме неймовірно глибоку безод
ню, де безповоротно загубиться інший.

Міт про Тірезія говорить про те, що в глибині своєї душі 
мріємо ми не про секс, а про статеву оберненість, про здатність 
бачити обидві сторони статі, як ото ясновида чи пророк (Тірезій) 
бачить обидві сторони часу. Ми мріємо про яснобачення, що є 
владарюванням над обома сторонами часу, як мріємо про втіху, 
що стала б пануванням над статевою оберненістю.

Найвища втіха — це метаморфоза.

Таємна невідворотність

Якась химерна гордота спонукає нас не лише оволодіти іншим, а 
й розкрити усі його секрети, причому не лише дорогі для нього, 
а й фатальні. Втіха таємного радника: мистецтво, що полягає в 
тому, аби погубити іншого. Це ціла церемонія.
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Спочатку йдеш за першою-ліпшою людиною, годину чи дві, 
упродовж коротких і неоднакових відтинків часу — тебе спонукає 
до цього думка про те, що людське життя рухається у випадковому 
напрямку, що воно не має смислу, нікуди не провадить, а тому 
зачаровує. Ти прямуєш плетивом чужих шляхів, аби відлучитися 
від самого себе. Ти існуєш лише на шляху іншого, проте без 
його відома, насправді ж ти йдеш власним шляхом, майже не 
усвідомлюючи цього. І не для того, аби щось відкрити в іншому чи 
дізнатися, куди він прямує, це й не «дрейф» у пошуках випадко
вого шляху: усе це належить до різних сучасних ідеологій і не 
дуже приваблює. Тоді як цей почин цілковито належить до зваби.

Вас вабить те, що ви не більше ніж дзеркало для іншого, 
котрий про це не знає, — як ото в К’єркеґора: дівчина не думає 
про це, та думає дзеркало, що висить на протилежній стіні. Вас 
вабить те, що ви приділення для іншого, дублювання його шляху, 
що має для нього смисл, та у вигляді дубля смислу вже не має. 
Наче хтось позаду знає, що він нікуди не провадить. У певному 
розумінні, йому випало викрасти кінцеву мету: поміж ним і ним 
потайці закрався злий дух. Усе це настільки дошкуляє, що люди 
часто відчувають, що за ними стежать, якась інтуїція підказує 
їм, що щось вторглося у їхній простір і він від того викривився.

Одного разу С. вирішила по-іншому вчинити цей «експери
мент». Вона дізналася, що ледь знайомий їй чоловік, за яким 
вона випадково стежила колись, вирушає до Венеції, й вирішила 
простежити за ним упродовж усієї мандрівки. Прибувши до 
Венеції, вона обходить понад сотню готелів і врешті дізнається, 
де він зупинився. Вона наймає помешкання навпроти готелю, 
щоб стежити через вікно, коли він іде і приходить. У неї є бінокль 
і фотоапарат, тож вона за кожної нагоди фотографує його, те 
місце, де він проходить, і об’єкт, до якого він доторкнувся. Вона 
нічого не чекає від нього. Він не дуже їй подобається. Якраз пора 
Венеційського карнавалу. Оскільки він міг її впізнати (якось 
вони розмовляли), вона перефарбовується в білявку, хоч коси 
в неї чорні, а також робить макіяж і перевдягається. Та її не 
цікавлять радощі Венеційського карнавалу, все підпорядковується
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стеженню, упродовж двох тижнів ціною неймовірних зусиль їй 
вдається йти по його сліду. Розпитуючи людей у крамницях, де 
він побував, вона дізнається про його плани, про місця в театрі, 
які він забронював. І навіть про те, коли повертається потягом 
до Парижа, — приїхавши попереднім потягом, вона зачекає, поки 
він вийде на перон, і зробить останній знімок.

Ні, не останній. Вона не зійде з його дороги й зав’яже контакти 
з людьми, котрі з ним працюють, з письменником, що з ним він 
працював як фотограф. Та все раптом змінилося. Двічі чи тричі 
він помітив, іцо за ним стежать, у Венеції стався прикрий інцидент, 
а в Парижі вийшло щ^ гірше, він розлютився, чар пропав, і вона 
облишила стеження.

Може, в глибині душі вона хотіла, щоб він її вбив, щоб 
стеження зробилося нестерпним для нього (вона ж бо ні на що 
не розраховувала, не шукала ніяких сексуальних пригод) і він 
учинив насильство над нею, — чи, обернувшись до неї, наче той 
Орфей до Еврідіки у пеклі, зробив так, щоб вона щезла? Хотілося 
їй просто бути його долею чи, може, вона прагнула, щоб він став 
долею для неї? Тут, як і в будь-якій грі, діяло засадниче правило: 
ніщо не повинне призводити до контакту поміж ними. Зваба 
можлива лише такою ціною. Секрет не повинен розкриватися, а 
то все стане банальною любовною історією.

Звичайно, тому, за ким стежать, загрожує якась згуба. Він може 
занепокоїтися і розпочати переслідування. Та С. хотіла не цього 
(навіть якби той фантазм і постав за кілька днів чи годин, — проте 
й вона ризикувала: інший може обернути ситуацію навпаки і, 
збагнувши стратагему, зробити того, хто за ним стежить, частиною 
якогось приділення — не жертва він, а володіє такою ж потугою, 
як і вона). Ні, тут набагато хитріша згуба: вона полягає в тому, 
щоб, ступаючи слід у слід за іншим, поступово стирати його 
сліди. А ніхто не може жити без своїх слідів. Раніше чи пізніше 
це розуміє кожен, кого переслідують. Він не може не відчувати, 
що його оточує якесь чаклунство, навіть якщо зовні для цього 
немає жодних ознак. Таємна чи явна невідворотність, що йде за 
ним назирці, не полишає за собою слідів, зате краде його сліди.
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Вона безперестанку фотографує його. І фотографування аж 
ніяк не має тут функції якогось збочення чи архівації. Це просто 
для того, аби сказати: тут о такій-то годині в такому-то місці за 
такого освітлення був такий-то. І заразом це означає ось що: 
немає сенсу бути тут, в такому-то місці й за такої-то пори — і там 
насправді таки нікого не було — я, той, хто ішов за ним назирці, 
можу гарантувати вам, що не було нікого. Це не пам’ятні знімки 
присутности, а знімки відсутности — і того, за ким стежать, і 
того, хто стежить, — знімки їхньої відсутности одне для одного.

«Ідіть-бо за мною, — казав їй інший, до якого вона промовляла 
своїми короткими стеженнями, — краще за мною ходити, ніж 
клопотатися хатнім господарством». Та це безглуздя, бо тут 
відбувається поплутання інтересу з найвищим ступенем зваби. 
Нецікаво дізнатися, наприклад, що в когось є подвійне життя, 
хіба що хочеш бути в курсі його справ, — найважливіше те, 
що подвійним його життям якраз і є стеження. Цим можна 
преобразити будь-яке банальне життя, та ним баналізувати 
можна будь-яке виняткове життя. Знову ж таки йдеться не про 
переслідування, а про звабу.

Герцог Палагонії задумав скористатися фатальним ефектом 
кривих дзеркал.

Цей потворний і страшенно гладкий еспанський дворянин 
побудував на околиці Палермо віллу, що була його подобою, 
поставив там статуї карликів, оточив її випуклими дзеркалами — 
і все для того, щоб найвродливіша сицилійська дівчина, з якою 
він побрався, бачила в дзеркалах лише потворне і прикре своє 
відображення, а отже, врешті-решт покохала його завдяки цій 
подібності.

Може, він забезпечив собі потугу, витворивши світ хтивих 
форм (потворність хтива), де краса розглядається як виклик або 
слабкість, тому що, по суті, досконалість нестерпна?

Може, в цьому полягає таємниця будь-якого зваблення: воно 
є кривим дзеркалом краси, де вона звільняється нарешті від 
своєї досконалости. Якщо взяти ширше, то зваба є дзеркалом
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для іншого, де він урешті вільний від свого буття, своєї свободи, 
свого образу, своєї подібносте — від усього, що обтяжує його, хоч 
сам він про це не знає. Навіть Бога зваблює Диявол.

Чи існує таємниця вілли Палагонії? Ні: краса стремить до 
гіршого від себе, вона хоче, щоб її ув’язнювали, ґвалтували, 
катували (і розіпнутий Христос висить під склепінням каплиці, 
неначе опудало якогось птаха), і перший, хто захоче це зробити, 
звабить її своєю потворністю.

Та не перший-ліпший. У герцога Палагонії була шляхетна душа.

До молодої вродливої дівчини (назвемо її А.) залицяється принц. 
Він не може з нею зустрічатися, тому щодня пише їй листи. 
Дівчина про це не знає, бо листи надходять її матері, яка ретельно 
відписує замість неї й у такий спосіб провадить із принцом 
любовне листування. А. дізнається про це все аж після материної 
смерти, коли знаходить у її паперах ті листи. І  не переймаеться до 
неї ненавистю за це. Навпаки, вона захоплюється цим обманом.

Річ у тому, що А. володіє тільки безпосереднім, звабним чаром, 
а в принцовій привабності немає жодної таємниці. А фатальною 
величиною, що містить у собі таємницю, символічною (естетич
ною, як сказав би К’єркегор) величиною зваби, справжньою 
звабницею є її мати.

Вона відбиває, перехоплює і випромінює звабу своєї доньки 
без її відома. Обізнаність — головне, це засадниче правило. Тільки 
інший знає про те, що ви королева, тільки інший знає, що вас 
кохають, тільки інший знає, що ви нікуди не йдете, тільки він 
знає, що ваше життя не має смислу. В певному розумінні, він 
дублює вас, утилізує ваше право на існування, а отже, завдяки 
цьому присвоєнню змушує вас існувати набагато інтенсивніше, 
ніж якби він породив вас.

Гарна історія — завдяки тому інцестовому відтінку, що в ній 
відчувається. Та саме тому її й слід відмежувати од усілякої 
едіпівської дурні, що пов’язана з інцестом. Згідно з банальною 
версією цього міту, зваблювати того, що породив, — найвищий 
злочин. Та в самісінькому порядку речей закладено, що інцест
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природний і необхідний. Потрібно зваблювати те, що ти витворив і 
породив. Можливо, все навпаки: породжувати та породжуватися — 
це і є найвищий злочин, тож його необхідно розрішити, викупити, 
відпокутувати через ініціяцію, себто зваблюючи і самому зазнаючи 
зваби. І ця зваба завжди має більш чи менш інцестовий характер, 
адже так само, як інцест, вона є езотеричною формою, полягає 
вона в тому, аби посвятити вас у таємницю, а не лише дати вам 
життя, полягає в тому, аби дати вам долю, а не лише існування.

І в такий спосіб мати викупляє за допомогою цього таємного 
посередництва те, що вона привела на світ свою дочку. І саме тому 
історія так чарує отією таємною долею, що дала їй мати, — як і 
тим подвійним життям, що їй вона дала на додачу.

Інцест постає не з бажання чи його заборони, не з природної 
чи неприродної тяги, в ньому немає нічого лібідового, та не є 
він і основою закону чи символічного порядку. Він виступає 
виразом того засадничого правила, котре передбачає, що все, що 
витворилося, мусить зазнавати зваби (ініціюватися до зникнення 
після того, як воно ініціювалося до існування). І ми застосо
вуємо це правило в усіх можливих формах. Ми змушені щомиті 
зваблювати (себто заманювати, приносити в жертву і руйнувати, 
зводити і викрадати) те, що закон змушує нас виробляти. Закон 
змушує нас витворювати, та секретне правило, що ніколи не 
виголошується, правило, що криється за цим законом, змушує 
нас зваблювати, і це правило дужче, ніж закон.

Приділення виразно окреслюється лише в обстановці загадко- 
вости: моя таємниця деінде. Ніщо не містить у собі власної 
таємниці — в цьому й полягає помилка будь-якої психології, 
зокрема й психології підсвідомого. Все, що пов’язується поза мною 
(як у мріях, так і в мовленні, як у події, так і в катастрофі), є для 
мене фатальним об’єктом — навіть якщо він не спричиняється до 
смерти, то передбачає експропріяцію суб’єкта, втаємничує його, 
провадить потойбіч його мети, — незважаючи на нього, виводить 
його поза власні межі, в якусь п’янливу екстазу.

Загадка ось у чому: як можна бути втаємниченим, не знаючи 
про це? Загадкова відгадка: сам тільки інший це знає, сам тільки
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Бог це знає, сама тільки доля знає, таємниця — це те, іцо огортає 
вас без вашого відома.

Так воно і в історії А.: вона втаємничена, має таємну долю, 
та не знає про це. Нема загрози, що вона зрадить цю таємницю: 
сама лише мати про те знає.

В деяких випадках лише мова те знає. Лише в мові пов’язуються 
між собою іронічне й фатальне.

Так і в історії Альфонса Алле «Типово паризька драма». 
Двоє закоханих отримують кожне анонімного листа, де одному 
сповіщають про невірність іншого: якщо жінка хоче переконатися 
в цьому, їй треба тільки піти на бал-маскарад — її коханий буде 
там riizi машкарою арлекіна. А той отримав таку саму таємну 
пораду: ідіть на такий-то бал-маскарад, ваша кохана буде там 
перебрана конголезькою пірогою. Того вечора у розпалі маскараду 
нудьгувало в кутку лише двоє — арлекін і конголезька пірога. 
Врешті він підходить до неї й вітається. Закінчується все воно 
в далекому покої, де вони кидаються одне на одного і зривають 
маски. І — страшенне приголомшення, мовиться в тій історії: ТО 
НЕ БУЛО НІ ТЕ, НІ ТЕ!

Весь алогічний чар цієї історії ось у чому: обоє кидаються зри
вати маски, а за ними нічого немає. Ті дві маски (арлекін і конго
лезька пірога) діяли немовби з власної ініціятиви, поєдналися 
одне з одним немовби суто за мовною інерцією, за інерцією 
цього оповідання, хоч у них не було жодних причин те робити. 
(Тільки з якого ж тоді дива, за яким же збігом обставин вони там 
опинилися, і де ж у цей час оті двоє, справжні герої цієї історії? — 
реальне тут out*, функціюють лише подоби, що поєднуються за 
своєю власною логікою, там, куди назавжди завела їх логіка, — у 
грі чистих подоб.)

Точнісінько так функціює й дотеп. Адже саме в Witz** слово 
стає влучним — вже не знаком-носієм, а чистим вектором подоби. 
Невідомі ні тому, ні тому мовні фрагменти без будь-якого 
причинового зв’язку поєднуються між собою, мов за помахом ча

* Відсутнє (англ.). — Прим, перекл.
**Дотеп (пім.). — Прим, перекл.
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рівної палички, і захопливо відкривають, що вони не були «ні тим, 
ні тим!» Учасники цієї історії зривають одне з одного маски і не 
впізнають одне одного.

Звичайно, все це пояснюється тим, що мова здатна утриму
ватися на вістрі реального (діяти в такий спосіб, ніби вона щось 
репрезентує) і стикатися з чистою подобою, себто функціюваги 
поза межами самої себе. Оце й дозволяє Алле кинути наприкін
ці оту коротку фразу: «...й то не було ні те, ні те!» — що стала 
можливою як логічне формулювання завдяки божевільному і 
фантастичному функціюванню самої мови — формулювання, 
що недоступне розумові. І вся запаморочливість базується на цій 
коротенькій фразі. Розповідь може точитися й без неї: закохані 
побачили одне одного, обнялися й помирилися — це надає історії 
пікантности й повчального характеру, точнісінько в дусі тієї 
сентиментальности, що притаманна була XVIII століттю (як в 
отій новелі де Сада, де травесті зваблює жінку, що її він вважає 
травесті, — обоє гомосексуальні — і страшенне розчарування, 
коли виявляється, що вони різні за статтю, проте врешті поміж 
ними й це владналося). Можна припустити також, що одне з них 
було те, а друге ні, — то з цього вийшла б галантна історія. Але 
то вже не була б звабна історія.

Найцікавішим в Алле є той висновок, що «відтоді вони вже 
ніколи не чинили сімейних сцен» — дається до зрозуміння, що 
цей чистий ефект розповіді й подоб усе ж таки дає наслідки і в 
реальності, — в такий спосіб допускається і неявна гіпотеза про 
те, що «то були все-таки вони» (інакше ця розповідь не має ваги).

