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Ч

и повинні бути у сучасного суспільства спільні (соборні) ідеали, якісь вищі цінності (чого чекав від
нього батько соціології Питирим Сорокін), або ж (до чого
нині пристрасно закликає Фукуяма) — лише встановлені
правила і процедури співжиття абсолютно різнорідних, відчужених прірвами культурно-історичних пам’ятей (або безпам’ятства) «фимосів-достоїнств», згенерованих зі «тьмы
погребов» (Олекандр Блок) суб’єктивної психіки? Чи мають народ і особистість право на спільне розуміння Краси,
Святості, Добра, Традиції, або все це — лише психологічні
умовності, що діаметрально модифікуються в душі кожного
з громадян? І чи може гідність шахрая, мародера, скупника
краденого або династії безробітних, що паразитує на соціальній допомозі, бути рівною гідності Конфуція, Лютера,
Толстого або Ганді?
Весь дискурс ліберального постмодернізму останнього
півстоліття був спрямований на деконструкцію багатовимірної людини з її ієрархією цінностей в людину одновимірну з плоскою шкалою цінностей, що призвело до духовно-моральної ентропії західного та периферичних до нього
суспільств. Водночас, як переконливо обґрунтовує автор
цієї монографії, «гіпертрофований традиціоналізм (правий
популізм, консерватизм) <…> постає фундаменталістською
реакцією на глобалістичну уніфікацію і допускається нею у
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якості інструменту підтримки ринку й складової «мультикультуралізму меншин» — націонал-радикальних угруповань, які підтримують шок лібералізації, складаючи уявну
альтернативу «космополітам». Зрощування архаїки, аграрного неофашизму і ліберального глобалізму в праворадикальному дискурсі постамайданної української дійсності —
яскраве тому свідчення.
Постнекласична гносеологія, що виникла на рубежі XXXXI ст. й нині далі завойовує позиції, органічно і синергетично поєднує методи наукового, філософського, релігійного,
художнього пізнання та відповідні картини світу. Зокрема, в
результаті останніх досягнень синергетики й міждисциплінарного дослідницького буму стало ясно, що фрактальність,
тобто самоподібність частини (частин) цілому є, поряд із
нелінійністю, типовою властивістю природи та соціуму.
Фрактальність, як детермінуюча риса постнекласичного
бачення світу, по суті долає номадологічну (анархо-«кочову») картину світу, котру запропонували в 1970-х рр. близькі до анархізму французькі філософи Жиль Дельоз і Фелікс
Ґваттарі, пізніше названу постструктуралізмом, й яка стала
«мейнстримом» європейської і, в цілому, західної філософії в
постбіполярну епоху 1990-х рр. — фукуямівського «Кінця історії». На соціально-психологічному, національному та міжнародному рівні такий світогляд фактично сприяє деконструкції політичної волі до побудови та підтримання систем
сталого розвитку на принципах миру та колективної безпеки, багатосторонньої кооперації та інтеграції. Така інтелектуальна «махновщина» загрожує хаотизацією, соціальним
відчуженням та песимізмом, его-війною «всіх проти всіх»
і, в кінцевому рахунку, приходом геополітичного «атрактора», який встановлює над соціумом, що втратив засади та
цілеспрямованість, свій зовнішній диктат (як це сталося в
Центральній Європі 20–30-х рр. ХХ ст. і як це відбувається
в «деконструйованій» — з «Південмашу» до новоархаїчного Дикого Поля чи Трипілля — Україні майже сто років по
тому).
■8■
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Як у грудні 2017 р. написала Євгенія Більченко в листі з
німецького міста Шпаєр, «еклектика множинних паралельних співіснувань роз’їдає саме Існування. В утворену воронку прямує фундаменталізм». Як тут не згадати блискучого
німецького філософа Макса Штірнера, який ще 175 років
тому прозирав більченковський діагноз постмодернізму:
«Найцілковитіше самозаперечення теж зводиться саме до
свободи, до свободи від самовизначення, від власного «я»
<...> Гонитва за певною свободою завжди містить в собі бажання нового панування» 1.
Саме моральна всеїдність постмодернізму постбіполярного (тобто по суті неназваного, вислизаючого від імені, випадково-швидкоплинно-одноразового) світу породила такі
нечувані раніше парадокси, коли головний ідеолог комунізму з блискучою компартійною кар’єрою стає статусним
батьком («Атаукром») войовничо антикомуністичної держави.
Ліберальний постмодернізм, зокрема постструктуралізм, буцімто руйнує вертикаль «генерала». Але досить увійти в ліс як онтологічна концепція «ризомності» руйнується перед лицем непорушної ієрархії прагнучого у височінь
архетипового дерева — цього божественно-органічного
тріумфального втілення вертикальної структури «генерала». Площинно-амебний розвиток ризоми виявляється
лише одним із незліченно-зіркових вимірів природи, людського розвитку та людського розуму.
Євгенія Більченко пройшла звивистим, повним небезпек та згубних ризиків лабіринтом постмодерністської
деконструкції і, на виході, за крок до очікуваної похмуроекзистенціальної безодні раптом побачила яскраве життєдайне світло й відчула найпотужніше тяжіння Традиції.
З постмодерністського «Дна», з ентропії партикулярності, як Фенікс із попелу, знову твориться, повстає пасіонарна
сингулярність голістського (так і тягне сказати голлістського — масштабу і цільності де Голля) універсуму і людини.
Женя приходить, врешті-решт, до «заперечення запе■9■
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речення діалогу» в універсально-етичному дискурсі, де, як
зі світанковими променями «Лускунчика», всі предмети та
явища знову набувають свої справжні, верифіковані Традицією імена.
Від «уплощеної» гідності псевдоліберального постмодернізму, від властивої останньому ентропії пасіонарності,
від розгодованої глобальними спекулянтами «бройлерності» духу людство знову підіймається до ієрархічних висот універсального Знання, непорушної златогармонійної
Краси та жертовної Любові. Саме про це, мені здається, —
Женіна книга.
Ігор Піляєв,
доктор політичних наук,
поет

Штирнер М. 1. Принадлежность себе (своеобразие) / Часть вторая. Я / Единственный и его собственность. — 1845. — URL: http://
ru.theanarchistlibrary.org/library/maks-shtirner-edinstvennyji-ego-sobstvennost.
1
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ВСТУП
Категорії «суб’єкт», «Символічне» та «розрив» у нашому
дослідженні вказують на три парадигми, або, висловлюючись
більш сучасно, на три шляхи думки: дискурс модерну, фіксований
у понятті суб’єкта; дискурс постмодерну, фіксований у понятті
Символічного у ситуації після «смерті автора»; дискурс сучасного
психоаналізу, фіксований у понятті «радикального розриву» як з
модерном, так і з постмодерном. Пропонуємо розглянути зазначені три модуси мислення, щоб зрозуміти перспективи духовного розвитку людини в ХХІ столітті.
Дискурс модерну — це шлях суб’єкта. Він ґрунтується на ідеї
пам’яті як втраченого витоку (Золотого віку), яка апелює до есенціалізму. Прикладом дискурсу модерну є абсолютно «шалене» у
своїй присутності фундаментальне буття М. Гайдеґґера [493], у
центрі якого перебуває суб’єкт мови. У такому сущому, присутньому, онтологічно позитивному баченні світу суб’єкт як втілення абсолютного буття, ґрунтованого на абсолютному мисленні
(сogito), є «паном сущого» і володарем світу, причому основи його
володарювання спираються на чітке фундаменталістське визначення пам’яті. Суб’єкт, детермінований Іншим як абсолютно Іншим (Богом), образ якого у гегельянстві постає не розривом, а
повторенням тієї ж тотальності, оскільки становить необхідний
елемент у логіці саморозвитку Духу, а не припинення інерції повторення. Суб’єкт у модерні визначається божественним началом,
вираженим у сакральному досвіді, сутність якого детермінується
Традицією — цивілізаційною, політичною, етнічною, гендерною,
соціальною тощо. Там, де є божественність, сакральність, пам’ять
як категорії буття, є і уявлення про універсалії культури [434],
базові цінності, архетипи колективного позасвідомого, «вроджені ідеї» — універсальні смисли, що складають стовпи пам’яті як
прихованого начала, адекватним вираженням якого є знак, мова,
мовлення. Суб’єкт модерну — це есенціаліст, універсаліст, схиль-
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ний до реалізації архетипу через символ і до створення символічних кодів в екзистенційній комунікації. Такий суб’єкт названий
С. Жижеком «суб’єктом Габермаса» [216, 20–25], зважаючи на його
буттєвість, універсальність, сутнісну тотожність, раціональність.
Модерному «суб’єкту Габермаса» протистоїть розколотий
постмодерний екзистенційний «суб’єкт Фуко». Дискурс постмодерну — це шлях Символічного, тобто «смерті суб’єкта», який із
цілісного носія пам’яті, архетипу, Золотого віку перетворюється
на травмовану одиничність (нестачу), він завжди — «не весь»,
у кожному моменті свого існування — він позбавлений цілісності, самототожності, походження, сутності, безперервності. Це —
суб’єкт забуття пам’яті, носій порожнечі і зяяння. Його атрибутами є кліповість, естетичність, перверзія, чуттєвість. Якщо
«суб’єкт Габермаса» — «Едип» — діє шляхом накладання морального табу на власні бажання, то «суб’єкт Фуко» — «Анти-Едип» —
діє шляхом розкріпачення своїх бажань, відчуження їх від себе
і проекцїі їх на процес масового капіталістичного виробництва,
яке стає транссексуальною «машиною бажань». У першому випадку спрацьовує закон сублімації — відстані, яка відповідає за
поетичну метафору («дзеркало») в суспільстві театру і образу.
У другому випадку ми стикаємося з голою реальністю бажання,
з обсценною відвертістю, перекодованою через екран, з гіперреалізмом симуляції [6], або репресивним перформансом». Тобто,
мова йде про спробу компенсації розривів ідентичності травмованого суб’єкта через Символічне віртуальної культури, про його
зшивку семіотичною практикою, знаки і значення якої заповнюють і компенсують лакуни і пустоти.
Герой пам’яті і герой забуття, суб’єкт мислення і розколотий
суб’єкт, герої Габермаса і Фуко у модерні та постмодерні по-різному вирішують для себе питання структури (влади), імені, Іншого,
бажання. «Суб’єкт Габермаса», схильний табуювати бажання, переносить Іншого у сферу табуйованого і сприймає його як кордон,
зворотну точку самоідентифікації (своє Інше), або Чужого (Тінь),
виходячи з контексту міфологічної географії «Ми — Вони». Модерний суб’єкт міцно тримається за ієрархічну вертикаль структури (модель «генерала) і виходить з пріоритету, що мислення
(Логос) первинне стосовно мови (імені), яка є знаковим вира■ 12 ■
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женням Логосу. Утворюється вертикаль: буття — мислення — архетип — універсалія — пам’ять — символ — код — мова. Це — основа традиціоналізму з притаманними йому фундаменталізмом та
дуалізмом. Постмодерний суб’єкт, схильний до переведення бажань в автоматичний режим трансгресії, сприймає Іншого (бажання) як уявний фантазмічний сценарій самоідентифікації,
який тисне на нього з боку образів культури і поглинає його буття,
змушуючи служити йому як об’єкту вічного прагнення і способу
компенсації нестачі. Відтак, руйнується вертикаль «генерала» на
користь плюралізму, релятивізму, мультикультуралізму і дискурсу ліберальної іронії, де мова (ім’я, знак) є безкінечним шлейфом,
що породжує нові і нові значення, надаючи фактам смислів події.
У дискурсі пам’яті Ж. Дельоза немає різниці між оригіналом і копією, симулякром і справжністю, початковою подією та її тлумаченнями в комунікації, все — розсіяне, розмите, рихле, дифузне,
включене у формат неструктурованої цензури ризоми і темпоральності [202].
На нашу думку, модерне (есенціалістське) і постмодерне (екзистенціалістське) тлумачення суб’єкта, пам’яті, бажання, імені
та Іншого звернені одне до одного як тавтологічні повторюваності одного і того ж дискурсу — шляху думки, відомого як феномен modernity. Мова йде про дискурс безкінечної у своєму гомеостазі системи ринкового універсалізму, який, на відміну від
філософського універсалізму, є всього лише абсолютизованою
до рівня всезагальності частковістю «універсальних своїх», возведенням корпоративних цінностей у ранг світових, замаскованою партикулярністю. Останнім витком модерну, його надлишком, способом критичної рефлексії модерних ідолів-ідеалів через
деконструкції є постмодерн. Він утримує у собі базові установки
модерну, надаючи їм нових імен («Археписьмо» Жака Дерріда
[206–209], «Реальне» Жака Лакана [280–286]), і одночасно легітимує парадокси екстенсивного модерну (глобалізму) в проекті
мультикультуралізму, що породжує політику ідентичностей, яка
фрагментує світ та ізолює людей одне від одного, змушуючи їх
триматися в рамках обраних ними символічних пристібок (імен).
Modernity є легітимацією травми, а не шляхом її подолання. Де
є модерн, там є постмодерн, бо універсалізм ринку немисли■ 13 ■
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мий без мультикультурних поділів цільової аудиторії на групи:
дві партикулярності тавтологічно замикаються одне на одного,
утворюючи єдиний символічний порядок.
Радикальним розривом з цим «бігом замкнутим колом» є
сучасний психоаналіз, який пропонує вихід за межі залежностей
у світ Реального — порожнечі, яка заповнюється екзистенцією суб’єкта — сингулярною мужньою людиною у напруженому
процесі творення смислів. Такими смислами є: живий Інший, що
зустрічається не у його символічній оболонці, а в його травматичній оголеності і смертності (Ближній), та те спільне, що є між
нами, — жива пам’ять, що, будучи подією, пручається процесу
найменування, оскільки із найменуванням вона втрачає свій
справжній сенс. До складу психоаналізу, таким чином, входить
як модерн, так і постмодерн, як дискурс пам’яті, так і дискурс
відмінностей, — але у своєму первинному, позбавленому політичних номінацій з боку глобалізму, фундаменталізму чи мультикультуралізму, вигляді: діалог як етична спільність сингулярностей і відмінність як сакральний досвід Іншого, зовсім Іншого
(Бога), що веде до їх зближення. Знак мови не лише ідеально (або
вторинно) передає смисл і, тим більше, первинно не народжує
його, він характеризується здатністю підкоряти, репресувати
смисл шляхом номінації вакууму в символічній структурі. Знак у
психоаналізі є відображенням не значення-Логосу (модерн) і не
іншого знаку-копії (постмодерн), а нестачі, що одночасно є надлишком, порожнечі, що одночасно є повнотою. Суб’єкт психоаналізу — це суб’єкт, який перебуває поза знаками, у розриві з ними,
на окраїнах мови, у її підтекстах і прогалинах, у її невисловлених
істинах, у її поезії, у її «дитинності» (домовній хорі, за Ю. Крістєвою) [19; 26]. Звідси — близькість сучасного психоаналітичного
дискурсу до ранніх релігійних традицій, до етичного універсалізму християнства з його цінністю любові, яка на противагу мисленню (модерн) і насолоді (постмодерн) акумулює надію і віру як
ознаки стійкості людини. Доповнений неапропрійованим, «свіжим» традиціоналізмом (позитивними програмами сакрального
досвіду цивілізації), психоаналітичний (зокрема, бадьюанський)
концепт «радикального розриву» [74–77] має перспективи для
формування цінностей особистості в ХХІ столітті.