Втім, хто може сказати, що «то було ні те, ні те», якщо при тім 
нікого не було? Вони (ті два реальні персонажі) не знають навіть, 
що їх при тім не було, та мова це знає, тільки їй дано це знати. 
Точнісінько як із дзеркалом у К’єркегора: «На протилежній стіні 
висить дзеркало — вона про нього не думає, та дзеркало думає 
про це».

Тож для зваби потрібно, щоб знаки чи слова функціювали без 
їхнього відома, як у Witz, щоб речі були відсутні самі від себе, щоб 
слова не хотіли нічого казати, та не знали про це (сама тільки мова
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це знає), — як ув отому стеженні, іцо його провадила C., де лише 
той, хто стежить, знає, що інший нікуди не йде чи, навпаки, як 
ув отій смерті в Самарканді, де втікач гадає, що він утікає куди 
очі бачать, та Смерть знає, куди він прямує, і чекає на нього там.

У цьому смислі, за несподіваним вивертом логіки, можливо, 
що висновок Алле не такий і абсурдний, яким він видається 
(що закохані більше ніколи не влаштовували сімейних сцен!). 
Можна припустити, що події улягають такому ж порядкові, 
котрий легко можна вивірити і в мові: коли два знаки, два слова 
зваблюють одне одного без їхнього відома в процесі мови ( Witz), 
то ця небувала зваба справляє разючий вплив на всю фразу й на 
ефект комунікації. Тож ніхто не заперечить, що звабна ситуація 
самих їхніх масок і весь цей неврозумливий епізод може справити 
сприятливий вплив і на реальних коханців: десь вони таки 
зустрілися і знову звабили одне одного. Те, що відбувається на 
рівні чистої оповідної подоби, завжди відгукується інцидентом 
у реальному. В мови не треба вже цього просити. Колись його 
прагнула магія — і добивалася.

Для того, щоб ця історія була звабною, не досить, аби вона 
була алогічною й безглуздою, потрібно ще, аби вона була знаком, 
причому в незрозумілий спосіб. Історія Алле не має логічної 
розв’язки, та не розв’язується вона і в площині випадковости 
чи імовірностей (адже не існує жодного шансу, що таке навіть 
випадково може статися). Там ніщо не може поєднуватися, 
розв’язання немає, — необхідне лише іронічне й неочікуване 
розгортання розповіді. Це означає, що нерозв’язність справляє 
разючий, а не банальний ефект, бо це дія чистого знака. В цьому 
й полягає чарівливість ілюзії.

Такий самий ефект мають і ті короткі фрази, що приходять 
ззовні. Канетті: «Ми ніколи не забуваємо цих фраз. Напевне, 
вони забирають у нас невинність, що могла бути привабною. Та 
через ці короткі уривки людина прилучається до власної природи. 
Без них вона ніколи не могла б побачити себе цілком. Поставати 
вони мусять несподівано і приходити ззовні. Будь-яка фраза,
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що приходить ззовні, ефективна, бо неочікувана: в нас немає 
противаги для неї. Ми допомагаємо їй потугою, що ідентична 
тій, з котрою ми опиралися б їй за інших обставин».

Ці короткі фрази суперечать іншим, банальним фразам, де ми 
впізнаємо себе, фразам, що від них нам соромно, фразам, від яких 
суб’єктові раптом стає соромно, що він такий, який він є. А ці ко
роткі фатальні фрази — немов уторгнення чистого невпізнанного 
об’єкта, що робить і суб’єкта невпізнанним для нього самого. 
Ніщо в суб’єктові не може стати противагою для ефективносте 
цих фраз, тому що вони вже не слугують йому дзеркалом і він 
уже не може застосовувати до них, як ото до інших, свою лестиву 
активність. Ще й надто, вся енергія, що її він зазвичай обернув би 
проти них, тепер передається їм і вливається у них. Вторгнення 
чистого об’єкта обертає навпаки всі стосунки: об’єкт набуває 
всієї потуги суб’єкта. Вся наша енергія захоплюється і вмить 
засвоюється об’єктом, що прийшов ззовні. Ми охоче приймаємо 
це, ми й самі захоплені цим «жорстоким розривом» у порядку 
речей, цією несподіваною революцією, цим різким поворотом 
енергії і цим оберненням енергетичних полюсів.

Кристал помщається

Психоаналіз поставив на чільне місце один аспект нашого життя 
і приховав од нас інший. Він переоцінив одне з наших народжень, 
біологічне й статеве, і пустив у непам’ять інше, ініціятичне 
народження. Він забув, що поруч із двома істотами, які орудують 
нашим біологічним народженням, завжди знаходяться й інші, 
ті, що зваблюють нас (ними можуть бути й ті самі), й у певному 
розумінні вони можуть бути нашими ініціятичними батьками. 
Це друге народження покутує перше і всі едіпівські конфлікти, 
що так гарно описані психоаналізом та стосуються саме першого 
народження.

Це перше народження накидає нам суто едіпівську історію. 
Історію витіснення й роботи підсвідомого, психологічну історію 
комплексів і трауру, принизливих і калічних стосунків із Батьком,

139



ф а т а л ь н і  с т р а т е г і ї

Законом та символічним устроєм. Психоаналіз не помічає, що, 
на щастя, з нами завжди відбувається інше, подія без прецеденту, 
що запроваджує не історію, а приділення, й оскільки вона не 
має прецеденту, то звільняє нас від цієї ґенези і цієї історії. Ця 
безпрецедентна подія — зваба, вона теж не має походження, вона 
приходить ззовні й завжди несподівано, це чиста подія, що за 
однісіньку мить усуває усі свідомі й несвідомі визначення.

Всіх нас одного дня пустили на світ, усі ми повинні зазнати 
зваби. В цьому й полягає оте єдине й достеменне «визволення», 
що діє поза Едіпом та Законом і звільняє нас як від жорсткої 
психологічної Голготи, гак і від біологічної фатальносте статевого 
народження.

Лише божевільні не знають зваби. З ними не відбувається 
цієї безпрецедентної події, вони не зазнають цього другого 
ініціятичного народження, тож унаслідок цього наглухо застряють 
у своїй едіпівській історії й підлягають психоаналізові. Він і 
трактує їх у площині економіки бажання, себто відмови од зваби, 
де завдяки йому вони вже давно перебувають.

Адже з психоаналізу (й не лише з нього, звичайно) й постають 
усі оті галюцинації індивіда, що стосуються його власного ба
жання. Саме психоаналіз, як показала Моніка Шнайдер у книжці 
«Фройд і Втіха», упродовж отієї «психологічної революції» XX 
століття здійснив божевільну підміну: індивідуальною психічною 
економікою, лібідо, власним бажанням і всіма едігіівськими 
перипетіями цього бажання він замінив подію, що приходить 
ззовні, — звабний, ініціятичний інцидент, що фатальний для 
іншого як безпрецедентна подія, — несподіванку, рівновеликісгь 
світу і знаків, що чинять із вас не суб’єкт, а об’єкт вибору і 
зваби. Спонукає вас до існування не сила вашого бажання (все 
енергетичне й економічне уявне XX століття), а гра світу і зваби, 
пристрасть до гри й до того, щоб бути предметом гри, пристрасть 
ілюзії й подоб, те, що струмує ззовні, з інших, з їхніх облич, з їхньої 
мови, з їхніх порухів, що непокоїть вас, зваблює вас, змушує вас 
існувати, зустріч, несподіванка того, що існує до вас, поза вами, 
без вас, — пречудова зовнішність чистого об’єкта, чистої події —

140



о б ’є к т  і й о г о  п р и  д і л е н н я

те, що відбувається в такий спосіб, що ви там нічого не важите, 
яке ж то полегшення врешті, лише воно може зваблювати вас: 
нас так спонукали бути всьому причиною, знаходити причину 
в усьому. Мінеральний об’єкт, подія-сонцестояння, чуттєвий 
об’єкт, порожня форма — все це зваблює вас, тому що воно не 
має нічого спільного з економікою бажання і тому що істота не 
повинна існувати лише у власному бутті, вона існує лише за 
умови, що народжена поза собою, у світовій грі й п’янливому 
запамороченні зваби.

І от проти цього всього й повстає психоаналіз, висуваючи 
гіпотезу про зовнішній світ як агресію, про «я» як систему оборони 
й інвестування, про втіху як розв’язання напруг. Фройд поставив 
собі завдання зруйнувати таку неконтрольовану подію, як зваба.

Парадоксальною є ситуація аналізу, коли він посилається 
на матеріял марень, адже якраз у цій фатальній перспективі 
сон і є подією, тоді як для психоаналізу він є лише симптомом, 
і той самий підхід застосовується і до неврози, божевілля та 
ляпсусу: психоаналіз полишає осторонь їхню потугу вторгнення, 
ілюзії та зваби, він полишає осторонь навіть сам факт їхнього 
існування, щоб учинити із них лише симптоми, відмовляючи 
у будь-якій суверенності вторгненню речей, магії подоб і 
викликові, що його вони кидають, — для того, аби вчинити 
це суб’єктом інтерпретації. Проти всього цього психоаналіз 
висуває свій суб’єкт бажання, свого Робінзона підсвідомосте, 
захопленого острівною економікою і заклинанням будь-якої 
зовнішньої агресії, — тільки розглядати зовні шній світ як джерело 
нестабільносте, а саму внутрішню тягу як загрозу розриву є 
симптоматичним: єдине ириділення суб’єкта полягатиме в тому, 
щоб розрядитися від усіх напруг, очиститися від внутрішніх 
спонук, нейтралізувати вторгнення демонічних сил, що постійно 
загрожують дезінтеграцією психічної моці, — це вже приділення 
й не тяги, а виштовхування. Мов той Улісс, недоступний для 
будь-яких покликів зовнішніх форм, суб’єкт буде стреміти лише 
до одного — звільнення від своєї спонукальної енергії через 
оборонну організацію, приречену на втіху як принцип і на смерть
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як розрішання, навіть на тягу до смерти, просто для того, щоб 
звільнитися від цих напруг.

Моніка Шнайдер показує, як здригається Фройд-теоретик під 
першими ударами зваби (концепту зваби), вмить розгортаючи 
психічний механізм психоаналізу, де осердям і центром є індивід, 
цілковито захищений од відходу, — імпульсний вал для управ
ління своїм власним бажанням, для розподілу своїх інвестувань, 
для вигадування своїх об’єктних стосунків, для марення власним 
образом — себто про істоту, для котрої все за визначенням прийде 
зсередини, в сутнісно індивідуальному процесі, й нічого ззовні, 
в дуальному процесі.

По суті, аби Едіп повернувся до Фів і до своєї едіпівської 
проблематики (злягання з матір’ю, осліплення як символічна 
кастрація тощо), потрібно, щоб Сфінкс помер, себто, щоб він 
поклав край звабі та запамороченню від неї, загадці та секретові на 
користь прихованої історії, що вся її драма полягає у витісненні, 
а ключ — в інтерпретації (тоді як загадка ніколи не повинна 
відкриватися, її зваба криється в оцій таємній незрозумілості, 
що належить до розряду ясновидіння), потрібно, щоб він поклав 
край звабній загадці (Сфінксові) на користь смертоносної істини.

Й аби Фройд ступив на царський, едіпівський шлях психо
аналітичного тлумачення, аби він увійшов до царства поза
свідомого, злігся з психоаналізом, урешті спричинившись для 
нас до таких же фатальних наслідків, як і Едіп для свого народу 
тією пригодою, так само потрібно, щоб він теж поклав край звабі, 
вбив загадкову потвору, Сфінкса подоб, що заступав браму до 
«психічної реальности». Фройд потайці увічнює цю страту 
звабниці «в прагненні то подолати, то поховати всередині себе 
архаїчну материнську звабу, потвору Сфінкса, чаклунку чи 
порочну годувальницю».

Проте підкресливши це вступне заклинання психоаналізу і те, 
що уся фройдівська теорія будується на отакому відверненні зваби, 
Моніка Шнайдер лише підмінила вбивство Батька убивством 
Матері — в тому сенсі, що зваба для неї уособлюється в постаті 
архаїчної Матері, поглинущої звабниці, синкретичної матриці. 
Зваба, що зводиться до звабниці, а та — до жіночої потуги,
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бездонного диявольського вхлинання, до жіночого лона тощо. 
Це черговий вибрик модерного фемінізму, що збився з пуття 
завдяки психоаналізу: воскресити жіночність як загрозливу 
архаїчну й синкретичну потугу означало б, у певному розумінні, 
визнати рацію Фройдові, котрий на шляху ненажерної могуті 
материнського бажання поставив Батькове Ім’я. Якщо зваба 
всього-на-всього синкретична, то те саме стосується й Едіпа та 
Закону. Це та зваба, що крізь призму Едіпа та Закону вбачається 
у вигляді якоїсь примари, диявольської, інцестової спонуки. 
Йокаста, що, вбивши і принісши в жертву справжню фігуру 
зваби, загадкового Сфінкса, у світі, спотвореному Едіпом, стане 
втіленням помсти, зворотним спалахом зваби. Але це не те саме: 
Сфінкс як звабна постать двоїстий і загадковий — що ж до 
Йокасти, то це материнська й інцестова, архаїчна й синкретична 
постать.

Зваба — не поглинуща мати, що її так небезпідставно боявся 
Фройд. Якщо психоаналіз (Закон, Батько тощо) вириває вас 
із обіймів синкретичного бажання Матері, аби повернути під 
самовладність вашого власного бажання, то зваба — те, що вириває 
вас із-під оруди вашого бажання, аби передати під самовладність 
світу. Це те, що визволяє із психологічної сфери фантазму, 
витіснення та іншої сцени, аби залучити до запаморочливої й 
поверхової гри подоб. Те, що визволяє із царства метафори, аби 
завдати до царства метаморфоз. Те, що визволяє істоти й речі з 
царства інтерпретації, аби завдати їх до царства прозорливости. 
Вона виступає ініціятичною формою, повертає знакам їхню 
потугу. Тим-то й не може вона співіснувати з дисципліною, що 
надає їм лише смислу, причому смислу лихого.

Сновиддя аж ніяк не були «матеріялом». Вони були чаром, 
пророчим чаром, що пропав унаслідок інтерпретації, де сновиддя 
прибрали того смислу, якого й треба було: вони вже не були 
ні звабними, ні фатальними, а зробилися значущими. У снах 
була таємниця, а Фройд надав їм смислу. Сни ближче були до 
приділення, з Фройдом вони наблизилися до бажання. Й вони 
згубили цю чарівливість (потенційно лиху), щоб поступитися 
місцем роботі підсвідомого. Гра марення як подоби визначала не
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позасвідомі й метафоричні порухи, а ефекти зваби, траєкторію 
такого розряду подій, де сон виступав як історія — а не як 
симптом, адже там він є хіба що знаком, котрий дезорієнтований 
своїм смислом. Як чиста подія сон має пророчу властивість, яку 
руйнує аналітична інтерпретація, навертаючи його до підсвідомої 
економіки й топіки.

Сновиддя стало психологічним, перейшло до розряду психіки, 
згубило властиву йому звабу. Як і неврози, як і фантазми, як і 
ляпсуси, як і божевілля, як і взагалі недуга, — все це інтерпретація 
приписала до підсвідомого і віддала на поталу патології, за котрою 
визнала ролю симптому (добре, хоч із дотепом не вдалося цього 
Фройдові зробити).

«Я можу зносити лише повні, цілісні й таємничі сни. Вони 
настільки химерні, що втямити їх можна тільки дуже поволі... 
Лихо тому шаленцю, що тлумачитиме їх зашвидко: він згубить 
їх і ніколи вже не знайде.

Не треба також нагромаджувати сни, що не мають нічого 
спільного між собою. їх субстанція сумірна їх випромінюванню 
в реальності. Головне, щоб вони здійснювалися (чого не 
відбувається з ними в психоаналізі, так само як і з дитинством 
та іншими речами, що не покликані до існування як такі). 
Та відбувається воно інакше, ніж уявляють собі це звичайні 
тлумачі сновидінь. Сон повинен оживляти дійсність, усіма 
можливими способами просягаючи у неї, надходячи з усіх 
можливих напрямків і в першу чергу звідти, відкіля його й не 
чекали... Невловне все ж таки має свою форму, якої набуває 
воно завдяки залученню до дійсности, і не слід надавати йому 
форми, що походить ззовні.

Тлумачення снів завдає незмірного лиха. Спотворення й 
непомітне, та сновиддя таке чутливе!.. Дуже небагато людей 
підозрює, що сон унікальний. Якби було по-іншому, то хіба 
наважувався б хто-небудь обдирати його до самого осердя, 
обертаючи врешті чистісіньким трюїзмом?»