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Розділ 1

СУБ’ЄКТ:
ВІДСУТНІСТЬ, НАСИЛЛЯ,
ПРИСУТНІСТЬ, ЛЮБОВ

1.1. Відсутній суб’єкт та насилля

К

лючова для сучасної філософії, культурології, артхаусу,
теорії екранної культури думка — це уявлення про
втрату суб’єкта. Криза модерну, трансцендентальної філософії в дусі cogito, відобразилася в розробці Ж. Лаканом фігури
суб’єкта не як носія свідомості, а як функції культури [283],
або Символічного: суб’єкт — це ніщо, порожнеча, вакуум, діра,
яка заповнюється ідеологічним змістом внаслідок докладання символічних структур влади. Символічне намагається
повністю підкорити собі суб’єкта і керувати його стосунками
з іншими людьми. Єдине, на що має право суб’єкт, — це створювати з фрагментів Символічного власний дискурс уявної
ідентичності, заповнюючи його «пробіли» необхідними значеннями, які він черпає з культурного поля. При цьому, першопочаткова травмованість суб’єкта обґрунтовується у лаканізмі ледве чи не онтологічно, оскільки виводиться з буттєвої
травми народження, яке означає втрату первинної гармонії,
асоційованої у роботах традиціоналістів із «Золотим віком»
(Е. Фромм, М. Еліаде) [516–518] — гармонії ембріона в матці, або ж гармонії первісної людини в оргіастичній цілісності
племені [478]. «Стадія дзеркала» як етап, коли немовля у віці
від 6 до 19 місяців бачить своє відображення в дзеркалі, може
бути пов’язана не лише з фільмічним станом глядача перед
екраном (К. Метц, Ж. А. Міллер) [344; 346], але й з етапом в
культурно-історичному процесі, коли людина відкриває у собі
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здатність до рефлексії, до логічного мислення і філософії, до
суб’єкт-об’єктного ставлення до світу, досвіду і раціональності
(у К. Ясперса — «осьовий час» [534], у М. Бубера — поява стосунків типу «Я — Воно» [137]).
Завдяки цій здатності травмований суб’єкт уперше фіксує
свою травму: міфологічна ясність у поясненні світу його більше не влаштовує. У дзеркалі екрану, поверхні, філософської
рефлексії він бачить Іншого — відчуженого і далекого, але бажаного для подолання травми. Суб’єкт постійно бачить перед
очима Іншого, який є цілісним, гармонійним, статуарним і завершеним. («Фалосом»). Інший як «Фалос» — це образ уявного двійника (у Ж. Лакана — petit a [286]), який повинен «увійти» в людину, забезпечити їй цілісність, заповнити пробіли в
дискурсі її ідентичності і компенсувати нестачу. В ролі такого
маленького «іншого» виступають: сама людина, взята у рамки відображення, персонажі найближчого оточення (батьки,
брати і сестри, друзі), однокласники і однокурсники, політики і кінозірки, рекламні персонажі і герої ідеології. Поступова
проекція двійника на все більшу кількість фігур соціального
оточення означає вихід травмованого суб’єкта із сфери мікроісторії в сферу макроісторію, із «дому» — в суспільство, в царину «машини бажань» (Ж. Дельоз) [200], протягування і відштовхування яких означає входження дискурсу влади в буття
людини.
Найбільша проблема сучасного (постмодерного) ортодоксального лаканізму — це монологічне намагання замкнути Ж. Лакана у вузькому колі волюнтаристського клініцизму,
який перетворюється на замкнуту елітарну течію. Наслідком
такого замикання є термінологічна важкість у тлумаченні
вчення Ж. Лакана, яке проектується виключно на «дозволені»
безпечні області на кшталт кінотеорії і теорії екрану, між тим,
як методологія Ж. Лакана, у тому числі екрану, — немислима
без виходу у світ «небезпечних» етичних і соціально-політичних практик, де психоаналіз виконує роль діагноста суспільних
хвороб. Ефективність і водночас небезпеку такого виходу показала Люблянська школа (С. Жижек, М. Долар, Р. Салецл та інші
[46; 211–212; 421]), яку жорстоко карає світ ліберальної гума■ 18 ■
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ністики за критицизм. У марксизмі А. Бадью міститься проекція психоаналізу Ж. Лакана на революційні та релігійні процеси [76], внаслідок чого він набуває здатності піддавати критиці
усі різновиди абсолютизованого партикуляризму: ліберальної
політики символічних ідентичностей, мультикультуралізму,
американської геополітики, інформаційної війни тощо. Структурний психоаналіз Ж. Лакана, взятий як самоціль і тавтологічно замкнутий на себе, перетворюється на різновид ідеології, що зручно вписується в матрицю глобалізму і не містить
жодного радикального розриву з конформізмом наявної травматичної дійсності. За вдалим висловом С. М. Борисова, психоаналіз сам є «інстанцією насилля», надбудовуючись, подібно
до структури, над грою «Я» та Іншого [129].
Структурний психоаналіз Ж. Лакана, доповнений фрейдизмом і марксизмом та усвідомлений як інструмент критики
суспільства, дає результати, подібні до вибуху ядерної бомби
в середовищі гуманітаріїв, яке воліє залишатися на позиціях
конформізму. Саме тому дуже важливо усвідомити, що інтерсуб’єктивність у лаканізмі — це область ілюзій, вічних хибних
діалогів, які утворюють гру протягування і відштовхування
бажань стосовно Іншого, яка вводить у світ людини інстинкт
смерті, усвідомлення кінцевості об’єктів бажання та регістр
Символічного — дискурсу культури, мови, соціального оточення, політики, владного тиску і, зрештою, насилля. Відсутнього суб’єкта неможливо розглядати без розгляду категорії
«символічне насилля».
Поняття насилля розглядали у своїх роботах Ф. Ніцше,
З. Фрейд, Ж. Батай, М. Фуко, що поєднали у своїх концепціях
поняття насилля і поняття суб’єктивності [484]. А. Я. Флієр
відстоює у своїй роботі культурні основи насилля, інтерпретуючи останнє не як боротьбу за економічні інтереси (в дусі
марксизму), а як чисто символічний акт, причиною якого є відстоювання власної культурної ідентичності, що спонукає до
нечуваних проявів жорстокості і ритуального смакування цієї
жорстокості, яке на може бути пояснене торгівельно-грошовими інтересами [469]. При цьому головною причиною насилля
в модерному світі оголошується народна традиційна культура,
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чиї родоплемінні архетипи «чинять спротив» технологічному
прогресу, індустріалізації та постіндустріалізації і набувають
форм радикалізму та тероризму (ісламський фундаменталізм). Нам здається, що корінь насилля в сучасну епоху не можливо пов’язувати виключно з традиціоналізмом, що агонізує.
Оскільки тим самим ми легітимуємо базовий конфлікт між
агресором, що проявляє насилля, та його жертвою, що проявляє насилля у відповідь. Краще запитати: чому він агонізує?
Ресентимент як насилля з боку жертви, яке може набути нечуваних аморальних форм, тим не менш не вказує на
корінь зла. Не можна забувати, що сучасні радикальні рухи є
продуктом транснаціонального маркетингового капіталізму,
який, рухаючись світом, намагається захопити якомога більше «технологічних зон». Наслідком цього «універсального захоплення» є регіональний спротив, який стосовно ринку може
виконувати і виконує сервісну функцію, забезпечуючи ситуацію шоку: іншими словами, спочатку ринок провокує насилля, а потім апропріює його, зіштовхуючи одних суб’єктів
насилля з іншими на основі використання їх культурних та релігійних ідентичностей. Подібний культуралізм як прагнення
стилізувати економічне насилля під конфлікт ідентичностей є
характерним виявом зсуву конфлікту — ліберально-партикулярного тлумачення насилля як насилля з боку архаїчних груп.
Чи є більш «гуманним» прагматичне функціональне насилля з боку західної буржуазії, раціоналізоване насилля закону (номосу), насилля в дусі Ж. І. Гільотена, яке не спричиняє
жертві страхітливих мук, як наприклад, жертвоприношення
ацтеків і майя? З точки зору тілесного страждання — так. З точки зору ескалації кількості жертв — ні. Оскільки уречевлення
світу, що лежить в основі раціоналістичного підходу до жертви
як до технологічної перешкоди, призводить до масового знищення: саме в цивілізованій Європі народжується Освенцим як
символ технократичного колективного вбивства, абсолютної
личини і абсолютної бездушності машини, яка знищує, протиставляючи себе при цьому природному стану «варварського» насилля. Удавана легкість знищення знімає у ката момент
морального зусилля при здійсненні знищення, провокуючи
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тотальність самого знищення. Символічність насилля з необхідністю вказує на його Реальне, тобто на приховані джерела
насилля, що криються у позасвідомих структурах. Лише коригуючи культуралістські тлумачення насилля парадигмами
психоаналізу та марксизму, можна виявити первопричини
травми. Тероризм є відповіддю проекту «гуманістичного» модерну, просування якого у період постмодерної глобалізації
оголило соціальні травми у середовищі традиційних культур і
спровокувало усі можливі види насилля та їх гібриди: політичне, економічне, культурне, ідеологічне, інформаційне, символічне, психологічне, епістемологічне, інформаційне, мережеве,
перформативне і т.д.
Насилля немислиме без суб’єкта, так само, як суб’єкт є немислимим без першопочаткової травми як рани, на яку накладається символічний «шов». Власне, цим швом і є насилля.
Але, якщо слідувати основним положенням психоаналізу, шов
одночасно приховує і не приховує травму, бо він завжди вказує
на рану, яку латає [229]. Інша справа, що «закритий» шов робить це ненавмисне, намагаючись незграбно приховати рану.
А «відкритий» шов перетворює саму рану на спеціальний витончений прийом, гру або маніпуляцію, він і не збирається
нічого приховувати. С. М. Борисов справедливо зауважує, що
переважна більшість міркувань про насилля в історії філософсько-культурологічної думки не звертається до суб’єктивності, але характеризується абстрактним схематизмом, який
редукує насилля до функції легітимації влади безвідносно до
кожної конкретної живої людини [129].
Розгляд насилля крізь призму суб’єкта призводить нас до
гіпотези про насилля як форму самоцензури, пов’язану з добровільним входженням людини в режим примусу, добровільним
накладанням на себе «шва». Насилля є не лише примусовим
впливом на інших з метою порушення їх цілісності, але постає
результатом нестачі цілісності у самого суб’єкта. Суб’єктивність,
отже, є методологічним підходом до розгляду насилля з позицій психоаналізу культури. Суб’єктивність відображає природу і структуру насилля на будь-якому етапі людського розвитку, але особливо — в сучасну епоху, коли поняття насилля як
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класичного психічного або фізичного примусу до здійснення
аморальних дій [181, 30–47] змінюється інтенціями до самоцензури, самопримусу, прихованого тиску, амбівалентного
примусу у формі гри та маніпуляції тощо. З точки зору психоаналітичного тлумачення самоконтроль не є обов’язково моральним жестом пригнічення насилля через слідування традиційному табу (Закону), за допомогою якого суб’єкт забороняє собі агресивні бажання, апелюючи до класичного фрейдівського образу Символічного Батька [474]. У новому тоталітаризмі, на відміну від класичного, бажання — відчужені від
суб’єкта, емансиповані і переведені у режим прозорого автоматичного самовідтворення («машини бажань»), тому роль регулятора суспільних відносин зміщується із табу для класичного
Едипа на рекламу для Анти-Едипа. Закон віднині не забороняє
бажання, одночасно вказуючи на їх зміст, але легітимує їх, тому
слідування Закону шляхом добровільного погодження (самоцензури) одночасно означає слідування узаконеному бажанню,
яке позначене через знак бренду. Якщо Закон відповідає моралі, слідування йому є вчинком ненасилля, а порушення його
є насиллям. Якщо Закон не відповідає моралі, але дозволяє і
заохочує агресивність, слідування йому є насиллям, а порушення його є ненасиллям. Насилля не завжди є неприємним
і навпаки: спротив насиллю може носити характер чогось
неприємного. Тому І. О. Ільїн критикує толстовську ідею непротивлення злу насиллям [447] за «духовне дезертирство»,
безвольність і потакання злу [240], чим, зрештою і відрізняється процес легітимації насилля у проекті толерантності.
Отже, якщо насилля стає приємною і добровільною справою,
ненасилля повинно носити характер примусу, тому не будьяка примусова дія суб’єкта є насиллям, а лише та, яка реалізує інстинкт смерті у собі чи Іншому. Та ж, яка обмежує цей
інстинкт, навіть примусово, є механізмом силового протистояння злу, коли повна бездіяльність може призвести і призводить до вседозволеності.
У ризоматичному дискурсі постмодерну на основі ліберальної цензури змінюється характер насилля: його фізичні
форми поступаються місцем символічним, насиллям стає сама
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знакова комунікація в умовах, коли Паноптикум з царства
тюрми або психлікарні переходить в усі сфери буття, поширюється дифузно, проникаючи у приватне життя, підпорядковане біовладі. Вертикальний нагляд змінюється горизонтальним
контролем. Вже не треба змушувати суб’єкта відмовлятися
від певної символічної реальності шляхом фізичного, поліцейського або політичного тиску, якщо можна створити йому
бажану реальність через машину бажань, зробивши так, щоб
сам процес знищення опонента в ході інформаційної війни був
для нього приємним, становив би пристойне задоволення. Не
треба брехати суб’єкту в умовах тотальної інформаційної прозорості, якщо можна виставити «голу правду» у новому кодуванні екрану. Класичне насилля, взяте як «закритий» шов, намагається само себе приховати, замінити одну інформацію на
іншу, правду — на брехню. Постмодерне насилля відкритого
шва — це насилля постправди, яке використовує прийом неприховування обсценного як механізм підтримки гомеостазу
тотальної системи. Логіка самовідтворення ліберальної матриці ґрунтується на тому, що вона не приховує своїх вад, але
репрезентує їх як необхідні умови функціонування, «вимушені втрати», «неминучі наслідки» реалізації великого і єдиного ідеалу Символічного, заради якого приносяться численні
сакральні жертви. Екран служить механізмом пом’якшення
цих втрат і способом їх перекодування, катастрофа стає механізмом психологічного захисту [217], змушуючи реальні події
грати роль самих себе в уявному полі інформації. Відтак, класичне (модерне) суспільство театру, який є синтезом різних
видів мистецтв, переходить у некласичне (постмодерне) суспільство перформансу, який є відсутністю мистецтва сутності
і репресивним видаленням етичного.
Таким чином, перформанс є типовим проявом «голої
правди», гіперреалізму симуляції, де насилля постає не лише
предметом зображення, але й самою суттю перформативного
дійства як стратегії легітимації насильницького стану через
пародію. У складі перформансу змішується воєдино два види
насилля: іманентне та трансцендентне, або, виходячи з термінології В. Беньяміна, «міфологічне насилля», яке передбачає
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єдність мотиву і дії, та «божественне» насилля, де ціль відокремлена від засобу [105]. «Міфологічне насилля», що є «кривавим управлінням», частково відповідає поняттю «личина» в
соціальній етиці А. Бадью [74]. «Личина» є абсолютним злом,
подвійним накладанням маски, аморальною метою, відтворюваною аморальними засобами, брехнею, реалізованою через
брехню (фашизм), примусом до аморальних дій у І. О. Ільїна
[240]. «Божественне насилля», що є «некривавою чистою силою», у такому випадку відповідає бадьюанському поняттю
«терор», яке передбачає спотворення первинної істинної події
кривавими інтерпретаторами. У ролі «божественного насилля» може виступати також примус до моральних дій у І. О. Ільїна [240]. Постмодернізм знімає усі опозиції через подвійне кодування. Ж. Дерріда деконструює різницю між божественним
і міфологічним насиллям, різними видами примусу, різними
видами волі [206], подібно до того, як Ж. Дельоз розмиває поняття оригінальності і копії, істину і симулякру, терору і личини, події і пам’яті в загальному потоці темпоральності [201].
Естетичне стає засобом забуття пам’яті та деонтологізації
існування, перформативність перетворюється у тотальне знакове насилля оголеного і вихолощеного тіла, що заявляє про
себе через насильницький гумор — гумор, який ретушує насилля, робить його неочевидним і важким для опису. Зазначене не дає можливості сучасній людині, яка відчуває примус,
артикулювати його як насилля і описати усю ступінь своєї внутрішньої несвободи в умовах зовнішньої декларації свобод.