КАНЕТТІ
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ІГадаю, у сновиддях, як і в усіх речах, є сутність, себто ідеальна 
Постать, чию ілюзійну потугу поцупив у нас психоаналіз. Гадаю, 
Існує певна форма подоби, ідеальна постать подоби, чию ілюзійну 
Потугу викрала у нас інтерпретація.

Психоаналіз — нещасна свідомість знака. Будь-який знак вона 
обертає симптомом, будь-який акт ляпсусом, будь-який дискурс 
прихованою значущістю, будь-яку репрезентацію та галюцинацію 
бажанням. Неймовірний страбізм аналітичної інтерпретації. 
На противагу звабній могуті думки психоаналіз утілює собою 
всемогутність позадньої думки, себто підтексту. Недовіра до подоб, 
шантаж симптомом, шантаж прихованим смислом, розвінчання 
загадки: психоаналіз нерозлучно пов’язаний з лихом, з одвічно 
нещасною свідомістю, згідно з Ніцше, з усіма позадніми світами...

Та зваба помщається. Свою з’яву в сновидді вона перетворює 
у добре знайому форму цілющих снів, що намагаються звабити 
аналітика і збити з пуття аналіз. Та дарма: розвінчання загадки 
й повалення Сфінкса з разючою очевидністю відкривають усю 
непристойність едіпівських стосунків — убивство, інцест і врешті 
осліплення, що неодмінно супроводять відкриття істини. Хто 
торкається загадки, завжди потрапляє в полон непристойносте, 
тож для того, щоб уникнути цієї непристойносте, Едіпові 
не залишалося іншого виходу, як стати сліпим. Так, Сфінкс 
помстився: своєю загибеллю він запроторив Едіпа до цієї згубної 
історії, а Фройда — до психологічної історії кастрації.

Фатальне, або ж обернена невідворотність

«Випадок стомлює мене». Бог.
«У глухій югославській долині, здається, скасували випадок 

завдяки своєрідно кинутому жеребу». А ми на це відповімо, що 
будь-яке падіння жереба вже давно поклало край випадковості.

Дві гіпотези випадковосте. Перша: всі речі покликані зустрі
тися, тільки випадок не дає їм цього зробити. Друга: всі речі 
розрізнені й нейтральні одне щодо одного, тільки випадок сприяє 
тому, що вони часом зустрічаються.
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Остання гіпотеза банальна; перша парадоксальна, зате цікавіша.
В банальній версії криється глибока амбівалентність: чи 

випадковість утримує речі в розрізненому стані (що відповідає 
її дефініції), чи просто сприяє тому, що вони вряди-годи 
зустрічаються? Ми охоче надаємо сенсу обом аспектам заразом. 
Речі рухаються випадково — і випадок їх поєднує. Цілковита 
алогічність. Випадковість є виразом суверенної нейтральносте 
речей одна щодо одної чи випадковість виражає таємну волю, 
щось на зразок злого духа, котрий тішиться непристойними 
відмінюваннями?

Можливо, відгадка така: модерний аналіз давно вже засвідчив 
недостатність детерміністського пояснення світу, витворив 
непевний світ за рахунок об’єктивної гіричиновости, тож усе 
розглядає в рамках випадковосте, а заразом він привернув увагу до 
інших зв’язків, не причинових і таємничіших (наприклад, психо
аналіз і його тлумачення підсвідомого вилучили випадковість 
ляпсусу, промаху, сновиддя, божевілля). Постала інша, загадко
віша необхідність, від якої ніщо не може у принципі ухилитися: 
психологічне чи структуральне передрішення, глибинний 
порядок речей несвідомий, проте його лад не відкидає й випадку. 
В такий спосіб владарюванням зрозумілих причин ми підмінили 
насправді не випадковість, а механізм набагато таємничіших 
взаємозв’язків. Тоді випадковість відповідала б не тимчасовому 
станові неспроможносте наук усе пояснити, — в цьому випадку 
вона ще мала б відчутне концептуальне існування, — а переходові 
од стану причинового детермінізму до іншого, радикально 
відмінного і теж невипадкового порядку. Тож вона взагалі не 
має існування.

Постає й інша проблема. Щоб настав випадок (принаймні 
у другій версії), потрібен збіг, потрібно, щоб схрестилися дві 
послідовності, щоб зустрілися дві події, два індивіди, дві частки. 
Навіть якщо ймовірність цього нескінченно мала, потрібно, щоб 
така ситуація могла відбутися, так само, як для причиновости 
потрібна суміжність причини й наслідку. А от цей постулат не 
можна вважати незаперечним. Не можна з певністю вважати,
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що зустріч не е неможливою, — хіба що у світі, де владарює чисте 
відношення сил, у світі, де речі, тіла, індивіди, події можуть 
торкатися одне одного, стикатися одне з одним, просягати одне 
в одне, оскільки вони згубили ту «ауру», що зазвичай огортає їх 
і не допускає скупчености. В освяченому, церемоніяльному світі 
речі не торкаються одна одної й ніколи не зустрічаються. Вони 
вишиковуються у бездоганні, та заразом і безконтактні ряди. У 
тій царині такт полягає у тому, щоб уникати контакту. Погляньте, 
як плавно переплітаються між собою церемоніяльні порухи, 
як майорять вбрання, як дратують одне одного тіла, — та одне 
одного вони не торкаються. Ніякої випадковости, себто жодного 
ляпсусу, що кинув би тіла назустріч одне одному, ніякого безладу, 
внаслідок якого тіла раптом здобули б свободу для змішування.

Те саме відбувається з нашими тілами і з нашим повсякденним 
життям. Досить було, щоб розвіялася та аура, що огортала порухи 
й тіла, — і вони випадково стикаються на вулицях, зосереджуються 
у величезних кількостях у містах чи в концентраційних таборах, 
зближаються і перемішуються в коханні. Якась надзвичайно 
могутня сила зруйнувала ту магнетичну дистанцію, де рухається 
кожне тіло, і витворила цей нейтральний простір, де вони 
можуть увійти у контакт завдяки випадковості. В кожному з 
нас є щось од відпорної потуги, навіть у самісінькому осерді 
модерних секуляризованих просторів, навіть у використанні 
наших емансипованих, наших просторово і сексуально звільнених 
тіл. Щось від могуті табу, що відхиляє будь-яке скупчення, 
від тієї відмінности, що гидує будь-якою непередбаченою 
зустріччю, будь-яким злиттям чи змішуванням, що настає завдяки 
випадковості. Адже випадковість — не що інше, як та свобода, 
з якою на мікроскопічному рівні як завгодно рухаються частки 
або тіла в нейтралізованому просторі, а з символічного погляду, 
котрий передбачає, що в кожної істоти має бути недоторканний 
простір, ця свобода ница і непристойна. (Нічого спільного 
з пуританством — ідеться про той суверенний простір, що 
необхідний для самого руху тіл.) Тож випадок і статистична 
ймовірність, що характеризують наш модерний світ, — ниці й
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непристойні. Ми мусимо пристосовуватися до них під знаком 
свободи, та одного пречудового дня ця необов’язковість, ця 
непов’язаність, що зумовлюють численні зустрічі й прискорюють 
бровнівський рух наших життів, повертається до невизначености, 
до згубної нейтральности, що пригнічує нас. Випадок не стомлює 
лише Бога, тому він стомлює нас.

Західний матеріялізм витворив гіпотезу про те, що світ — це груба 
матерія, котра перебуває в стані непевного й безладного руху. 
Наша примітивна світова сцена — то сцена матерії, що запишається 
мертвою, аж поки Бог вдихне в неї дух, смисл чи енергію, сцена 
безладу, в якому лише Бог може навести лад, вирвавши світ із 
обіймів первісного хаосу.

«Випадок містив у собі лад, а коли настав лад, то він поступився 
випадкові своїм місцем у творінні» (А. Верде).

Проблема завжди полягала у тому, аби з цього безладу 
виготовити лад, виробити і надалі підтримувати рух, породити 
і виробити смисл. Це наша настирлива ідея, наш ідеал, а також 
образ нашої катастрофи (ентропія).

Адже думка про те, що якихось раціональних взаємозв’язків 
у цьому світі можна добитися лише ціною постійних зусиль, 
що завжди можуть обернутися нічим, — ця гіпотеза винятково 
песимістична й вічайдушна. Навіть Богові це набридло. «Випадок 
стомлює Бога», як сказав один теолог з приводу заборони азартних 
ігор. Навіть Бог уже не може боротися з випадковістю (останнім 
часом він здався і допустив, щоб усталився погляд на світ як суто 
випадкове явище). В цього відправного пункту немає іншого 
результату. Якщо припустити, що для формування всесвіту, 
для створення значущих взаємозв’язків, хистких острівців анти- 
випадковости необхідна певна енергія, то раніше чи пізніше ця 
енергія вичерпається, й навіть Бог не матиме достатньо потуги, 
щоб протистояти уніїцовленню смислу. Будь-хто відступився 
б, тож і Бог припинив боротьбу, відступивши перед навалою 
всесвіту, що позбавлений смислу. Бог не обурений чи уражений 
випадковістю, не становить вона й загрози для нього, — він стом
лений. Пречудово.
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Та на противагу цій прегарній фразі можна висунути й іншу 
гіпотезу. Бог стомився не від боротьби з випадком — він стомився 
продукувати його: цілу вічність він присвятив цьому завданню, 
бо насправді випадковости немає, і якщо потрібно продукувати 
її, то робити це може лише Бог, адже це надлюдське завдання.

Продукування випадковости для того, аби всі речі не вступали 
в необхідні й безперервні взаємозв’язки — для людей, у щасті чи 
в горі, таке було б нестерпним. Продукування випадку для того, 
аби люди могли грати й вірити в успіх або неуспіх, полегшує їхню 
вину. Існує життєва необхідність вірити в можливість випадку, 
суто випадкових, а отже, незначущих і нейтральних подій, що 
за них не треба відповідати, наприклад таких, як смерть друга, 
повороти долі, природна катастрофа: якщо мало того, що ці події 
«ніколи самі не відбуваються», вони ще й повинні приписуватися 
якійсь волі, об’єктивному чи суб’єктивному шкідництву, навіть 
Богові; який тягар, яка ноша, яке примноження відповідальносте 
та вини — вже ніде немає невинности становлення! Первісні люди 
вірили в такий світовий устрій, у світ, де панує всемогуття думки 
і волі, без щонайменшої випадковости, та жили вони магією і в 
жорстокості. Випадок дає нам продихнути: ніхто не хотів цього, 
яке полегшення! Тож Бог у своєму незмірному милосерді й 
надає нам випадок. От про подію, від якої хотіли б звільнитися, 
і казатимуть частенько, що «така Божа воля» (себто нічия). Та 
Бог урешті стомився виражати свою волю, тож цілком можливо, 
що вряди-годи він відкликає свою волю і полишає світ на поталу 
законові речей, себто загальному гіриділенню.

Припущення випадковости — це припущення ще більш 
надзвичайного Бога, ніж той, що заправляє всіма речами за 
допомогою своєї волі, ніж Бог універсального приділення чи 
наперед визначеної або судної взаємопов’язаности всіх речей. 
Бо для речей немає нічого легшого, ніж пов’язуватися, ніж 
преображатися одна в одній. Щоб завадити цьому, щоб домогтися 
суто випадкового світу, треба припустити нескінченну волю 
та енергію, сам Бог не зуміє до кінця втілити це фантастичне 
завдання — ізолювати всі частки, скасувати всі епізоди, всі розсіяні
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зваби і підтримувати цілковите панування випадковости. Що за 
штучний витвір, цей випадок, і як мало шансів того, що він існує 
(так само небагато, як і шансів того, що існує Бог).

Наш раціональний і раціоналістичний Бог, вочевидь, неспро
можний впорядкувати перебіг речей. Сенс його існування полягає 
в тому, щоб підтримувати і освячувати причинові зв’язки, що 
дадуть йому змогу принести у світ Страшний суд, розвіяти в 
кількох пунктах імлу, що закриває його світлове сприймання 
хаосу, аби змогла постати мінімальна відмінність між Добром 
і Злом, — а Диявол щомиті збурює цей упорядкований лад, а 
зваба безперестану скаламучує відмінність між Добром і Злом; 
не диво, що цей Бог помер, лишивши по собі цілковито вільний 
і непевний світ, заповівши порядкувати речами сліпій божиці, 
що зветься Випадковістю.

Отак Бог і не виконав своїх обіцянок. Він мав бути причиною 
всіх речей, а врешті-решт допустився до того, що те, що твориться 
без причини, те, що відбувається за скрайньо рідкісних і малоймо
вірних умов, завжди несе на собі набагато більше смислу, ніж 
те, що відбувається з причини. Те, що відбувається випадково, 
набуває такого смислу й інтенсивности, котрих ми вже не 
надаємо систематичним подіям. У надто упорядкованому, надто 
детермінованому світі випадок є творцем спецефектів, він і сам 
спецефект, для уявного він набуває досконалости нещасного 
випадку (як ото з-поміж цілого ряду об’єктів тільки невдалий 
об’єкт набуває надзвичайної цінности). Тож ми перебуваємо в 
парадоксальному світі, де випадкова річ набуває більшого смислу, 
більшого чару, ніж зрозумілі взаємозв’язки. Та, можливо, ця 
ситуація й сама є кон’юнктурною: той чар і високий смисл, що 
їх ми знаходимо в нещасливій пригоді, іронічна й диявольська 
втіха од випадкових збігів та поєднань, звісно ж, стоять нарівні 
з тою втіхою, якої зазнав перший розум, що зумів винайти у 
хаотичному світі найперший причиновий ланцюжок. Свого часу 
то був Диявол, і за те його варто було спалити живцем.

Та все це будувалося на убогій гіпотезі, де йшлося про хаотичний 
світ, з яким треба воювати раціональними взаємозв’язками.
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Тоді як зворотна, багата гіпотеза устократ достеменніша — у ній 
ідетьвя про світ, де геть немає випадку: ніщо тут не мертве, ніщо 
не інертне, ніщо не роз’єднане, ніщо не зазнало декореляції, 
нічого немає непевного, навпаки, все фатально чи бездоганно 
поєднується — не за принципом раціональних зв’язків (вони 
ні фатальні, ні бездоганні), а в нескінченний цикл метаморфоз, 
звабливу пов’язаність форм і подоб. Як бідна енергією субстанція, 
цей світ живе в інертному страхові перед непевним, руйнується у 
випадковості. Якщо ж розглядати його як подобу і як позбавлене 
смислу розгортання подоб, як чисту подію, то, навпаки, він 
відзначається абсолютною необхідністю. З цього погляду, 
все аж променіє пов’язаністю і звабою; ніякої ізоляції, ніякої 
випадковости — цілковита кореляція. Проблема полягає радше в 
тому, щоб загальмувати, зупинити в деяких моментах цю тотальну 
кореляцію подій. Зупинити це п’янливе запаморочення зваби, 
взаємопов’язаности форм, цей магічний лад (дехто скаже: магіч
ний безлад), що спонтанно постає перед нами у вигляді чергувань 
чи збігів у ланцюгу (щасливих або нещасливих), у вигляді долі, 
неухильної послідовности, коли всі події впорядковуються, мов 
за помахом чарівної палички, — все це нам знайоме, зокрема у 
письмі й у слові, адже така сама непереборна тяга охоплює й 
слова, коли їм дають змогу грати вільно і складатися у долю; вся 
мова може ринути в однісіньку фразу завдяки ефектові зваби, що 
спонукає плинні знаки до центрального поєднання. Нам знайома 
ця ланцюгова реакція, ця очевидність, із якою вона постає, та 
химерна вільність, котрої набуває перебіг речей, коли він грає 
сам, завдяки хіба чистій подієвій суміжності — себто коли ми не 
протиставляємо йому наші раціональні пов’язаності, наші логічні 
й кінцеві конструкції або вторинне розгортання якоїсь історії.