1.2. Суб’єктивність відповідальності
Втрата суб’єкта у Ж. Лакана та загальна релятивація, яку
тягне за собою дана втрата, не дає можливості встановити
відповідальність за здійснюване насилля: адже немає кому
відповідати. Дж. Батлер пояснює акт насилля, виходячи із деконструктивізму, таким чином, що той, хто здійснює насилля,
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виступає лише догматиком відповідної ідеології, цитуючи
попередній дискурс, відтворюючи стереотипи референтної
групи [89]. Автор насильницького дискурсу як продукт цитати не несе індивідуальної провини. Виникає питання: як
дистанціювати людину від соціального контексту, який начебто повністю детермінує її поведінку, як вирвати людину
із структури, як відкопати суб’єкта під спайками «швів»? Виявляється, що дана процедура є можливою і вказує на втраченого суб’єкта навіть там, де його немає, змушуючи нас знову і знову піднімати питання суб’єктивної відповідальності.
Р. Салецл справедливо стверджує, що той, хто чинить насилля,
бажає отримати підтвердження власної ідентичності шляхом
взаємної інтерпеляції себе та об’єкта насилля в символічний
обіг ідеології, яка наділяє його владою через посередництво
Іншого [421, 129–130]. Раб не може жити без Пана, а Пан — без
Раба: на їхній взаємній нестачі ґрунтується садомазохістичний
соціальний зв’язок у символічній структурі Великого Іншого.
Р. Салецл вважає, що метою насилля є травматичне ядро жертви, що не символізується [421, 130-131], тобто — її онтологічна нестача. Це пов’язане з бажанням насильника зруйнувати
фантазмічний сценарій, навколо якого будується ідентичність
жертви і насолодитися її болем.
На нашу думку, якщо вже насилля становить собою ідеологічний зв’язок, що забезпечує насолоду болем Іншого, метою
насильника є не виявлення досимволічного травматичного
ядра жертви, а якраз забезпечення її символічної цілісності
у межах даної ідеології. Якби насильник ставив за мету виявлення травм жертви, у першу чергу, її буттєвої вразливості,
він мимоволі б вийшов на власну вразливість і перетворився
б з насильника на психоаналітика, що здійснює жест Сократа
(майєвтику), допомагаючи співбесіднику народити катарсичну істину, розшиваючи його і, тим самим, здійснюючи медичний примус з благою метою, що не є насиллям. У нашому ж
випадку — все навпаки. Задача насилля полягає у здійсненні
максимальної шкоди Іншому. Тому суб’єкт насилля повинен
домислити цілісного непроникного Іншого без нестачі — Іншого в режимі «десь не тут», Іншого, позбавленого вразливо■ 25 ■
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сті та ущербності, хиткості та підвладності смерті, — ідеального у своїй статуарній довершеності «ворога», наклавши на
нього панівні означники ідеологічного порядку, що компенсують його нестачу. Суб’єкт боїться реальної зустрічі з реальним
Іншим, оскільки така зустріч дозволила б подивитися на нього
більш уважно та виявити його нестачу, а, отже, і нестачу самого суб’єкта, який визначає себе у ланцюгу означників Іншого.
Цілісність Іншого як фалосу необхідна для суб’єкта дзеркала,
але, з іншого боку, вона постійно нагадує йому про його власні
вади, тому вона тисне і заважає. Звідси — амбівалентне намагання того, хто ображає, одночасно розкопати травматичне
ядро Іншого, розшивши його фантазми, та з іншого боку, зшити його заново за лекалами власних фантазмів, відтворивши
його цілісність (практика навішування «ярликів»).
Людина відчуває себе морально ображеною не тоді, коли
її бачать наскрізь, в найпотаємніших закуточках її душі (відповіддю на розшивку може бути розгубленість, сором, агресія, але це — не моральна образа), а тоді, коли інтимні для неї
речі виставляють у фантазмічному сценарії чужої історії. Винайдення «небезпечних інших», які несуть містичну провину
за все, що відбувається в даному суспільстві, — це винайдення їх фантазмічних ідентичностей, якими пояснюються ті чи
інші негаразди даного суспільного порядку. Ксенофобія, яка
породжує насилля, відображає страх розчаруватися у ворогові, страх реальної зустрічі з його реальною травмою. Надмірне
наполягання на тому, що образа Іншого — це виключно пошук
його травматичного ядра, не знімає тотальності, оскільки є
симптомом проекту мультикультуралізму (ліберальної іронії), який намагається утриматися на рівні партикулярного
поля окремих символічних ідентичностей, що ведуть між собою раціональну дискусію, підпорядковану правилам ринку.
Наявність панівного означника у вигляді гегемонії ліберального законодавства не знімає, але легітимує проект насилля
у формі репресивної толерантності, коли войовничі слова,
сказані з посмішкою, не вважаються законом образливими:
«Я погоджуюся з вами повністю, але ви помиляєтеся повністю». Між тотальністю і плюральністю, взаємно спрямованих
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одне на одного за логікою самовідтворення і взаємної підтримки, лежить екзистенційний діалог як вияв філософії присутності у сенсі безперервного процесу відкритого творення
смислів.
Філософія діалогу, яка бачить вихід там, де ліберальна іронія плюралізму і мультикультуралізму присягає на вірність
універсалістичному глобалізму, передбачає не уникнення конфлікту внаслідок зіткнення переконань (символічних означників суб’єктів, їх Отців), а прийняття даного конфлікту як передумови розуміння і взаємне розкриття травматичних ядер
усіх співбесідників з метою їх розшивки, подолання травм і
виходу спілкування на рівень, що лежить за межами символічних означників. Це реальна зустріч з реальним Іншим, що виявляє, а не приховує взаємну нестачу і у цій нестачі зрівнює їх.
Утворений внаслідок подвійної розшивки егалітаризм відповідає діалектиці діалогу, його руху від Чужого через Іншого до
Ближнього, від бінарного світу «Ми — Вони», що є репресивним у традиційних етнічних суспільствах, через плюральний
світ численних інших, що є репресивним у ліберал-демократичних транснаціональних суспільствах, до універсально-сингулярного почуття всеєдності у дусі християнської етики. Філософії діалогу для доведення своєї істинності не вистачає
корекції з боку марксизму та психоаналізу, які будучи відверто
антигуманістичними критичними течіями (в ліберальному
сенсі поняття «гуманізм» як формули благополуччя західної
буржуазії), розчищають площину для нового гуманізму, для
відтворення суб’єкта в його персональній відповідальності за
Ближнього. Перш, ніж говорити про це, спробуємо віднайти
суб’єкта через психоаналіз і, таким чином, окреслити сектор
його особистої відповідальності за насилля.
Психоаналіз визнає факт вибору неврозу самим пацієнтом. У дискурсі етики це означає, що суб’єкт відповідає за
свою насолоду. У дискурсі культури це означає, що людина, яка
цитує аморальний дискурс, все ж таки обирає те, що вона цитує. Більше того: розриви проявляються у недомовленостях її
гнівної, ненависницької чи насильницької промови, які вона
намагається зшити символічним авторитетом. У цих розривах
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і міститься суб’єкт в усій його оголеній травматичності. Невловимий момент «між рядків» у мовленні у Ж. Лакана називається «ляля-мовою» (lalanguage) [285], а у Ж.-Ж. Лесеркля — «залишком» [20]. Залишок не піддається контролю, науковому
дослідженню, вербальному описові. Він вказує на нестачу, на
вакуум у структурі Символічного (А. Бадью) [74], на надломи
мови, що рятують її (Ж. Дельоз) [201]: це — поезія, що не може
бути охоплена лінгвістикою. Залишок мовлення не передається лінійною структурою речень, якби лінгвістика не намагалася це зробити, переконана, що мова може описати все. Правота
містиків не може бути доведена, оскільки вона суперечить
граматиці (Л. Вітгенштейн) [156].
Ляля-мова звучить всюди. Вона складається з невловимих
фрагментів, уривків повсякденного мовлення в транспорті чи
кулуарах, з жартів і натяків, з арго і емоційних вигуків, з шепотіння і тих уривків слів, що звучать між сміхом і плачем. Подібна до дитячого лепету, ляля-мова провокує збій у конструкціях
мови, короткі замикання знаків. Вона оголює те, що перебуває під забороною, вона виганяється з простору мови як неправильна і непристойна, оскільки мова диктується Батьком,
панівним дискурсом влади. Метою цієї особливої мови є не
комунікація, а розуміння, у тому значенні, які в слова «комунікація» та «розуміння» вкладає М. С. Каган: комунікація є маніпулятивним управлінням, що здійснює суб’єкт у відношенні
до об’єкта, а розуміння є екзистенційним дотиком суб’єкта до
суб’єкта [244]. Ляля-мова — це мова дитини і одночасно мудреця в суспільстві дорослих, мова скомороха і юродивого біля
трону царя. За Ж. Лаканом, ляля-мова вказує на позасвідоме,
тобто — на Реальне [20]. Ляля-мова розриває мовні структури, спонукаючи до приписування словам нових значень, до
безперервного живого смислоутворення. Якоюсь мірою вона
вказує на «Істину-Подію» А. Бадью [77], де міститься суб’єкт,
на його безсмертя, революцію, любов та поезію: лаканісти підтверджують, що там, де не спрацьовує система, відбувається
перетворення залишку на надлишок; те, що витісняється як
небажане (ляля-мова), перетворюється на поезію. Виходячи
з такого тлумачення ляля-мови, ми абсолютно не погоджує■ 28 ■
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мося з Р. Салецл, яка поміщає ненависть виключно в дискурс
надлишку (гнівної «поезії») [421, 135], оскільки мова ненависті як мова насилля є не проривом позасвідомого, а проявом
символічного дискурсу влади, яка апропріювала фігуру Тіні:
фрази, що містять заклики до насилля, розробляються владою
лінійно як кліше та стереотипи ідеології. Говорячи про мову
насилля як про «ляля», ми тим самим легітимуємо насилля з
боку влади, у даному випадку — з боку ліберал-демократичної влади. Суб’єкт несе відповідальність за насилля не через
контроль власної мови і приведення її у відповідність з мовою
влади, яка це насилля легітимує. Суб’єкт несе відповідальність
за насилля, коли відшукує у власних збоях і нестачах ознаки
любові, прориваючись крізь владний дискурс.
Взагалі питання про співвідношення насилля і відповідальності — це питання етики, отже, це питання появи суб’єкта. У залежності від того, де буде розташоване насилля (і, відповідно, ненасилля) модифікується модель людини і модель
суспільства. У ліберальних суспільствах насилля асоціюється
з пошуком нестачі, з нанесенням травми ідентичності, з виходом за межі Символічного у позасвідоме онтологічне ядро (ляля-мову), а ненасилля — з утриманням ідентичності у цілісності, легітимованій символічним дискурсом влади та її зшитою
мовою (Законом). На нашу думку, такий підхід якраз морально
виправдовує насилля політики ідентичностей, кожна з яких
стає панівним означником, ярликом та ярмом. Насилля над
суб’єктом міститься у спробі помістити його проти його волі
у статус об’єкта бажання, чия цілісна ідентичність покликана
задовольняти пробіли і прогалини моєї власної ідентичності,
моєї власної нестачі (фалос). При цьому ніхто не запитує у іншої людини, чи погоджується вона грати роль petit a, тому що її
люблять (ненавидять) не за те, якою вона є насправді, а за уявні фантазмічні сценарії її «Я», продиктовані пропагандою. І навпаки: спрямування на пошук нестачі Іншого, у тому числі через прогалини у мові та мову «ляля» (виявлення «спотикань»,
пауз, прогалин у дискурсі, обмовок тощо), може бути насиллям
тільки за умов, якщо фрагментація його ідентичності, поділ її
на елементи, має на меті підбирання «приємних» елементів,
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здатних м’яко адаптувати Іншого до потреб егоїстичного «Я»,
але воно не є насиллям, якщо деконструкція становить собою
психоаналітичний акт розшивання, вивільнення особистості
з лабет символічної структури з метою ідентифікації з його
симптомом, злиття власної нестачі і нестачі Іншого на грунті
любові, співпереживання, відповідальності. Таким чином, насилля і ненасилля залежать не від цілісності чи фрагментарності ідентичності Іншого (як бачимо, обидва випадки можуть
бути і тим, і тим), а від відсутності чи наявності суб’єкта, від
уміння бачити Іншого як суб’єкта, який проривається крізь лабети залежностей.

1.3. Поява суб’єкта:
пам’ять і прорив крізь шов
«Шов — це елемент, що забезпечує зв’язок суб’єкта з ланцюжком його ж дискурсу», або: «Шов — це зв’язок нестачі
зі структурою» [229], — такими у математичному дискурсі
структурного психоаналізу є попередні аксіоматичні визначення того, що у культурології передбачає входження суб’єкта
до мовних практик культури, або його інтерпеляцію в символічний порядок ідеології (екрану). У ході проведення семінару
«Найважливіші проблеми психоаналізу» (1964-1965 рр.) Ж. Лакан запропонував так звані «закриті зустрічі», під час яких прибічники його школи (зокрема, Ж. А. Міллер, автор наведеного
визначення [346]) обговорювали поняття «шов». Це поняття
вийшло далеко за межі лаканізму в суспільно-політичні та
культурно-етичні практики, означаючи стан залежності суб’єкта від символічного порядку культури — кіно, ідеології, влади,
реклами, ринку тощо. У найширшому сенсі — стан залежності
суб’єкта від екрану, від банеру як поверхні інтерпеляції. Щоб
зрозуміти, наскільки важливим є поняття «шов», пригадаймо,
що Л. Вітгенштейн у своєму «Логіко-філософському тракта■ 30 ■
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ті» стверджував, що мова здатна описувати реальність, але не
саму себе [156]. Мова не здатна описувати позасвідоме (якщо
тільки це не ляля-мова), структуроване, як вона сама, не здатна описувати означник як Символічне. Але опис «шва» (надалі
використовуватимемо це слово без лапок) є принципово важливим для розуміння механізмів інтерпеляції.
Філософія часу та структуралізм, зорієнтований на критику темпоральності, передбачають розуміння шва як лінії — ланцюгу означників, що характеризується протяжністю
(Ф. де Сосюр) [431, 100]. Якщо вийти з філософії часу у соціологію простору (Ж. Дюран) [12], доповнюючи її лінгвістичними
пошуками Р. Якобсона [528], маємо зовсім іншу картину шву.
Шов не є лінією, але є мережею: ця думка Ж. Лакана [284, 200]
особливо важливо у світлі мережевого суспільства, тобто шов
є поверхнею, або екраном (банером), який характеризується
подвійними параметрами статики і динаміки, синхронії та діахронії, із якого суб’єкт довільно обирає ланцюги означників,
які відповідають його нестачі. Інтерпеляція, отже, — це входження людини в банер (екран) ідеології.
Коли суб’єкт переживає інтерпеляцію, він входить в мережу, прив’язує себе відповідними символічними застібками до
мовних практик культури, компенсуючи нестачі різними її знаками, заміщуючи отвори зяяння тими моделями колективних
ідентичностей, які пропонує символічний простір культури.
У результаті знаки посилаються на знаки, зовнішня сторона
інтерпеляції дорівнює внутрішній і становить з нею єдине
ціле, влаштоване за принципом стрічки Мьобіуса: так утворюється спайка, у якій травма і благополуччя, втілені в образах «помади» і «крові», «блондинки» і «брюнетки» (Д. Лінч)
[496] тощо збігаються. Під час утворення спайки суб’єкт компенсує свою нестачу і втрачає пам’ять про реальні травми. Інший, за допомогою якого він компенсує свою нестачу, також
домислюється у ціле і втрачає свою реальну травму. Втрата
себе та втрата Іншого — це подвійна компенсація нестачі, що
здійснюється за допомогою руху камери, споглядання фільму,
проникнення в монітор, перебування в м ережі. В екранній
культурі відбувається зшивка, яка повинна «залатати» зяючу
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рану розриву, в результаті чого створюється уявна історія —
так формуються рекламні грант-наративи пам’яті, ідентичності, ідеології. Травматична реальність витісняється на
периферію спектаклю в традиційному суспільстві театру, але
вона нікуди не зникає в мережевому суспільстві, де прозорість
інформації змушує реальність грати роль самої себе у перформансі, що демонструється в Інтернеті. Людина надає перевагу Уявному Реального, зустрічаючись з численними іншими
на віртуальних теренах, яких вона одягає то у священні, то у
демонічні образи, переживаючи достатньо холодні квазі-нумінозні почуття від екстазу комунікації. Людина схильна уявляти Реальне через символи, зокрема, і Всесвіт уявляється їй
аналогічним чином [223].