Все це недалеке від того, що Леві-Строс назвав лінгвістичним 
терміном «надмір позначника» — в основі його лежить ідея, що 
спочатку є позначник, розпросторений повсюдно, він такий 
щедротний, що ніколи не вичерпається значеником. До цього 
надщедротного устрою належить і магія (й поезія) — це устрій не 
випадковости чи недетермінованости, а, навпаки, впорядкований
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устрій, що відзначається набагато вищою необхідністю, ніж та, 
що заправляє поєднанням позначника зі значеником* (вищою 
мірою довільним). Тривала робота над поєднанням позначників 
зі значениками, котру здійснює розум, врешті, сказати б, 
гальмує й усуває цю фатальну щедротність. Магічну звабу 
світу необхідно обмежити, навіть звести нанівець. І станеться 
воно тоді, коли позначник отримає свого значеника і все стане 
смислом та реальністю. Очевидно ж, станеться це наприкінці 
світу. Світові буквально настане край, коли всі звабні пов’язаності 
поступляться місцем раціональним зв’язкам. Усі ми залучені до 
цього катастрофічного почину: розв’язати будь-яку фатальність 
через причиновість або ймовірність — ось де справжня ентропія. 
Можна, звичайно, сумніватися, чи вийде щось успішне із цього 
почину, та немає сумніву в одному: приділення, а не випадковість 
є «природним» перебігом речей. І саме приділення, себто 
блискавичну звабу форм, — а не випадковість, якій вона може 
поступитися місцем, — покликаний зруйнувати розум. Ще раз: 
випадок містив у собі лад, а коли настав лад, то він поступився 
випадкові своїм місцем у творінні.

Робота розуму полягає не в тому, щоб знаходити взаємозв’язки, 
стосунки і смисл, — усього цього з гаком вистачає ще від початку — 
навпаки, він повинен виробляти нейтральне, індиферентне, 
розмагнічувати констеляції, неподільні конфігурації, щоб учинити 
з них блудні елементи, що покликані знайти свою причину або 
ж блукати навмання. Зруйнувати нескінченний цикл подоб. 
Внаслідок цього руйнування й постає випадковість, себто 
сама можливість недетермінованости елементів, а отже, їхньої 
індиферентности й, на довершення до всього, свободи.

Одне слово, випадковість — це те, що завжди постає штучним 
шляхом унаслідок ліквідації форм. Випадковість ніколи не 
існувала, надто ж у тому первинному стані, який ми за нею 
визнаємо. Первинно всі форми пояснюються одна одною чи 
радше неухильно включаються одна в одну, порожнечі немає.

*В оригіналі signifiant і signifié (терміни структуральної лінгвістики). — Прим, 
перекл.

152



о б ’є к т  і й о г о  п р и  д і л е н н я

Щоб була випадковість, потрібна порожнеча. Себто ті пункти, 
де гасне будь-яка субстанція й будь-яка форма, інтервали, де 
буквально нема нічого. І для будь-якої іншої свідомости, крім 
нашої, модерної, це немислиме. Не випадково ж (!) відкриття 
випадковости й порожнечі припадає на ту саму пору, XVII 
століття, і фігурують тут імена Паскаля та Торічеллі *. Модерна 
людина буквально вигадала ці нейтральні концепти, ці симуляції 
відсутносте: випадок, порожнеча — всесвіт без зв’язків, без форми, 
без приділення, простір без змісту — дві формальні абстракції, 
що заклали основи модерности, внаслідок чого від XVII століття 
почали відступати фатальність і благодать, поступаючись місцем 
експериментальній деміургії і статистичній екстермінації.

Гра випадку в парадоксальний спосіб ілюструє відсутність 
випадковости, її доглибне заперечення в самій свідомості 
гравця. Звичайно ж, гравець не прагне долучитися до «закону» 
імовірностей чи великих чисел — в цьому не більше захопливого, 
ніж у якомусь об’єктивному зв’язку — він шукає шансу, причому 
не як наслідку окремого можливого випадку, ні, шансу як знаку 
обраности, як процесу генералізованої зваби, що його намагається 
загарбати правило гри (й аж ніяк не закон імовірностей), шансу 
як ланцюгової реакції, як катастрофи чару.

Вся стратегія у царині гри полягатиме в тому, щоб спровоку
вати деескалацію раціональних причин і викликати зворотну 
ескалацію магічних зв’язків. Не одну щасливу нагоду, потім іншу, і 
так спроба за спробою (горезвісна рівноймовірність випадковости 
у всіх спробах), а, навпаки, фатальну пов’язаність вдалих спроб (а 
також і невдатних, головне тут не стільки зиск, як фатальність, — 
себто приділення, що розпочинає власну гру, ніщо вже не може 
зупинити ланцюгове творіння світу, що перебуває під владою 
чистої спонуки розуму). Як відомо, шанс тоді є шансом, коли 
він росте, немов снігова куля, мов катастрофа, коли вій яріє, 
мов джерело зваби, — нічого спільного не має він із об’єктивною 
імовірністю, тут вона завмирає і заслуговує хіба що на обчислення. 
Тоді як шанс потрібно форсувати: в Бога треба випрохувати,
*Жак Бросс, Тті'егзе5, ч. 23
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його треба зваблювати, тоді йому нічого не залишатиметься, 
як відповісти, як дати вам усе. Нічого не залишатиметься йому 
як тільки дозволити, щоб речі розвивалися згідно з їхньою 
природною схильністю, згідно з їхнім приділенням, що полягає у 
пов’язуванні їх із усіма формами (і з числами теж), без винятку, 
без випадковосте, без жодного ґанджу. Це і є засадниче правило 
гри, котрому підпорядковується сам Господь.

Це засадниче правило таємного злютування світу, правило 
небувалого злютування усіх форм згідно з приділенням і 
дозволяє прийняти довільні умови гри (конкретні правила) 
з церемоніяльними цілями (а не договірними, як в обміні, що 
передбачається законом), як суто класичний ритуал, де, не без 
відтінку іронії, відбивається абсолютна необхідність, що лежить 
в основі ігрових очікувань.

Усі ми гравці. Себто найдужче ми прагнемо періодичного 
руйнування раціональних послідовностей, що розвиваються 
поступово, і бодай на короткий час запровадження іншого, 
небувалого устрою, грандіозної ескалації подій, надзвичайного 
(наче визначеного наперед) наступництва найменших деталей, 
коли враження таке, наче речі, що дотепер штучно утримувалися 
на віддалі угодою послідовносте і причиновости, зненацька 
виявляються не підпорядковані випадкові, а спонтанно збли
жуються і конкурують завдяки самій їхній пов’язаності з такою 
ж інтенсивністю.

Це нам подобається. Це справжні наші події. Очевидність того, що 
немає нічого нейтрального, що нічого немає індиферентного, що 
допіру всі речі зближуються, відразу ж зникає їхня «об’єктивна» 
прив’язаність до причиновости, — це самісінька очевидність 
зваби. І задля цього, щоб обманути кругообіг причиновости, 
потрібно зробити чинними довільні знаки, усілякі довільні 
коди, такі, як правила гри, усілякі заманки, що розладнають 
причиновий механізм та об’єктивний перебіг речей, і пустити в 
хід їх фатальну пов'язаність. Навіть письмо це може — поезія чи 
теорія, воно не що інше, як проекція довільного коду, довільного
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механізму (винайдення правил гри), де речі втягуються в їх 
фатальне розгортання.

Ці легкі катастрофи, ці обвали смислу, ці ефекти подієвої 
турбуленції можна тлумачити згідно з раціональною логікою 
непередбачуваного, як зробив це Давид Рюель*, за тим, що 
називає він «чутливою залежністю від первинних умов», чимось 
на кшталт системи, яку напочатку збурює мінімальне завихрення, 
що шириться за експонентною прогресією (надто ж у сусідстві зі 
сторонніми атракторами), призводячи за відносно короткий час 
до непередбачуваних наслідків: «Чхання може за кілька місяців 
стати причиною циклону в іншій частині світу». Послідовність, 
що чарує надмірністю наслідку, та все ж таки вона об’єктивна 
й детерміністська, навіть у непередбачуваності. Гадаю, в цьому 
раптовому загостренні, що охоплює перебіг речей, закладене дещо 
інше. Йдеться про логічну зміну, а не просто логічну експоненту. 
Це трохи схоже на сни за Фройдом, коли слова, позбавлені своєї 
значущосте, починають функціювати як речі, опинившись у стані 
грубої матеріяльности, а отже, й поєднуються у своїй матеріяльній, 
химерній (а не випадковій) якості, не дотримуючись ніякого 
синтаксису і нехтуючи будь-яким принципом зв’язности — слова 
приймають себе за речі та ще й устряють до гри речей; тож інколи 
може бути так, що й події самі устряють до гри, виходячи за рамки 
будь-якої психології чи об’єктивної причиновости, і подвоюють 
свою ставку в грі без огляду на смисл своєї історії — трапляється, 
що й самі ситуації ухиляються від свого смислу і, поєднуючись 
надчуттєвими зв’язками, прагнуть творити події самі. Поєднання, 
що постають внаслідок цього, мають вигляд катастрофи, себто 
взаємопросягання, неочікуваного завихрення подій, та при 
цьому, як ото «вільні» поєднання слів у снах, зберігають характер 
надзвичайної необхідности. В такий спосіб невеличкі гравітації, 
невеличкі «циклони» народжуються в самих подіях, поблизу 
суб’єкта, проте поза ним, — чисті події, де сам суб’єкт уже є не 
словом, а річчю, і функціює по волі речей.

* Давид Рюель, Тгагегхз, ч. 23.
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Уві сні я зазнав тяжкої, хоча й загадкової скорботи. Хтось 
сказав мені, що обійшлося це дуже просто. Я відповідаю, що воно 
завжди так. І всі довкруги аж лягають од реготу. Я спричинився 
до чогось на кшталт сміхової катастрофи. І завдяки цьому збігові, 
що стався поміж тою мализною, котру я висловив, і її надмірним 
наслідком, я почуваюся потаємці знищеним, ніяким. Що ж це 
розв’язав я, сам того не знаючи? Чи радше в який незвичайний 
зв’язок вступив попри свою волю? Зв’язок, що залежить саме 
від того, що я сказав, а не від того, яким я є, ні навіть від ситуації 
сну, — залежати він має саме від незначущости моїх слів, навіть 
від їхньої банальности.

Що ще сказати? Немає нічого ближчого, ніж те прегарне 
запаморочливе нерозв’язне відчуття, що ти — вирішальний 
елемент у якійсь ситуації, навіть якщо й полягає вона у тому, 
щоб догодити комусь єдиним поглядом. Мізерно мала причина 
й надзвичайний наслідок: єдиний наш доказ існування Бога. 
Незчисленні пов’язаності є основою не лише наших снів, а й 
повсякденного життя. Нічого не любимо ми так, як це шалене 
спотворення наслідку і причини, — воно дає нам таку величезну 
змогу поглянути на наші власні первини й нашу потенційну силу. 
Кажуть, зваба — це стратегія. Брехня та й годі. Вона базується на 
тих неиередбачуваних зв’язках, які лише намагається відтворити 
будь-яка стратегія.

Причина продукує наслідок. Тож причини завжди мають смисл і 
мету. А отже, й не провадять до катастрофи (вони зазнають лише 
кризи). Катастрофа — це скасування причин. Вона долає причину 
наслідком. Вона штовхає причиновий зв’язок до загибелі. Вона 
спонукає речі до їх чистої з’яви або до зникнення (з’ява чистого 
соціяльного і його одночасне зникнення в паніці). Однак залежить 
вона не від випадку чи недетермінованости, а, в певному розумінні, 
від спонтанного поєднання подоб чи стихійної ескалації воль, як у 
виклику, або ж від спонтанної комутації форм, як у метаморфозі.

Не причини, а подоби, поєднуючись між собою, призводять до 
катастрофи. На противагу кризі, що є хіба що сум’яттям причин,
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катастрофа становить собою нестяму форм і подоб. Як ото нестяма 
є чистою безреферентною пов’язаністю мови, а церемонія чистою 
безреферентною пов’язаністю жестів, обрядів та убрань, так і 
катастрофа становить собою чисту безреферентну пов’язаність 
речей та подій, — а це якраз і не випадковість, а послідовний роз
виток найвищої необхідносте (який спостерігається в абсурдній 
ескалації негативних або гротескних подій, що часом із вами 
трапляється: замість того, щоб зосереджуватися в журбі й сходити 
нанівець у кумедному, як завжди буває, коли їх напластовує 
одну на одній випадковість, вони розосереджуються і взаємно 
анулюються в чомусь на кшталт стихійної природної катастрофи, 
і єдиним рушієм залишається втіха, зваба їхнього формального 
розгортання, краса їхнього переплітання). Єдиною втіхою на світі є 
бачити, як речі «обертаються» у катастрофу, виходять врешті-решт 
із-під влади детермінованосте й недетерміновапости, необхідносте 
й випадковосте, щоб увійти до царства запаморочливих зв’язків, 
де владарює те, що сягає своєї мети, обходячись без будь-яких 
засобів, те, що сягає свого наслідку, обходячись без причин, як 
ото дотеп чи зваба, — те, що приходить не манівцями смислу, а 
блискавичними шляхами подоби.

Тож випадку немає. Випадковість характеризувала б геть 
неправдоподібну можливість, коли речі, позбавлені їхніх детер- 
мінацій і їхніх причин, були б полишені самі на себе, були б по- 
справжньому вільні й дрейфували б у непевному гіперпросторі з 
дуже сумнівними шансами на зустрічі третього типу. Приблизно 
така доля відведена й нам у рамках усіх наших вивільнень, у 
тому молекулярному пеклі, що його нам готують. Та в іншому, 
набагато радикальнішому плані, ніж реальне, таке цілком 
неможливе: випадковість, концепт випадковосте передбачає, що 
немає іншого зв’язку, ніж причиновий. Тож із боку необхідности 
це виглядає по-дурному: якщо речі вже не мають причин (або ж 
якщо більше не можуть їх «продукувати»), то вже й не належать 
до жодного устрою, хіба що можуть звернути до форсованого 
рівняння імовірностей. Наче мертві душі бродять вони в чис
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тилищі непевности. Чистилище причиновости — ось що таке 
випадковість. Там, де душі очікують, аби їм повернули їхні тіла, 
там, де наслідки очікують, аби їм повернули їхню причину. Якраз 
на порозі молекулярного пекла, де їх раз і назавжди знищать.

Та речі мають інші зв’язки, ніж причинові. Наприклад, 
фатальність (котру завдяки її трагічним наслідкам здебільшого 
плутають із випадковістю). Пам’ятаю, коли ми дивом уникнули 
падіння в авті у придорожній рів, то еспанці зупинялися на 
узбіччі, щоб побожно доторкнутися до нас, і промовляли: 
«Биегїе, зиегіе...»*. У фатальності чи в приділенні послідовність 
далеко не причинова, а ось яка: ознака появи речей є ознакою 
їхнього зникнення. Ознака їхнього народження є ознакою 
їхньої смерти. Ви можете силкуватися тим часом збурити 
причинову послідовність, змінити перебіг речей, втекти бозна- 
куди або застосувати психоаналіз, та все дарма: та сама ознака, 
та сама констеляція, та сама характерна риса, та сама незначна 
подія, що була там при народженні, присутня і в момент смер
ти. Символ піднесення є символом падіння, символ з’яви є 
символом зникнення. Це і є приділення. І ви можете завжди 
вдаватися до тлумачень, все дарма. Ніякого коду, ніякого числа. 
Ефективність однісінького знака. Це не обов’язково стосується 
цілого життя чи цілої династії, як ото в античній трагедії, це може 
бути хіба короткий епізод, та з фатальною, а не раціональною 
чи випадковою пов’язаністю: немає нічого менш випадкового, 
ніж та сама ознака, що передує напочатку й наприкінці. Решта з 
цього погляду випадкова, решта є випадком, а оте — фатумом. 
Фатальне цілковито суперечить випадковому (як, звісно ж, і ра
ціональному). А ми віддавна віддаємо перевагу випадковій версії 
світу (бо раціональна виявилася недостатньою) перед фатальною. 
Наша версія позірного світового безладу — це головно версія 
випадковости й акциденції. Проте цілком імовірно, що випадкове 
вкрай рідкісне, на противагу тому, що про нього гадають (випадок 
малоймовірний), а фатальність трапляється дуже часто. Більшу 
частину часу гравці втрачають, роблячи ставки на той самий номер,
*«Доля, доля...» (есп.). — Прим, перекл.
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який уже виграв, а не лише на таблицю гри. Ви можете сказати: 
нічого дивного, люди завжди ставлять на той самий номер, — та 
якраз немає нічого випадкового в тому, що вони ставлять на той 
самий номер.

Усупереч усій нашій чеснотній моралі речі можуть мати 
передвизначену послідовність. Замість того, щоб розгортатися 
згідно з ґенезою та еволюцією, вони наперед вписуються у своє 
зникнення. Тож у цьому випадку вирізняє їх не передбачення, а 
пророцтво. Якщо ви знаєте ознаку з яви, то гіпотеза фатальности, 
котра полягає в тому, що перебіг речей чи ігрових перипетій 
неухильно приведуть це життя до тої самої точки, фатального 
перетину того самого знака, гіпотеза ця дає змогу пророкувати цю 
подію, тому що це подія певного знака. Тоді ви можете передбачати 
перебіг подій, немовби він відбувається під час церемонії, світової 
церемонії, якій тривалість надає непорушного характеру. Все не 
є приділенням, усе не є церемонією, та в кожному існуванні, в 
сум’ятті його причин і наслідків трапляються невеличкі непорушні 
острівці-епізоди, що становлять найвищий інтерес.

Дві події на віддалі десяти років одна від одної. Між ними немає 
жодного стосунку. Два зникнення, що дорівнюють символічному 
вбивству. Чомусь такому, що — як би це сказати? — духовно 
неспокутне. Першого разу я ото так зник, другого ж був покинутий 
без будь-яких причин. Це нітрохи не відновлює рівноваги, й 
ніщо не викупляється (що тут викупляти?). Та історія вимагає, 
аби поміж цими двома втаємниченими одна від одної подіями 
потайці була запроваджена оберненість, хоча я ніколи не проводив 
поміж ними стосунку (а мусив би: адже про ці дві особи я мріяв 
упродовж цілих років), аж поки ці два епізоди постали переді 
мною під тим самим знаком і зненацька розрішилися у красі 
цього поєднання. Тим знаком було ім’я — обидві ті особи мали те 
саме наймення. Хто знає, на якому нескінченно малому відрізку 
шляху розплутався цей клубок, та певне одне: це не випадковість. 
Осяяння охопило збіг цих двох імен, і вмить ці дві події, що 
залишалися неспокутними, бо не мали спільної історії (не було
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про що розповідати, ні фабули не було, ні алібі, ні гарних чи 
поганих підстав, нічого зникнення були рішучі й остаточні; 
а ми ж зазвичай полюбляємо розв’язувати речі лише історією 
чи за допомогою психології), промкнулися у площину іншого, 
набагато незвичайнішого способу розв’язання, поєдналися у щось 
таке, як ото дотеп чи перевизначеність, і внаслідок того вони 
зустрілися, ці дві події-примари, звільнені й позбавлені того, що 
кожну з них зокрема робило неврозумливою. їхнє дублювання, 
їхня подвоєна винахідливість, їхнє поєднання вмить учинило 
їх зрозумілими, проте таємниця і одної, й другої так і лишилася 
нерозкритою. Що могло психологічно відбутися з одного боку 
і другого в обох випадках? Не важливо, оскільки те, що не має 
смислу, розрішилося в іншому поєднанні.

Я заощадив на психоаналізі (підсвідоме тут зайве).

Могуття подій, що відбуваються з вами без вашого бажання, 
без вашої участи. Та не випадково. Адже відбуваються вони з 
вами, і цей збіг стосується вас, він приділений вам. Хоч ви його 
й не хотіли, тому що ви не хотіли цього, він все ж таки вабить 
вас. У цьому вся відмінність поміж приділенням і випадковістю. 
Адже чистий випадок, навіть якщо припустити, що в ір і існує, нам 
геть байдужий, в чистій випадковості немає нічого, що могло 
б нас вабити, — вона об’єктивна та й годі. Втім, цю стратегію 
випадковости ми приймаємо, коли хочемо нейтралізувати подію 
або ж пом’якшити враження від неї: «З волі випадку» (а не з моєї). 
Випадкова смерть друга чи близької людини спричиняється до 
фантазму вини. Або ж до нестерпної думки, що інший покинув 
вас, бо така була примха смерти. Ми віддаємо перевагу всьому 
перед тією ментальною жорстокістю світу, де орудує всемогутність 
думки. І тут на поміч приходить випадок: досить лише гадати (та 
це важко), що все відбувається без причини або з максимумом 
об’єктивних (технічних, матеріяльних, статистичних) причин, 
котрі знімають із нас будь-яку відповідальність, — звільняють 
нас від тої глибинної зваби, що може критися для нас самих у 
цих подіях, а вона в тому, що нам хотілося б бути причиною цієї
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події. Адже нам хочеться бути причиною чиєїсь смерти (так само, 
як і чийогось життя чи щасливої події). І в цьому немає нічого 
обурливого. Це не означає, що ми бажаємо чиєїсь смерти. Та 
краще, щоб вона постала з нашого бажання, ніж сталася внаслідок 
випадкової причини. З морального погляду неприпустимо хотіти 
чиєїсь смерти, та з символічного погляду, що є більш засадничим, 
неприпустимо, щоб смерть ця була наслідком чистої випадко- 
вости. Тож із морального погляду ми можемо хотіти убезпечитися 
всіма можливими алібі (зокрема, й випадком) від фатальної 
пов’язаности подій, та з символічного погляду в нас глибоку 
відразу викликає нейтральний світ, де заправляє випадковість, 
а отже, безпечний і позбавлений смислу, так само, як і світ, де 
орудували б об’єктивні причини; хоча жити легше і в тому, і в тому, 
та жоден з них нічого не важить проти чарівливости світу, де вер
ховодить божиста чи диявольська пов’язаність навмисних збігів, 
себто світу, в якому ми зваблюємо події, спонукаємо їх і змушуємо 
відбутися завдяки всемогутності думки, — жорстокого світу, де 
ніщо не є невинним, а надто ж ми, світу, в якому руйнується наша 
суб’єктивність (та ми радо це вітаємо), тому що розсмоктується 
в автоматизмі подій, у їх об’єктивному розгортанні. Вона стає, в 
певному розумінні, світом. Не забуваймо: якщо ми претендуємо 
на ту мінімальну покірливість, що притаманна цьому світові, то 
треба хотіти його, в той чи інший спосіб любити його, в той чи 
інший спосіб потрібно його домагатися, а для цього треба, щоб 
з-під влади вашої думки й вашої волі не вислизала ні смерть 
вашого друга, ні жоден інший нещасний випадок чи катастрофа.

Нам дуже хотілося б, щоб була випадковість, щоб було безглуз
дя, а отже, й невинність, і щоб боги й далі грати в кості з усесвітом, 
та ми віддаємо перевагу тому, щоб скрізь була суверенність, 
жорстокість, фатальна пов’язаність, щоб події були радикальним 
наслідком думки. Таке ми полюбляємо, і йому віддаємо перевагу. 
Так само хотілося б нам, щоб усі наслідки залежали від їхніх 
причин, та віддаємо ми перевагу світові випадковому, такому, де 
відбуваються вільні збіги. Гадаю, понад усе ми віддаємо перевагу 
фатальній пов’язаності. Детермінізм ніколи не скасує випадку. 
Та ніяка випадковість ніколи не скасує приділення.
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«Те, що відбувається, настільки переважає те, що ми думаємо, 
настільки перевершує наші помисли, що ми ніколи не зможемо 
долучитися до нього і пізнати справжню його подобу».

РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ

Це дефініція приділення: прецесія наслідку до самих його причин. 
Тож усі речі настають перш ніж настати. Наслідки приходять 
потім. Часом буває навіть так, що речі зникають перш ніж настати, 
перш ніж виробитися. І що ми тоді про це знаємо?

Секрет речей у тому, що вони стоять попереду їхніх причин, 
секрет у їхній часовій прецесії. В цьому й секрет їхньої зваби — це 
те, що не дає відбутися реальному, адже реальне є хіба що збігом 
у часі події й причинового розвитку.

Коли речі ідуть швидше, ніж їхні причини, то в них є час, аби 
поставати, народжуватися у вигляді подоб, навіть ще до того, 
як стати реальними. І тоді вони зберігають свою звабну потугу.

Немає сумніву, що швидкість лише ось що: через і попри будь- 
яку технологію спокуса для людей і речей іти швидше, ніж їхня 
причина, і в такий спосіб застати свою первину, аби її знищити. 
В цьому запаморочливий спосіб зникнення (Поль Вірільо). 
Та письмо полягає в іншому: йти швидше, ніж концептуальна 
послідовність, в цьому й секрет письма.

Стосовно катастрофічности — катастрофа завжди випереджає 
нормальний період; вона завжди є взаємопросягненням, раптовим 
умиттєвленням часу, глибинним поштовхом, що змикає віддалені 
береги часу, — смисл її завжди запізнений. Це кафківський Месія: 
він прийде тоді, коли в ньому вже не буде потреби, не в день 
Страшного суду, а за день після нього.

Це те вічне запізнення, на яке речі прирік смисл. Постійно 
вигадувати причини, аби заклясти чар його з ’яви. Постійно 
вигадувати смисл, аби заклясти подоби, аби сповільнити їхній 
зашвидкий хід.

Ця оберненість причинового ладу, це обернення наслідку 
на причину, ця прецесія і цей тріумф наслідку над причиною є 
засадничим. Цю оберненість можна назвати головною, фатальною
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і первинною. Це оберненість приділення. Немає сумніву, іцо вона 
становить смертельну небезпеку, тому що не залишає місця для 
випадку (випадок а сопігагіо* випливає з причинового устрою). 
Тим-то наша система, що в основі своїй є західною, замінила 
її іншою прецесією, прецесією причини до наслідку, а зовсім 
нещодавно — прецесією моделей, прецесією симулякрів до самих 
речей, що теж не дає речам поставати в інший спосіб. Прецесія 
проти прецесії — в цьому слід вбачати виклик, що протиставляє 
два устрої. В ньому немає місця для випадку, себто нейтральної 
й невизначеної субстанції. Всесвіт маніхейський, в ньому 
абсолютним чином протистоять два устрої. Нічого не визначено, 
та все антагоністичне.

Тим-то й слід не обмежуватися простою кризою причиновости. 
Речі можуть перебувати в кризовому стані лише за «нормального» 
розвитку подій, тоді криза поправляє причиновість: вивільняє 
причини і віднаходить раціональну пов’язаність причин і 
наслідків. А в оцій раптовій прецесії, в оцій оберненості подій, 
що поглинають власні причини, речі вже навіть не встигають 
заперечитися у своєму принципі й поправитися в їхньому 
розгортанні. Чиста випадковість, грубе взаємопросягнення 
реального і його репрезентації, як сказав би Клеман Россе, не 
залишає жодного шансу критичній темпоральності смислу. Це 
устрій з’яви і чистої подоби. Все розігрується в цій шкереберті 
смислу.

Саме це вбачає наука, коли, поставивши під сумнів детер
міністський принцип причиновости (це перша революція), 
не задовольняється цим, бо, поза принципом непевности, що 
ще розігрується як гіперраціональний, відчуває, що випадок є 
свідченням хибкости законів, а це вже надзвичайне явище, та в 
біологічній і фізичній царинах своєї діяльности віднедавна вона 
почала вловлювати й те, що існує не лише хибкість та непевність, 
а й оберненість фізичних законів як можливість. Абсолютна 
загадка: не якась там ультраформула чи метарівняння всесвіту

* Навпаки (лат.). — Прим, перекл.
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(теорія відносносте), а ідея про те, що будь-який закон може 
обернутися (не тільки частка обернутися античасткою, не лише 
матерія антиматерією, а й самі закони). Ця оберненість, про 
яку завжди висували гіпотезу великі метафізики, є засадничим 
правилом гри подоб, метаморфози подоб усупереч незворотному 
устрою часу, закону та смислу. Цікаво все-таки бачити, як наука 
приходить до таких самих гіпотез, що суперечать її власній логіці 
і її власному розвитку.

Тож останнім словом є не причиновість, не детермінізм, і не 
плинна причиновість, непевність та відносність, а обернення і 
оберненість.

Тож речі не розвиваються згідно з законом, і не вільні вони 
та недетерміновані згідно з випадковістю, а обернені згідно з 
правилом. Тоді постає ось яка проблема: як же сталося так, що з 
оберненого устрою виник необернений — устрій часу, причини, 
історії й самого випадку? А може, все це дає просто ефект 
необернености в нашому світі й усе воно міняється, якщо навіть 
фізичні закони, що виступають найпевнішою запорукою ефекту 
причинової необернености нашого всесвіту, потроху сповзають 
до обернености?

Так чи так, а від цієї обернености, а не від причиновости, слід 
очікувати нечуваних наслідків. Від неї, а не від випадковосте 
і її сміховинної статистичної об’єктивносте, треба очікувати 
сюрпризу — втечі й від випадку, і від необхідности. Фатального 
й загадкового повороту, що орудує устроєм появи і зникнення 
речей.

Ілюзіоніст і троянда Парацельса.
Вправний у своєму ділі ілюзіоніст мріє здійснити великий 

трюк: вчинити так, аби жінка, що перебуває з ним на сцені, 
щезла на очах у всієї глядацької зали. З кроликом, хусточкою 
чи капелюхом зробити це легко, а от із жінкою воно ніяк не 
виходило, от він мріє про це. Аж якось під час вечірньої вистави 
зала аж задвигтіла від оплесків: жінка щезла. Вдалося нарешті, 
але як? Проблема в тому, аби з’ясувати, якими ж таємними
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способами і яким непередбачуваним вивертом він це учинив 
(може, досить було подумати про це, уявити нарешті, що вона 
зникла? а це не так легко), — та, може, не вміння призвело до 
цього, а просто випадковість, де ілюзіоніст ні до чого, і тільки 
випадок тут заправляє?

Друга історія — про Парацельса. До нього приходить студент, 
він хоче, щоб той став його вчителем і навчив його всього, що вміє. 
Проте він вимагає негайних доказів. Парацельс скромно мовчить. 
Студент наполягає, а потім кидає у вогонь троянду, котра була у 
нього в руці, й пропонує вчителеві зробити її такою, яка вона була. 
Парацельс відмовляється, каже, що не вміє цього. Розчарований 
студент іде геть. Після того Парацельс нахиляється до коминка, 
промовляє однісіньке слово, й квітка воскресає.

В цьому оповіданні Борхеса незбагненним є те, чи, попри 
цю досить умовну історію про вчителя та учня, справді володів 
Парацельс умінням воскресити троянду за допомогою однісінь
кого слова, чи просто спробував це зробити і якимсь дивом чи 
випадково це в нього «пішло», страшенно здивувавши його ж 
першого. По суті, він не збрехав, коли сказав учневі, що не може 
цього зробити, а потім ця змога раптом прийшла до нього; чи, 
може, це й не змога ніяка, а випадок, причина якого назавжди 
залишиться таємничою?

Внаслідок чого ж такого, що ні випадковістю не було (надто 
вже це неймовірне), ні змогою (надто вже легко це) жінка 
щезла, а квітка виникла знову? Треба гадати (спитаєте, навіщо 
дошукуватися гіравдоподібности в уявних історіях? Таж якраз 
вони, а не правдиві історії, вимагають знаходити таємне розв’я
зання, вони мов ті дотепи, що потребують духовної форми 
аналізу), отож треба гадати, — й ця гіпотеза, як ми відчуваємо, 
геть ірреальна, так само, як і докази, яких їй бракує і завжди буде 
бракувати, — що все розігрується довкола оберненої неминучости 
речей, до якої досить лише руку простягти. По суті, ніщо не стає 
проти того, аби зникла та жінка, й секрет ілюзіоніста ось у чому: 
всі реальні речі ладні, схильні до того, щоб негайно зникнути, 
вони лише чекають, аби це виголосили. Досить лише усунути
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волю до реального, яка в нас є, волю до збереження й існування, 
що змушує їх тривати після того, як вони постали. Чи, може, 
радше потрібно осягнути правило, згідно з яким річ, поставши, 
весь час прагне до зникомости. Тож речі хочуть лише одного — 
аби їх зваблювали, досить лише усунути волю до смислу. Втім, і 
жінка, і троянда йдуть вкупі. Щоб учинити так, аби жінка зникла, 
треба її звабити (відвернути від її реального, занадто реального 
існування). Щоб воскресити троянду, досить її звабити (відвер
нути від її неіснування у вигляді попелу). Адже зваблювати речі 
означає знову залучати їх до циклу появи і зникнення, циклу 
нескінченних метаморфоз, і самого себе залучати до циклу, де 
немає ні випадку, ні можливости, а існує пов’язаність появи і 
зникнення неухильним правилом (це саме приділення). Згідно 
з лінійним і вольовим ладом жінка ніколи не може щезнути, 
троянда ніколи не може постати знову. Вони можуть це лише 
згідно з ладом обернености, де все мистецтво полягає в тому, 
щоб долучитися до нього.