Про те, як картина світу (космологічні уявлення як вияв
Символічного Реального) змінюються з плином часу, свідчить знаменитий вислів Ж. Лакана на зустрічі з психологами
Р. Заззо та О. Леонтьєвим у Парижі. «Космосу не існує», — виголосив Лакан [214, 400], маючи на увазі, що такої мовної та
ментальної конструкції, як гармонія сфер, яка використовувалася до Коперника в античній та середньовічній метафізиці,
вже не існує. У своїй праці «Слова і речі» М. Фуко стверджує,
що у європейській системі знання до XVI століття світ був влаштований по принципу подібності [485, 50–90], макрокосмос
повторював мікрокосмос, що може бути репрезентоване в
системі концентричних кіл, про які говорив і С. С. Аверінцев
[52-53]. Поява суб’єкта означала прорив космосу: для лаканістів це відбулося зі становленням модерної філософії cogito,
але ми підтримуємо думку Романо Гвардіні про середньовічний персоналізм як світоглядний вияв присутності трансцендентального суб’єкта, який порушив цілісність сфери [169,
145]. У будь-якому разі З. Фрейд, який оголосив позасвідоме
не функцією свідомості, а її домом, спочатку повинен був мати
носія свідомості — картезіанський суб’єкт, — який і став головним героєм психоаналізу. Поява суб’єкта як трансцендентальної субстанції, що протиставляє себе світу, вивчаючи
його, стала дірою у сфері, нестачею, що вимагала компенсації,
і одночасно поставала як надлишок. Культура здійснює зшив■ 32 ■
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ку суб’єкта за допомогою Символічного, заповнюючи вакуум
відповідними значеннями зі своєї структури і, тим самим, нейтралізуючи надлишок. В системі ідеології культури суб’єкт
подібний до «Істини-Події» — революції у творчості А. Бадью
[74–77]. Він являє собою вічний прокол сфер, Punctum («прокол») у семіотиці фотографії Р. Барта [79, 54], «неочікуваний
зигзаг», який розтинає «поле культурних інтересів», момент
випадання із соціального контексту, блимання у мові, подібне до діалекту «ляля», він — це коротке замикання у дискурсі
означуваного, припинення інерції сигніфікації, особисте «Ні»
щодо безкінечного процесу накладання знакових репрезентацій. Мисляча людина пручається ідеологічним спайкам і
одночасно використовує їх для самозаспокоєння і компенсації
власної буттєвої втрати. Цікаво, що у ролі проколу виступає
сам час, який фіксує поняття смертності (вразливості), тобто
фіксує образ реального суб’єкта в усій його повноті («Він ще
живий, але він помре, і це вражає мене»).
Щоб показати, що, незважаючи на зшивання, суб’єкт приховано міститься у Символічному, звернемося до тлумачення
математичної програми Г. Фреге, виконаної Ж. А. Міллером у
його знаменитій праці «Шов (елементи логіки означника») /
«Suture (elements of the logic of the signifier)» [29]. Тут на основі логіцизму у математиці, який виключає суб’єкта з ряду тих,
хто веде підрахунок, числа уподібнюється абстрактним поняттям. Якщо, у свою чергу, ці числові поняття уподібнити означникам культури, виходить, що суб’єкт у системі зшивки існує,
але залишається неназваним, виконуючи роль своєрідного
займенника (елемента, що заміщує іменник, ім’я): «taking the
place of…». Коли об’єкт стає поняттям, народжується логіка, а
реальність речі, її громіздка «зайвість», розсіюється. З понять
постають числа. Але існує одне число — нуль, — якому відповідає лише одне поняття: «Не рівний самому собі», оскільки
за числом «нуль» не стоїть жодного об’єкта (відсутній об’єкт).
І навпаки: оскільки в природі не існує не рівних собі об’єктів,
то під таке поняття не потрапляє жоден об’єкт. Тотожність
самим собі складає істину в ідеальній логічній та математичній гармонії: число «нуль» порушує цю гармонію, подібно до
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того, як суб’єкт порушує вимушену, примусову, насильницьку
гармонію тотального погодження суджень і нарративів в
ідеології.
Тут маємо справу з математикою «навпаки» — з чисто лаканівським семіотичним прийомом своєрідного анти-позитивізму. Математична логіка виключає не-ідентичність, вважаючи
нуль парним числом, а психоаналітична, навпаки, — враховує
її як нестачу, надлишок і симптом, фіксуючи непарність нуля.
Якщо ми візьмемо поняття «рівний нулю» в психоаналізі, ми
отримаємо поняття: «рівний не рівному самому собі», тобто —
рівний одиниці. Абсурдне твердження «0=1» для математики
передбачає апофеоз суб’єкта в гуманістиці: при визначенні
ряду слідування чисел, що закінчуються на певне число (n+1),
нуль, зарахований за одиницю, з якої починається лічба, завжди дає на одне число більше. Тобто нуль існує, оскільки екзистенційно існує суб’єкт, прихований під символічним спудом
погоджених еквівалентностей суспільства, цей суб’єкт існує
як розрив, як Punctum у бартівській фотографії світу. У зв’язку
з цим, Ж. Лакан приводить знаменитий приклад Піаже, коли
хлопчик, у якого було два брати, на питання: «Скільки у тебе
братів?» — впевнено відповідав: «Три», — враховуючи і себе як
прихованого суб’єкта (число нуль) — той вакуум, що утворює
мандрівний надлишок у символічній структурі [229].
Таким чином, у полі логічної істини нуль з’являється під
означником одиниці, а у полі символічного екрану культури
суб’єкт маніфестується через посередництво Іншого. Відносини між нулем та одиницею — це відносини між суб’єктом
та Іншим, це процес означування, ідентифікації, сигніфікації, або ж — шов (зшивка). Коли хлопчик, підраховуючи братів, включає у підрахунок і себе в якості одиниці, він виступає одночасно у ролі означника і означуваного, у єдності
Реального та Символічного. У ролі означника виступає ім’я
суб’єкта: ось чому письменники так піклуються про надання імен героям, вважаючи, що мистецтво літератури — це
мистецтво майстерного накладання швів, які або адекватно відображають смислову реальність (у модерні), або породжують її (у постмодерні). Знак (ім’я, шов, мова, копія) може
■ 34 ■

1.3. Поява суб’єкта: пам’ять і прорив крізь шов

втілювати значення (мислення, буття, оригінал) у межах класичної парадигми М. Гайдеґера, де мова утримує і зберігає
наше існування [493, 265], а може бути пустим означником
(симулякром), володіючи одночасно безмежним потенціалом
до трансцендування нових смислів і значень [202]. Якщо дискурсу класичного структуралізму як парадигмі сигніфікації
відповідають імена з відсилкою до об’єктивного смислового
грунту, то певні ознаки постструктуралізму демонструють
поетичні назви з алюзіями.
На нашу думку обидві версії співвідношення знака і значення, імені та сенсу — модерну і постмодерну — в однаковій
мірі є проявами однієї і тієї ж диспозиції суспільства modernity, де основою філософії є мова: або як дім буття (модерн,
Логос), або як самодостатнє буття, яка бажає, як казав Ю. Габермас, танцювати на «руїнах» онтологічного «свята» (постмодерн, Письмо) [490, 225]. Ні в позитивній онтології присутності модерну (копія відображає оригінал), ні в негативній
онтології відсутності постмодерну (копія відображає копію)
не відбувається радикального розриву з Символічним, з
бінарною структурою означника та означуваного, з усталеними механізмами практики подання імен. На нашу думку, такий
розрив міститься в онтології виключення, зокрема в психоаналітичній концепції імен А. Бадью, який говорить про те,
що істина є подія, наприклад, художньої творчості, а подія
завжди противиться номінації (найменуванню) з боку представників зовнішніх ідеологічних сил [75]. Подія не стирається в міру зміни імен (як в класиці) і не зрівнюється з помилковими іменами (постмодерн), а надає живий опір іменам.
Не просто копія відображає оригінал чи поступово віддаляється від нього, послаблюючи його ауру, як «втрачений виток».