Світова церемонія

В устрої, де взаємозв’язки винятково умовні й пречудово нала
годжені, в устрої, де зв’язки позбавлені найвищої необхідности, 
церемонія є еквівалентом фатальности.

Екстатична послідовність така ж, як і послідовність гри: 
церемонія не має смислу, вона має лише езотеричне правило. І 
не має мети, бо ініціятична.

В ній надихається скрайньо штучний і умовний світовий лад, 
спалахує окультна об’єктивність, що стоїть за суб’єктивністю 
подоб.

Кажуть, первісне мислення осуб’єктивлює все, не враховуючи 
об’єктивности світу. Та це ми, прикриваючись алібі об’єктивного 
розуму, все суб’єктивуємо, все психологізуємо, всьому накидаємо 
окультну суб’єктивність.

Церемонія кладе край цьому окультизмові суб’єктивности.
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Нехай він [брахман] не дивиться на сонце, як сходить воно, ні 
як заходить, ні як затьмарюється, ні як у воді відбивається, 
ні я/с посеред свого шляху перебуває.

Нехай не переступає налигача, п̂ о ним теля припнуте, не 
бігає, як дощ іде, й не дивиться на віддзеркалення свій у  воді; 
таке усталене правило.

Нехай, проходячи, полишає о праву руч свою пагорбок 
земляний, корову, /доля, брахмана, горщик з коров'ячим маслом 
чи медом, лисг̂ е те, Эе чотири шляхи сходяться, і добре знане 
йому велике дерево.

Хоч би як там кортіло йому, нехай не наближається він до 
жінки, коли місячні її розпочинаються, й не вкладається з нею 
до одного ліжка.

Нехай не їсть він із жінкою за одним, столом і не дивиться, 
я/с вона їсть, чгав, позіхає чи сидить у невимушеній позі.

Ні як вона коллірій накладає на очі свої, духається, ні я/с 
грг/Эг/ її оголені, ні як воня дитину народжує.

Нехай не накладає він нечистот своїх ні на шляху, ні в попелі, 
ні на пасовиську коров'ячому, ня зел/лі, плугом зораній, ні у воді, 
ні на похоронному огнищі, ні на горі, ні на храмових руїнах, ні 
на мурашнику білих мурах у жодному разі.

Ні в норах, Эе ж ш і істоти мешкають, ні йдучи, ні стоячи, 
ні на березі річки, ні на вершині гори.

Не повинен він також потреби свої справляти, дивлячись 
на речі, г̂ о вітром жене, ні на вогонь, ні на брахмана, ні на 
сонце, ні на воду, ні на корову.

Нехай удень справляє він потреби свої, звернувшись лицем 
на північ, вночі — звернувшись лицем на південь, а на світанку 
й у сутінках вечірніх так само, як удень.

Закони Ману, книга IV.

У кодексі Ману ретельно ритуалізована кожна деталь існування: 
жорстка сцена, кожна мить позначена символом необхідносте, 
дискримінації, священної відмінности (це не соціологічна 
відмінність, що притаманна менш стійкому й більш нейтральному
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устрою, де правило й церемоніял перебувають у стані безладу, 
що полишає місце для суб’єктивних оцінок, — та, по суті, цей 
соціологічний устрій не такий уже й цікавий) в щонайменшому 
порусі, щонайменшому слові, щонайменшому тілесному виділен
ні, щонайменшій природній події. Все ініціятичне, в тому сенсі, 
що все відбувається лише під знаком необхідносте, неодмінности 
його виникнення, все міняється тільки під знаком необхідносте, 
неодмінности його метаморфози.

В цьому й полягає світова церемонія, її бездоганний лад, що є 
протилежністю суб’єктивного бажання й об’єктивного випадку. 
Бажання й випадок викреслені з церемонії. Вона не метафора. 
В Законах Ману немає ніякої метафори, ніякої риторики, ніякої 
алегорії, ніякої метафізики. І таємниці теж немає: чистий хід, 
чистий код церемоніялу, де обов’язки розписані й удень, і вночі. 
Мова іманентна, як обряд: вона видає правила, не втручається ні до 
ціялектики, ні до психології. І навіть не вдається до виправдальних 
чи алюзійних мітів. Вона просто каже, що робити, та й годі. Не 
:истема цінностей чи інтерпретацій — система правил.

Так ось як знаки набувають найвищої інтенсивносте: коли вони 
потребують лише чистого дотримання. Коли вони, як ото правила 
гри, до найвищого пункту підносять сваволю і дискримінацію. Не 
відмінність, що завжди відзначається смислом, а відрізнення, що 
є по-справжньому точною формою маркування й еквівалентом 
передвизначености в часі, — того, що вже є, перш ніж настати 
(а отже, цілком чудесного), того, що набуває знакової сили, 
перш ніж здобути смисл (а отже, цілковито довільного), того, 
що напрошується як мета, перш ніж обґрунтуватися (і отже, 
цілком необгрунтованого). Все це може явити нас нам же самим 
у моральному, чуттєвому й демократичному безладі, в якому ми 
живемо, насправді геть невиправданому й аморальному, — ми 
давно вже точимо зуби на передвизначення й відрізнення, зате з 
любов’ю культивуємо доцільність і відмінність, — однак там речі 
й знаки випромінюють максимальну інтенсивність, чар і втіху.

Процес, що ставить закінчення світу в залежність од випад
ковосте чистого знака, від події церемоніяльного знака, наприклад
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катастрофи, буде завжди набагато грандіознішим і чарівливішим, 
ніж причиновий процес. Процес, що краде нашу свободу і залучає 
нас до циклу передвизначення (бодай у найбанальнішій формі 
«успіху»), має набагато більше шансів привабити нас, ніж процес 
свободи й відповідальности, що теж не мають підстав: замість 
того, щоб віддаватися комічності свободи у конфлікті зі своїми 
засадами, ми воліємо віддатися трагічності чистого беззаконня. 
Потайці кожен надає перевагу беззаконному й жорстокому 
ладу, що не полишає йому вибору, перед муками вільного ладу, 
в якому він не знає, що йому хочеться, де змушений визнати, що 
не знає, чого він хоче: адже в першому випадку він потрапляє під 
владу максимальної детермінації, а в другому — нейтральносте. 
Кожен потай надає перевагу такому суворому ладові й настільки 
довільному (чи настільки нелогічному, як приділення або цере
монія) ходу подій, що найменше збурення призводить до краху 
всієї цілосте, до діялектичного поступування розуму, де фінальна 
логіка домінує над усіма акциденціями мови. Звичайно, в глибині 
душі ми хочемо відвернути приділення, збурити церемонію, так 
само, як і порушити будь-який лад: та це порушення й саме ви
значене наперед, воно вимальовується навіть у церемоніяльному 
устрої, це не спонтанне спотворення, воно витворює драматургічну 
перипетію. Взяти бодай оту прегарну сцену з «Пекельних воріт», 
коли під час довгої чайної церемонії, що відбувається мовчки, один 
із лицарів раптом підводиться і перевертає кухлика: всі таємні 
конфлікти знайшли свій вираз у цьому єдиному символі, у його 
ґвалтовності, джерело якої криється не зовні, а в самісінькому 
церемоніялі, — здається, ніби сама напруга церемоніялу породжує 
цю раптову ґвалтовність як його неминучий наслідок. У такий 
спосіб церемоніяльна ґвалтовність постає не як трансгресія, а як 
загострення правил, коли весь усесвіт завмирає у невизначеності 
од того, що уривається гра. Той самий ефект спостерігається і 
в китайській опері, коли воїни, що перебувають у русі, раптом 
нерухоміють у самісінькому розпалі поєдинку, заклякають у 
німому пароксизмі, де сама непорушність ґвалтує рух.

Будь-яка церемонія ґвалтовна у своїй послідовності, та це 
ґвалтовність, що випливає з обернености правила, а не трансгресії
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Закону. Знак тягне за собою зворотний знак за допомогою самої 
тільки знакової потуги. Самодостатня пов’язаність знаків у 
церемонії, те, що вони міняють і породжують один одного згідно 
з самим тільки ритуальним ладом, спричиняється до насильства 
над реальністю. І те, що будь-яка церемонія пов’язується циклом, є 
насильством над часом. І те, що організовується вона самими тіль
ки знаками, величезною кількістю чистих знаків, в яких набуває 
надчуттєвої пов’язаности, є насильством над смислом і логікою 
смислу. Вся церемоніяльна зваба полягає в цьому ідольському 
семіургічному варварському насильстві, що протиставляється 
культурі смислу.

Церемонія є синонімом гювільности, тому що належить до 
порядку перевизначености і налагодженого розгортання. По
спішність, як за жертвопринесення, була б блюзнірством. Потрібно 
залишити ладові час для гри і жестам — час для втілення. В 
церемонії є відчуття свого розвитку і свого кінця. В неї нема 
глядачів. Скрізь, де є видовище, церемонія закінчується, адже 
вона є насильством над репрезентацією. Простір, в якому вона 
рухається, — не сцена, не простір сценічної ілюзії: це місце для 
іманентности і розгортання правила. Згадаймо ще раз операцію 
гри (карти, шахи, азартні ігри): в ігровій пристрасті немає й крихти 
театральности — вся інтенсивність спрямована всередину, на внут
рішнє оперування правилом, на відмінність сцени й видовища, 
що відкриті для погляду. Найменше сценічне втручання погляду 
спричиняє провал церемонії в естетику, завдяки чому вона стає 
джерелом утіхи, але ж церемонія належить не до розряду втіхи, а 
до розряду потуги, і потуга її випливає з іманентности її розвитку 
в кожному з її знаків і акторів, а не з якоїсь трансцендентности 
естетичного судження.

Вона відзначається расовою і ритуальною красою японських 
облич на противагу рефлективній та ідеалізованій естетиці наших 
західних облич. Наша західна краса пов’язана то з особливістю 
природи й виразу (характерна краса), то з особливістю моди 
(переважання послідовних моделей, ідеальносте такого-то штриха
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в такий-то момент тощо). Натуралізована й моделізована, вона 
передбачає розмежування гарного і бридкого (а віднедавна й 
досить жорсткий шантаж красою). Східні ж риси, навпаки, — не 
враховуючи того, що там менше винятку роблять для обличчя 
і більше вдаються до рухової церемонії всього тіла, — мають 
расовий, а отже, довільний і умовний характер на противагу 
нашій натуралістичній та експресіоністській естетиці, ще й 
набувають набагато незвичайнішої краси — це краса однакової 
для всіх ритуальної морфології. Ніякої різниці: та сама врода 
грає на обличчях чоловіків і жінок, і бридких тут немає, бо на всіх 
обличчях проступають контури того самого малюнка. З огляду 
на це, західна краса з її індивідуацією за гібридними моделями 
видається вкрай вульгарною. Гра морфологічних позначників 
раси набагато переважає естетичні цінності-значеники нашої 
культури.

Церемоніяльна краса — це не краса суб’єкта, так само як 
ігрова інтенсивність — це не інтенсивність почуття чи бажання. 
Церемоніяльна гра зруйнована як моральним законом, так і 
бажанням.

Сьогодні моральний закон ми ставимо вище знаків. Гра умовних 
форм оцінюється як лицемірна й аморальна: ми протиставляємо 
їй «сердечний етикет», навіть радикальну нечемність бажання. 
Ми віримо в обмін і щирість обміну, в природну істину почуттів 
та афектів. Ми віримо в істину, що криється у співвідношенні 
сил, знаки якої були б експресивною надбудовою, що завжди 
підозрюються у відверненні від реальности і містифікації 
свідомостей. Ми віримо в сексуальну істину, що криється в тілі, 
яке є лише поверхнею для її дешифрування. Ми віримо в примат 
спонтанної енергії або ж глибини смислу (закон, що вписаний 
у глибині сердець), якому судилося проторувати шлях через 
поверхове поплутання знаків. І ми ладні перенести усталені коди, 
аби з новою силою засяяли Закон та Істина.

Етикет (і церемонія взагалі) вже перестав бути тим, чим він 
був раніше. Та це тому, що ми прагнемо надати йому смислу,
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а не призначення. Довільність правила ми хочемо замінити 
необхідністю Закону, тож знаки етикету стають довільною 
умовністю. Ми могли б (і мусили б) навантажити моральною 
доганою навіть правила шахової гри. А етикет, як і ритуал, згубив 
уже те значення, котре він мав у церемоніяльному устрої, він уже 
чужий нам, бо функція його полягала у пом’якшенні первинної 
ґвалтовности стосунків, відверненні загрози й агресивносте 
(відкрита долоня як доказ відсутности зброї тощо). Наче у 
звичаєвій ввічливості є якась доцільність: наше лицемірство 
спонукає нас скрізь і завжди приписувати обмінові моральну 
функцію: закон, вписаний на небесах, — це не закон обміну. Це 
радше закон злагоди, пакт про злагоду і звабну пов’язаність.

Звабна пов’язаність — це те, що непідвладне сум’яттю причини 
та наслідку. Знаки укладають між собою не угоду про обмін, а пакт 
про злагоду. Тут панує не закон сигніфікації, а лише поєднання 
подоб. Тож небо з усіма його знаками зодіаку є ковчегом заповіту, 
полем злагоди, де поєднуються сузір’я, де вони вишиковуються, 
мов церемоніяльне приділення. Народження під знаком зодіаку 
передбачає не тлумачення його чи позначання згідно з його 
смислом, а долучення до нього, злагоду з ним і визнання його 
доленосної могуті. Як і з символами етикету, тут не стоїть питання 
вірити в це чи не вірити: помилкою є надавати смислу тому, що 
його не має. Приділення у вигляді неухильного і повторюваного 
розвитку знаків та подоб стало для нас чужим і неприйнятним. 
Ми вже не хочемо долі. Нам хочеться історії. А церемонія була 
образом долі.

Йдеться не про реабілітацію етикету як соціяльної функції. 
Якщо він зводиться лише до цього, то доправди кумедний і 
абсурдний, як ото відновлення йоги у вигляді психо-дієтетичної 
дисципліни або ж реутилізація військових мистецтв у хореографії 
Бежара. Права індивіда, його спонуки, вільний вираз, вивільнення 
слова поклали край цьому непотрібному церемоніялу й знаковій 
облуді. Браво.

А увічнює цей розгул істини, цей тріумф щирости в усіх її 
формах кінець ілюзії, ілюзійної потуги. Ілюзії — в буквальному
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сенсі — посвячення у лад, у верховну угоду, що передбачає іншу 
ставку, ніж ставку на реальне. Гра базується на можливості для 
будь-якої системи вийти за межі власного принципу реальности 
і преобразитися в іншій логіці. Такий секрет ілюзії, й по суті 
ставка робиться завжди на порятунок цього життєвого виміру. 
Так було і з тим ілюзіоністом XVIII століття, що винайшов 
настільки досконалий автомат для імітації людських порухів, 
що йому самому довелося «автоматизуватися» на сцені, вдавати 
механічну недосконалість, щоб порятувати гру, зберегти ту 
крихітну відмінність, що уможливлювала форму ілюзії: якби 
обоє, ілюзіоніст і автомат, були однаково бездоганними, то вся 
зваба розвіялася б.

Над таким порятунком ілюзії, себто тієї крихітної різниці, 
завдяки якій реальне грається своєю власною реальністю, тієї 
різниці, що грається зі зникненням реального, надихаючи його 
подоби, над порятунком цього іронічного правила гри упродовж 
цілих століть працювало все те, що ми називаємо мистецтвом, 
театром, мовою. В цьому смислі, у їхній ґвалтовності стосовно 
реального вони зберегли в собі щось від церемонії й ритуалу. 
Мистецтво зберегло щось від церемоніяльної й ініціятичної 
могуті, хоча й у значно ослабленому вигляді (і, звичайно ж, не 
збереглося воно в тому, що ми називаємо сьогодні церемоніями: 
монументи мертвим, вручення премій, Олімпійські ігри тощо). 
Тут законсервувалася стратегія подоб, себто панування з’яви 
і зникнення, і, зокрема, жертовне опанування затьмаренням 
реального.

Звичайно, сучасне наше тлумачення гри іде в зворотному 
напрямку. Наше ідеальне бачення гри є дитячим баченням, 
раісіеіа*, вільною спонтанністю і стихійною креативністю, виявом 
чистої природи ще до будь-якого Закону та витіснення. Тваринна 
гра на противагу церемоніяльній грі. Та відомо, що і пташка не 
співає задля своєї втіхи, і дитина не грається задля задоволення. 
Навіть у найбільш «бурхливих» іграх чар повторюваности, 
ритуалу, розгортання у щонайдрібніших деталях, вигадування
* Виховання, навчання (з давньогрец.). — Прим, перекл.
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правил, ретельного їх дотримання є причиною інтенсивности і 
своєрідносте дитячої гри. Наприклад, скандування «нумо» може 
означати заклинання материнської відсутности, та передовсім це 
і щось на кшталт церемоніялу, опанування з’явою і зникненням. 
Якщ о припустити, що в цьому криється якийсь фантазм, то таке 
припущення покладе край самобутності цієї форми, бо надає їй 
смислу, а заразом кладе край і звабі, що притаманна грі, котра 
лиш е орудує подобами.

Таємниця постає внаслідок унівечення причин і поховання 
цілей в єдиному регулярному чергуванні подоб. Закон Появи і 
Зникнення.

Тож церемонії провадилися для того, аби впорядковувати 
появи і зникнення. Людей завжди чарувало те подвійне диво 
появи і зникнення речей. І вони завжди хотіли убезпечитися 
в ід  їхнього панування і їхнього закону. Від закону народження 
і смерти, а також від затьмарення світил і від пристрастей, від 
перипетій природного циклу. Тільки наша модерна культура 
капітулювала перед цією формою зобов’язаности і віддала все під 
владу тієї невиразної форми свободи, що прозивається випадком, 
або ж індуктивно-дедуктивній формі пов’язаности, що зветься 
необхідністю.

Сьогодні, розігравши все як спосіб виробництва і в такий спосіб 
вичерпавши ілюзію, ми зіткнулися зі способом появи і зникнення, 
над яким уже не панує церемоніял. Наша епоха відкинула чар 
появи і зникнення, так само, як і штучносте та посвяти, що єдині 
забезпечували їхню суверенність. Увесь спосіб виробництва 
спрямований на те, аби унеможливити спосіб появи речей, 
завадити їм виникати раптово, ще до того, як вони набувають права 
і смислу, причини і мети, виникати ще до того, як вони виник/іи. 
І в  такий спосіб вони й постають для нас насправді: у вигляді (чи 
п ід машкарою) чистої подоби. Ця чиста подоба може прибрати 
вигляду самої банальности, і в такий спосіб банальність стане 
приділенням, себто способом появи і одночасного зникнення.

Аби виправдати появу речей, сьогодні ми змушені покликатися 
н а  продуктивну, імпульсну енергію — навіть щодо смерти
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посилаємося на тягу до смерти. А пошук панування над способом 
зникнення суперечить тязі до смерти, він не має з нею нічого 
спільного.

Засадниче приділення полягає не в тому, щоб, як вважається, 
існувати й виживати: воно в тому, щоб народжуватися і вмирати. 
Лише це вабить нас і чарує. Лише тут є сцена і церемонія. Не треба 
гадати, ніби випадок спонукає речі поставати і зникати, а наше 
завдання в тому, щоб спонукати їх до тривалости і надавати їм 
смислу. Випадковість геть неспроможна витворити сцену, де речі 
могли б огорнутися всією пишнотою їхнього зникнення: випадок 
провадить лише до статистичного винищення. Випадковість 
геть неспроможна щось породити: аби щось доправди виникло, 
постало в царстві подоб, потрібна зваба. Аби щось доправди щезло, 
розрішилося у своїй подобі, потрібна церемонія метаморфози.

Пекінська опера: увесь китайський театр, чи то в батальних, чи то 
в любовних епізодах, чи то в грі символів та орифлам, є інсценіза
цією двоїстої звинности тіл, жестів, голосів, порухів, постійним 
переплетенням тіл на мінімальній дистанції роздвоєння. Тіла є 
мобільними акробатичними дзеркалами одне одного. Вбрання, 
прикраси, віяла насилу уникають одне одного в спіральному 
танку, навіть предмети зброї не доторкаються один одного, вони 
шалено уникають одне одного, окреслюючи порожній простір, 
який неможливо подолати (тіньовий простір в епізоді двобою, 
звабний простір чи простір битви в любовних чи воєнних епізодах, 
водяний простір в епізоді з перевізником, де вся річкова гладінь 
фізично прочитується в дзеркальній хвилястості двох тіл, 
простір перевізника і дівчини — розділені невидимою довжиною 
човна, голоси й тіла чергуються у змаганні, де відбивається вся 
небезпека переправи, що є нічим іншим, як церемоніяльним 
простором). Яка ж то краса, те нічне змагання, де тіла шукають і 
не знаходять одне одного, достеменно і несамовито окреслюючи 
порожній тіньовий простір, роблячи відчутним на дотик морок, 
що їх розділяє, і змовництво, що їх поєднує, змову, що постає з 
обернености кожного їхнього жесту.
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Все впорядковане: звинність, ухиляння, наближення, від
ступи, протистояння, кругойдуча тілесна нестяма, раптова 
тілесна недвижність, нічого не полишили на поталу розгулові 
чи імпровізації: все пов’язане, та не смислом, — подобами. 
Досконалість у театрі досягається тоді, коли він знаходить цю 
пречудову мобільність, цей повітряний сприт, цю звинність 
подоб, у якій вони пов’язуються між собою без жодних зусиль. 
У тварини — і передовсім у тварини — звинність є суверенною 
пов’язаністю руху й тіла. У китайському театрі вона знімає зі 
знаків увесь тягар, і завдяки цьому вони виграють у надзвичайній, 
необмеженій рухливості й навіть сягають своєї кульмінації в 
цілковрітому безрусі, коли простір застигає в протистоянні, у 
вершинному переплетенні двох потуг, що змагаються між собою.

П о є д и р і к и  виступають не зіткненнями, не співвідношеннями 
сил, а стратагемами, себто агоністичною ілюстрацією підступу, 
непрямого ріасильства, паралельної й рухливої стратегії. Кожне 
тіло дублює порух іншого, вдає із себе заманку, де зачароваріий 
інший не знаходить нічого, крім порожнечі. Кожен бере своєю 
подобою, посилаючи іншому подобу своєї сили. Та кожен знає, 
що тріумф не остаточний, бо той сліпий пункт, довкола якого 
точиться бій, ніхто ніколи не займе. Прагнешія зайняти її, стрем- 
ління окупувати порожній простір стратагеми (як і присвоїти 
порожнє осердя істини) — божевілля, що не визріає світ як гру 
і церемонію. І саме це й ч р і н и т ь  наш західршй театр, міняючи 
завжди на двоїсту оберненість тіл і жестів спекулятивне дзеркало 
психології. Тіла і знакрі у ньому зіштовхуються, бо вони згубили 
свою церемоніяльну ауру (Бен’ямін). Різниця відчувається навіть 
у переміщенні натовпів і мас: тоді як західна юрба у метро, у місті, 
на ринку штовхається, бореться за простір чи, в кращому разі, 
уникає траєкторії іншого в агресивній скупченості, то східна 
юрба чи натовп на арабському ринку вміють переміщуватися 
по-іншому, вона ковзає з передчуттям (чи застережливістю), 
навіть у тісних місцях вибираючи ті проміжки, про які говорив уже 
різник із «Чжуан-цзи», проміжки, де без жодних зусиль проходило
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лезо його ножа*. І йдеться не про границі поміж тілами, що їх ми 
намагаємося позначати «вільним» простором чи індивідуальними 
територіями, це вислід церемоніяльного простору, простору 
священного розподілу, що теж упорядковує появу тіл стосовно 
одне одного. Церемонія — тактильний світ, створений для того, 
щоб тримати тіла на належній дистанції й щоб зробити відчутною 
цю дистанцію впорядкованої мови жестів і подоби. Два тіла, що 
зіштовхуються, вдаряються, — непристойні, порочні. Дві речі, 
що входять між собою у прямий контакт, наприклад два слова чи 
два знаки, що поєднуються без іншої форми процесу, — порочні, 
їхня скупченість — це скупченість трупа й землі, скупченість 
екскрементів. Потрібне відрізнення, а то світ стане вбогим і 
прибере винятково даремної ґвалтовности сум’яття.

Цьому слугує прикраса — не мода у своїй розрізнювальній 
системі, а прикраса у своїй потузі, що відрізняє від «природи». 
Мода є формою вивільнення тіл і убрань у комбінаторній і 
дедалі непевнішій грі. Прикраса є обов’язковим і потенційно 
незмінним атрибутом церемоніялу. Вона є частиною тактильного 
іманентного ініціятичного світу церемонії. (У звірів вона є навіть 
частиною генетичного спадку, тим-то вони й були моделями 
для людей, що належали до церемоніяльного ладу — й аж ніяк 
не «природного».) Мода випливає з трансцендентого рухомого 
екзотеричного всесвіту, з погляду й репрезентації. Випливає з 
примхливого бажання форм, естетичного і політичного прагнення 
відмінности — знаки моди теж мають відмінний характер, вони 
грають згідно з універсальним, модним кодом і залучені до концерту 
модерної суб’єктивносте, протиставляючись архаїчній позачасовій 
дискримінаторній строгості прикраси. (Мода, звичайно, може 
набувати вигляду колективного чаклунства, та це не жертовний 
акт групи, як, наприклад, церемонія. Навіть будучи нескінченно 
розмаїтою, вона по суті є результатом процесу нерозрізнення 
і скупчення усіх можливих форм). Ті ж таки форми, що були

*Див. розділ «Чжуан-цзи про різника» з праці Жана Бодріяра «Символічний 
обмін і смерть». — Прим, перекл.
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церемоніяльними, перейшли до розряду моди: тож не треба їх 
плутати.

Ніякого сум’яття, ніякого скупчення. Як у теорії, так і в 
церемонії. Роля церемонії, як і будь-якого ритуалу, звичайно ж, 
не в тому, щоб відвертати «первісну ґвалтовність» — літургія 
не катарсис! це нісенітниця, така ж давня, як функціоналізм, 
нісенітниця, що її вигадали ідеалізатори засадничого насильства, 
сен-сюльпіційці від антропології, — та й теорія не для того, аби 
діялектизувати й універсалізувати концепти, — навпаки: ґвалтовні 
й та, і та, й теорія, і церемонія. Винайдені вони, аби завадити 
речам безладно контактуватися, аби витворити відрізнення, 
відновити порожнечу, розокремити перемішане. Боротися з 
живородною непристойністю ідейної плутанини. Боротися з 
безладним скупченням концептів. Оце і є завдання радикальної 
теорії, й те ж саме робила церемонія, відокремлюючи ініційоване 
від неініційованого, — адже вона завжди ініціятична, — те, що 
поєднується згідно з правилом, і те, що не поєднується, — 
адже вона завжди виступає як упорядниця — те, що спалахує і 
руйнується за самою своєю подобою, і те, що продукується згідно 
зі своїм смислом, — адже вона завжди жертовна.

Коли знаки свідчать уже не про долю, а про історію, вони вже 
не церемоніяльні. Коли за ними стоїть соціологія, семіологія, 
психоаналіз, вони вже не ритуальні. Вони втратили ту силу 
метаморфози, що притаманна актові церемонії. Вони вже 
наближаються до істини, вони згубили ілюзійну потугу. Вони 
вже наближаються до реального, до нашої сцени реального, вони 
втратили їхню жорстоку театральність.
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Чи ж існують ці фатальні стратегії? Здається, не зумів я ні окрес
лити їх, ні їх торкнутися, та й сама ця гіпотеза видається радше 
мрією — настільки влада реального переважає уяву. Звідки взяли 
ви те, що розповідаєте про об’єкт? Об’єктивність є протилежністю 
фатальности. Об’єкт реальний, а реальне улягає законові — та й 
крапка.

Ось: маячному світові не може бути іншого ультиматуму, крім 
реалізму. Якщо ви хочете уникнути безумства світу, потрібно 
все принести у жертву його чарові. Побільшуючи свою маячню, 
світ набиває ціну пожертві. Шантаж реальним. Сьогодні для 
виживання ілюзія вже не годиться, потрібно наблизитися до 
нікчемности реального.

Можливо, існує лише одна-єдина фатальна стратегія: теорія. 
І немає сумніву, що єдиною відмінністю поміж банальною і 
фатальною теоріями є те, що в одній суб’єкт мислиться завжди 
лукавішим, ніж об’єкт, а в іншій припускається, що об’єкт завжди 
підступніший, цинічніший, цікавіший, ніж суб’єкт, що він тільки 
й чекає, аби викинути якого іронічного фортеля. Метаморфози, 
підступи, стратегії об’єкта завжди перевершують суб’єктове 
розуміння. Об’єкт не є ні двійником, ні витісненим суб’єкта, ні 
його фантазмом, ні його галюцинацією, ні його дзеркалом, ні його 
відображенням, ні навіть його власною стратегією — він є охо
ронцем правила гри, що недоступна для суб’єктового розуміння, 
й не тому що доглибно таємнича, а тому що незмірно іронічна.
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От вона й чигає на нас, ця об’єктивна іронія, іронія здійснення 
об’єкта без огляду на суб’єкта і його відчуження. У фазі відчуження 
перемагає суб’єктивна іронія, суб’єкт кидає нерозв’язний виклик 
сліпому світові, що його оточує. Суб’єктивна іронія, іронічна 
суб’єктивність є прегарною квіткою у світі заборони, Закону та 
бажання. Потуга суб’єкта випливає із його надії на здійснення, 
тоді як сфера об’єкта — це порядок того, що здійснене, а тому від 
нього неможливо ухилитися.

Ми плутаємо фатальне з повторним виникненням витісненого 
(від нього не ухилитися, це бажання), та фатальне є антитезою 
витіснення. Неможливо ухилитися від іронічної присутности 
об’єкта — а не бажання — від його нейтральносте і його нейтраль
них зв’язків, від його виклику, від його збави, від його непокори 
символічному ладові (а отже, й підсвідомому суб’єкта, якщо таке 
є), одне слово, від принципу Зла.

Об’єкт не скоряється нашій метафізиці, що віддавна прагне 
виділяти Добро і відсіювати Зло. Об’єкт сприйнятливий для Зла. 
Тому він підступно, по-диявольському іде в добровільне рабство 
і самохіть, як і природа, підпорядковується будь-якому законові, 
що йому накидають, порушуючи в такий спосіб усе законодавство. 
І коли я кажу про об’єкт і його глибинну облудність, то кажу про 
нас усіх і про наш політичний та соціяльний устрій. Вся проблема 
добровільного рабства в тому, щоб переглянути його саме під цим 
кутом зору, й не для того, аби розв’язати, а щоб осягнути його 
загадку: покора — банальна стратегія, і її не слід з’ясовувати, тому 
що вона містить у собі таємницю, будь-яка покора потайці криє 
в собі фатальну непокору символічному ладові.

Принцип зла — не містична й трансцендентна інстанція, а 
злодійське приховування символічного ладу, викрадення, ґвалт, 
утримування й іронічне марнування символічного ладу. Об’єкт 
сприйнятливий для принципу Зла, бо, на противагу суб’єктові, 
є кепським провідником для символічного ладу і, навпаки, 
добрим провідником для фатальносте, себто чистої, суверенної 
й непримиренної, іманентної й загадкової об’єктивности.
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Втім, не Зло цікаве, а переростання у щонайгірше. Адже у своєму 
нещасті, у своєму дзеркалі суб’єкт пречудово відбиває принцип 
Зла, та об’єкт хоче бути щонайгіршим і вимагає найгіршого. Він 
свідчить про набагато радикальнішу негативність, адже якщо все 
урешті-решт не скоряється символічному ладові, то це тому що 
воно відвернулося від нього ще на початку.

Ще перед тим, як народитися, світ зазнав зваби. Чудернацька 
прецесія, що ще й досі важким тягарем лежить на всій дійсності. 
Світ відкинутий ще на початку — тож неможливо, щоб він коли- 
небудь збувся. Історичне чи суб’єктивне заперечення ні до чого: 
достеменно диявольським, навіть подумки, є лише первинне 
збочення.

Утопії Страшного суду, що є додатком до утопії першого 
хрещення, протистоїть запаморочливість симуляції, сатанинська 
втіха від ексцентричности початку й кінця.

Тим-то й живуть боги, тим-то й криються вони лише в 
нелюдському, в об’єктах і тваринах, у сфері мовчання і об’єктного 
огрубіння, а не в людській сфері мови і суб’єктного огрупіння. 
Боголюдина є абсурдом. Бог, що скидає іронічну машкару нелюда, 
випадає з тваринної метафори, об’єктної метаморфози, де він 
мовчки уособлював принцип Зла, щоб набути душі та образу, 
набуває заразом і підступної людської психології.

Тож потрібно поважати нелюдське. Як ото чинять деякі 
культури, що їх прозивають фаталістичними, аби засудити 
без довгих церемоній: адже свої заповіді вони знаходили в 
нелюдському, отримували їх від світила чи бога-звіра, від сузір’їв 
чи безобразного божества. Грандіозне рішення, це божество 
без образу. Нічого спільного з нашим сучасним і технічним 
іконопоклонінням.

Метафізика пропускає лише добре випромінювання, вона хоче 
зробити зі світу дзеркало суб’єкта (що й сам перейшов дзеркальну 
стадію), світ форм, що відрізняються від їхнього двійника, від 
їхньої тіні, від їхнього образу: це принцип Добра. Тоді як об’єкт — 
це завжди фетиш, облуда, /еігіс/го, штучність, заманка, все, що 
втілює у собі відразливу змішаність предмета з його магічним і
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штучним двійником, те, чого ніколи не зможе розв’язати релігія 
прозорости і дзеркала: це принцип Зла.

Кажучи про об’єкт і його фатальні стратегії, я веду мову про 
людей і їхні нелюдські стратегії. Людська істота, наприклад, у 
відпустці може шукати ще більшої нудьги, ніж повсякдень, — 
подвоєної нудьги, тому що складається вона з усіх елементів щастя 
і розваги. Найголовніше — це приділеність відпустки до нудьги, 
гірке і переможне передчуття того, що від неї не ухилитися. Чому 
ми гадаємо, що люди відмовлятимуться від свого повсякдення, 
вишукуючи йому якусь альтернативу? Вони, навпаки, вчинять 
із нього долю: продублюють в подобах протилежного, пірнуть 
у нього аж до екстазу, зміцнять монотонність за допомогою ще 
дужчої монотонности. Надбанальність — еквівалент фатальности.

< Не розуміючи цього, неможливо збагнути колективного 
огрубіння, а воно ж бо є грандіозним актом попередження. Це не 
жарт: люди прагнуть не втіхи, а фатального відвернення. Нудьга 
важить небагато, головне — це приріст нудьги; приріст — це 
порятунок, це екстаза. То може бути екстатичне поглиблення 
чого завгодно. То може бути приріст гноблення чи ницости, що 
грає як екстаза звільнення від ницости — як ото абсолютний 
товар грає у вигляді позбавлення від товару. Лише в такий спосіб 
можна розв’язати проблему «добровільного рабства», і визво
лення можливе лише так: через поглиблення негативних умов. 
Усі форми, що прагнуть, аби наново засяяла чудесна свобода, є 
не що інше, як революційні проповіді. По суті, визвольна логіка 
підтримується лише одиницями, а головно перемагає логіка 
фатальна.

Інша форма засадничого цинізму: прагнення видовища й ілюзії, 
що протистоїть волі до знання і влади. В людських серцях воно 
страшенно живуче, тож і подієві процеси переслідує з не меншою 
силою. Щось на зразок тяги до грубої події, об’єктивної інформації, 
найпотаємніших фактів і думок, намагання пом’якшитися у 
видовищі, зазнати екстази на сцені замість того, щоб, у букваль
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ному смислі, продукуватися. Інстанціювання необхідне, екстаза 
насущна.

Речі виникають лише цією, надмірною мірою, себто не в 
пануванні репрезентації, а в магії її ефекту, — лише там вони 
постають цікавими і набувають пишноти існування. Природу 
називають байдужою, і, звичайно, вона байдужа до людських справ 
і пристрастей, та, можливо, небайдужа тоді, коли стає видовищем 
у природних катастрофах. Це притча (?), та означає вона ту 
пристрасть над пристрастями, симулятивну пристрасть, звабну 
пристрасть, пристрасть відвернення, котра спричиняється до того, 
що речі мають смисл тільки тоді, коли преображені цією ілюзією, 
цією сміховинністю, цією інсценізацією, де не репрезентація 
інсценізується, а її дивовижна форма, її ексцентричність, прагнення 
зневажити їхні причини і вичерпатися в їхніх наслідках і, зокрема, 
в наслідках їхнього зникнення. Надзвичайна форма, котру суворо 
засуджували моралісти у всі епохи, адже в ній речі цинічно 
відвертаються від їхньої первини і їхньої мети, що є відлунням 
первинного відвернення.

Втім, ця ексцентричність захищає нас від реального і його 
лихих наслідків. Нехай речі вичерпуються в їхньому видовищі, 
в їхній магічній та штучній фетишизації — це спотворення 
завжди поборюватимуть поважні уми — в утопії очищення світу, 
аби точним, недоторканним і автентичним постав він у день 
Страшного суду, — та, може, це ще найменше зло. Адже Бог знає, 
куди провадить розгул смислу, коли відмовляється поставати у 
вигляді подоби.

Навіть Революція буває лише тоді, коли можливе видовище: 
добрі душі нарікають на те, що масмедії кладуть край реальній 
події. Та якщо поглянути на ядерну проблему, то, можливо, 
її підтримання через повсякденну симульовану паніку, через 
настирливість і навмисний, видовищний дрож, яким годують наш 
переляк, — можливо, це й убезпечує нас від ядерного конфлікту, 
а не рівновага сил (стримування не дає ніяких стратегічних 
гарантій, як, власне, й інстинкт самозбереження виду). Нас 
захищає те, що в ядерному конфлікті подія може втратити будь-
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які шанси на видовищність. Тим-то й не буде його. Адже людство 
може погодитися з тим, що зникне воно фізично, та нізащо не 
погодиться пожертвувати видовищем цього (принаймні якщо не 
зуміє знайти глядача в іншому світі). Тяга до видовища потужніша, 
ніж інстинкт самозбереження, на неї й треба зважати*.

Якщо моральність речей криється у їхній святій та божій 
споживчій вартості, тоді нехай живе аморальність атома і ядерної 
зброї, яка спричиняється до того, що вони самі підпорядковані 
вирішальному й цинічному кінцеві видовища! Нехай живе 
таємне правило гри, згідно з яким будь-яка річ непокірна своєму 
символічному законові! Не раціональний принцип урятує нас, не 
споживча вартість, а імморальний принцип видовища, іронічний 
принцип Зла.

Розчинення в цьому вторинному, побічному ефекті є чимсь на 
зразок пристрасти, фатальної волі. Так само й жодне життя не 
мислиться без вторинного існування. Малюнок життя можливий 
лише завдяки твердій упевненості в неминучому поверненні, 
що станеться раніше чи пізніше, як воскресіння тіла, — та без 
Страшного суду — воскресіння якихось відтинків часу чи облич, 
що колись постали. А вони повернуться, адже лише зникли з обрію 
нашого життя, і траєкторія його, що відхилилася саме завдяки 
цим подіям, окреслює криву лінію, що підсвідомо й потрібна, аби 
дати їм шанс на вторинне існування чи на остаточне повернення. 
Тільки тоді вони будуть по-справжньому маги місце. Тільки тоді 
вони виграють або програють.

Від певної миті ці вторинні, побічні події формують саму 
тканину життя, де вже немає місця випадкові. Випадково сталася 
тільки перша подія, що сама по собі не має сенсу і губиться в ба
нальній пітьмі прожитого. Лише її дублювання вчиняє справжню 
подію, надаючи їй характеру фатального періоду. Немов той знак,

* Звичайно, не йдеться про те видовище, що його розвінчали ситуаціоністи як 
вершину відчуження і скрайню стратагему капіталу. Це радше зворотне явище, 
бо тут ми маємо справу з переможною стратегією об’єкта, з його способом від
вернутися, а не бути відверненим. Воно дуже близьке до феєрії товару в Бодлера.
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що вартий лише в подвоєнні того, від чого він походить, — сам 
знак нейтральний, завдяки подвоєнню він стає неминучим.

Коли певні події якогось життя отримують вторинний 
шанс, коли цикл один-єдиний раз повертає їх назад, це життя 
закінчується. Коли життя не зазнало жодного вторинного періоду 
цього розряду, то воно закінчується, ще й не почавшись.

Фатальне десь тут. У цьому сенсі давні єресі мали рацію. Кожен 
має право на друге, справжнє народження, і кожному не велінням 
неба, а внутрішньою приділеністю, що властива нашому життю, 
судилося неминуче повернення такої події. Тим-то й непотрібний 
Страшний суд, що випадковість скасована.

Ось чому теорія приділености незмірно вища від теорії свободи 
душі. Адже якщо вона вилучає з життя усе, що не приділене й 
не визначене наперед, все, що, ставшись лише раз, є випадковим, 
тоді як те, що втілилося вдруге, стає фатальним, то надає життю 
інтенсивности цими вторинними подіями, які мають немовби 
глибину попереднього життя.

В першої зустрічі немає ні форми, ні значення, вона завжди 
заплямована невизнанням і банальністю. Фатальність приходить 
аж потім, завдяки актуальній операції цього попереднього життя. 
І є щось на кшталт волі та енергії в цій обставині, про яку ніщо 
не знає нічого і яка нітрохи не є виявом прихованого ладу. Певні 
речі у всьому своєму блиску постають у визначений їм термін.

Якби світила сходили і заходили у довільному порядку, то 
небо не мало б сенсу. Небесну подію становить повторюваність 
їхньої траєкторії. А повторюваність певних фатальних гіерипетій 
становить подію життя.

Якщо об’єкт духовний, якщо об’єкт фатальний, то що можна 
вдіяти з цим усім?

Після мистецтва виживання — іронічне мистецтво зникнення? 
Суб’єкт завжди мріяв про останнє, це зворотна мрія стосовно 
його мрії про тоталізацію, й перша нітрохи не затьмарила другої, 
радше навпаки. Її поразка будить сьогодні набагато витонченіші 
пристрасті.
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Бажання фатальних стратегій, що кипить у самісінькому осерді 
банальних стратегій?

Ніщо не може убезпечити нас від фатальносте, ще менше — від 
стратегії. Втім, поєднання цих двох термінів — парадокс: хіба ж 
може бути фатальність, якщо є стратегія? А от: загадка фатальнос
те в осерді будь-якої стратегії, загадка, що проглядає з фатальної 
стратегії в самісінькому осерді найбанальніших стратегій, це об’єкт, 
що взяв свою фатальність за стратегію, — щось таке, як правило 
іншої гри. По суті, об’єкт кепкує з тих законів, що в них його 
вбирають, він прагне фігурувати в розрахунках як саркастична 
змінна і дозволити рівнянням вивірятися, та правила гри, умов, 
на яких він погоджується грати, не знає ніхто, й мінятися вони 
можуть умить.

Ніхто не знає, що таке стратегія. Немає стільки засобів 
у світі, щоб можна було орудувати цілями. А отже, ніхто не 
може промкнутися в цільовий процес. Сам Бог змушений іти 
манівцями. Цікаве те, що прозирає в процесі невблаганної логіки, 
згідно з якою об’єкт захоплюється тією самою грою, в яку хочуть 
змусити його грати, і, в певному розумінні, подвоює ставку, 
набиває ціну тим стратегічним правилам, котрі йому накидають, 
запроваджуючи в такий спосіб стратегію, що не має власних 
цільових настановлень, — «грайливу» стратегію, що виводить з 
ладу стратегію суб’єкта, стратегію, що є фатальною для суб’єкта, 
бо він пропадає, виходячи за межі власних завдань.

Ми причетні до цього надміру фінальностей, що є в об’єкта (то 
може бути надмір смислу, а отже, й неможливість розшифрування 
слова, що пречудово грає у вигляді знака). Ми вигадуємо стратегії, 
сподіваючись побачити, як вони розв’язуються в неочікуваній 
події. Ми вигадуємо реальне, сподіваючись побачити, як воно 
розв’язується в чудесній штучності. Від кожного об’єкта ми 
сподіваємося сліпої відповіді, що збурює наші проекти. Від 
стратегії очікуємо ми панування, та від зваби чекаємо сюрпризу.

Зваба фатальна, це ефект суверенного об’єкта, що знову кидає 
вас в обійми первинного сум’яття, — а фатальність звабна, бо 
відкриває правило прихованої гри. Відкриття цього правила 
вражає мов блискавка і наперед компенсує найтрагічніші втрати.
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Так і з дотепом. Дошукуючись в мові фатальної пов’язаности, я 
натрапляю на дотеп, іцо сам виступає розрішанням її, котре при
таманне мові (ось воно, фатальне: той самий знак, що заправляє 
кристалізацією життя і його розпадом, зав’язкою і розв’язкою 
події). В мові, що стала чистою подією, іронія ( Witz, дотеп) є 
об’єктивною формою цієї розв’язки. Як і в Witz, так і повсюдно, 
подвоєння і ескалація ставок є дотепною формою розв’язки.

Все повинне розв’язуватися фатальним і дотепним способом, 
як і переплуталося напочатку в первинному збоченні.

Навіть напередвизначеність є формою іронічного збочення 
фінальности. Але й випадок теж нею є. Нащо ж робити з 
випадковости об’єктивний процес, якщо це процес іронічний? 
Звичайно, він існує, та всупереч будь-якій науковості, як іронія 
жереба, зокрема, й на рівні молекул. І, звичайно ж, фатальність 
теж існує, причому одночасно, — в цьому немає ніякого парадоксу. 
Різниця в тому, що іронія фатальности потужніша, ніж іронія 
випадковости, що робить її трагічнішою і звабливішою.

Щоправда, існує тут і темний та непростий аспект: стати на бік 
об’єкта, приєднатися до нього. Дошукуватися іншого правила, 
іншої аксіоми: в цьому немає нічого містичного, ніякої позасвітньої 
маячні, що в неї вдається суб’єктивність, яка потрапила до пастки 
і втікає уперед, в пароксизмальний опис. Просто окреслити цю 
іншу логіку, розгорнути ці інші стратегії, звільнити поле для 
об’єктивної іронії. Це теж виклик, потенційно абсурдний виклик, 
якому загрожує те, що він описує, — та треба зазнавати цього 
ризику: гіпотеза фатальної стратегії може бути лише фатальною.

Якщо існує моральність, то вона теж залучена до ексцентрич
ного циклу своїх наслідків, теж гіперморальна, як ото реальне є 
гіперреальним. Це не моральний застій — це моральна екстаза. 
Вона сама — спецефект.

Леві-Строс писав, що символічний устрій покинув нас, 
поступившись перед історією. Сьогодні, пише Канетті, від нас 
пішла й сама історія. То що ж і залишається нам, як не перейти 
на бік об’єкта, долучитися до його ексцентричних і коштовних

188



з а д л я  п р и н ц и п у  з л а

ефектів, його фатальних наслідків (фатальність є лише цілко
витою свободою наслідків). Семіорагія.

Сьогодні, коли марною зробилася вся критична радикальність, 
коли в буцімто реалізованому світі розпалося будь-яке запере
чення, коли критична думка знайшла свій вторинний осідок у 
соціялізмі, коли надзвичайно поширився ефект бажання, що ж 
і залишається, як не зводити речі до нульового рівня загадки? 
А загадка обернулася навпаки: колись людині ставив людські 
запитання Сфінкс, а Едіп гадав, ніби розв’язав їх, та й усі ми 
гадали, ніби розв’язали їх, сьогодні Сфінксові, нелюдові, людина 
ставить запитання про нелюдське, фатальне, про розв’язність, із 
якою ставиться світ до наших починів, про безцеремонність світу 
щодо об’єктивних законів. Об’єкт (Сфінкс) хитріший, тож ніколи 
не дає відповіді. Та потрібно, щоб, не підпорядковуючись законам, 
розладнуючи бажання, він потай відповів на якусь загадку. І що 
ж нам залишається, як не рухатися до цієї загадки?

Врешті-решт усе підсумовується так: припустімо на однісіньку 
мить гіпотезу, що порядок речей відзначається фатальною і 
загадковою навмисністю.

Так чи так, а в нашій сучасній ситуації є щось безглузде. Щось 
нісенітне криється в грубій події, де не може не відчуватися 
приділення, якщо воно існує. Щось безглузде криється в сучасних 
формах істини та об’єктивности, від яких не може не звільнити 
нас іронія. Все викупляється в тому чи тому сенсі. Істина лише 
ускладнює речі.

І якщо Страшний суд, як відомо всім, полягає для кожного з 
нас у тому, щоб порятувати й увічнити однісіньке наше життя, 
то з ким розділити цей іронічний кінець?
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