І не просто копія відображає копію, симулятивно змішуючи
оригінальне і скопійоване. Копія відображає нестачу (оригіналу). Завдання філософа (поета, редактора) — назвати подію
(текст), виходячи з неї/нього самого, з її/його внутрішньої
сутності та оригінальної природи [74, 120]. Саме тому подія,
ядром якого є суб’єкт, є надлишком по відношенню до процесу
номінації, його «невисловленим» (Л. Вітгенштейн) шлейфом,
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що тягне під знаковими спайками число «нуль» — автентичну
самість творця. У той самий час А. Бадью говорить про гостру
необхідність, яка стоїть перед філософами: мати мужність виробляти концептосферу сучасної науки, надаючи новим явищам імена, адекватні самій природі цих явищ (як у випадку з
космосом), а не імена, що відображають інтереси світу, політики, ідеології [77, 159–175].
Це формує ще один цікавий спектр проблематики memory
srudies, якщо «пропустити» її крізь призму порівняльного аналізу модерної онтології присутності, постмодерної негативної
онтології та психоаналітичної онтології виключення. Пам’ять
про історичну подію (ім’я, символічне означуване) може відображати саму подію у консервативній ідеології, може поступово віддалятися від неї у фальсифікаціях історії, може функціонувати виключно як знак (бренд), що породжує саму подію як
інформаційний нарратив у постмодерній політиці рекламної
пам’яті, а може відображати нестачу події, що чинить опір номінації, оскільки не знайшла свого адекватного імені. І в центрі такої події завжди стоїть суб’єкт, людина, особистість, її живий сакральний досвід, її екзистенційна здатність до творення
смислів, її стояння у просвіту буття та істини. Ось чому, на
нашу думку, таким вважливим моментом забезпечення адекватності колективного згадування є присутність серед творців місць пам’яті живих свідків подій, що далеко не у кожному
разі видається можливим.
Отже, ми виявили, що суб’єкт у вигляді вільної, непередбачуваної, спонтанної субстанції пам’яті і розриву, вхоплених у
категорії часу і смерті Punctum, міститься у спайках культури,
намагаючись пробитися крізь її захисний екран і провокуючи
собою короткі замикання й блимання. Яким чином ми можемо виявити цього суб’єкта, якщо він завжди у масці одиниці
(означника)? Якщо він завжди — під ніком, навіть якщо у ролі
ніка (легенди, історії, означника, бренду) служить його власне ім’я, оскільки реальність відіграє уявну роль у мережевому
суспільстві? Чи вихід людини з лабет ідеології є неможливим,
як це стверджується у більш пізніх теоретиків психоаналізу і
культури? Якщо Л. Альтюссер вірив у можливість розчлену■ 36 ■
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вання шва [59, 160-161], то Ж. Лакан наполягав на зімкнутості
усіх його кілець, а С. Жижек стверджував, що вся дійсність є
ідеологічною [46]. Зрештою, питання про проникність суб’єкта, Реального, позасвідомого стало богословсько-теологічним,
оскільки дані категорії асоціюються з проникністю чи непроникністю інтимного сакрального досвіду в культурі, якому
відповідає підтекст у літературному тексті, аура у творі візуального мистецтва, універсальний екзистенційно-смисловий
код у мові, архетип у символічних кодах, Логос у міфопоетиці,
пам’ять в історії, подія у часовості і т.д.
Справді, що ми можемо знати про людину та її особисту
думку, коли на виступах або під час лекцій вона говорить
«зшитою мовою», використовуючи виключно цитати авторитетів, заповнюючи лакуни між висловами посиланням на
джерела? Звісно, мовлення може складатися лише з одних нестиковок та збоїв, які у поезії навіть допускаються навмисне
і піддаються одухотворенню як вияв індивідуальності автора.
Але це значно утруднює розуміння. Уся мова політики, ринку,
ідеології — це «зшита» мова символічного насилля, тому наявність насилля у «ляля-мові», про яку йшлося вище, виглядає
дуже проблематично у світлі критичної теорії, яка пов’язує
насилля з дискурсом влади (ідеологічною фігурою «Батька»),
тобто зі структурою, з фантазмічним нарративом, з цільністю
та щільністю «зшитої» мови, з погодженістю ланцюгів означників на екрані-банері, який не лишає для людини місця, а не
з природою людини, як це прийнято у просвітницькому ліберальному контексті. Коли ми говоримо, що екран — «інтерактивний», ми, тим самим, говоримо не тільки (і не стільки)
про співтворчість, скільки про насилля: активність суб’єкта
відчужується і проектується на сторонній об’єкт (замісника,
Іншого): екран не співпрацює зі мною, а діє «за мене» і «замість мене», залишаючи мене пасивним. Утворюється ефект
«банера»: людина пасивно інтерпелюється в екран, залишаючись спостерігачем чужих життів. Ситуація може погіршуватися тим, що інтерактивність у нових медіа, за справедливим
твердженням С. Жижека, поєднується з «інтерпасивністю»
[220]: відчужується не лише здатність суб’єкта діяти, але й
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його здатність не діяти — насолоджуватися, спостерігати,
переживати, — яка є ядром субстанціональної сутності людини. Перенесена на Іншого, який плаче, сміється, піддається
скорботі або веселощам «за мене», діючи, як тібетський барабан, плакальниця або сміх за кадром, пасивність залишає
суб’єкта вакуум, який заповнюється невротичною маніакальною активністю, але ця активність — пуста, як фатична функція
мовлення, вона складає лише імітацію діяльності (наприклад,
у кібербулінгу, «диванному» коментуванні, довгих і беззмістовних чат-бесідах, інтернет-тренінгах з пустим предметом обговорення тощо).
Річ у тім, що віднайти суб’єкта у замкнутому символічному просторі банеру (екрану) можна через найбільш вишукану
і одночасно болісну властивість шва: шов мимоволі оголює
те, що намагається приховати. Він одночасно приховує і не
приховує. Шов містить вказівку на «рану», «діру», яку намагається залатати. У цьому проявляється як недосконалість шва
(симптом), так і його особлива маніпуляція (фантазм): усе
залежить від трактовки шва (негативний, позитивний, або:
«закритий», «відкритий») та його використання в конкретному типі суспільства, де діє визначена владою модель цензурування інформації та символічного насилля над суб’єктом.
Наприклад, у традиційних та дисциплінарних суспільствах
«порядку», де діє класична вертикальна модель директивної
структурованої цензури («генерал»), шов є «негативним»: він
намагається приховати правду під ідеологічною брехнею, що
дає привід критикувати владу за неправду і заміну однією інформації іншою, заміну реальності Уявним. Так формується
ефект театру, дзеркала, образу, дистанції між інтимною та екстимною сторонами життя. У таких суспільствах, які класично іменуються «суспільствами спектаклю» [6, 130], діє закон
поетичної метафори — зберігається дистанція між приватним і публічним, справжнім і вигаданим, світ постає як сцена.
Справжнє буття, істину, суб’єкта можна віднайти, якщо аналітик почне діяти, як іронік, просвітник і дисидент, тобто —
«смикати» за симптоми, роздирати шов, деконструюючи ідеологію, критикуючи її нарративи шляхом декодування кодів
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і виявлення підтекстів у панівних текстах, шляхом читання
«між рядків», якщо мова йде про ЗМІ і т.д. Так у суспільствах
застосування жорсткої сили (hard force) поводиться герой
контркультури, який навіть в умовах силового примусу має
певний сектор свободи.
У сучасних суспільствах постмодерну, які можна ідентифікувати як суспільства перформансу та гіперреалізму, діє
«відкритий шов», який не лише не приховує непристойного
вивороту, але й використовує правду у якості брехні, коли Реальне, розсіюючись у множині інтерпретацій, починає грати
роль Уявного. У ролі Уявного перебуває сама дійсність, яка
може себе перекодувати та обіграти. Завдяки інформаційній
прозорості більше нічого не можна приховати, але все втрачає
значення: «правда» фігурує в екранній культурі як фейк самої
себе. Неприховування обсценного формує новий вид цензури:
рихлої, розсіяної, неструктурованої, коли життя людини визначається екраном, і має місце всепроникаючий і всюдисутній горизонтальний контроль, мікроскопічні механізми якого
схожі на роїння комах. У перформативному дійстві розмивається кордон між інтровертним та екстравертним, приватним
і публічним, зовнішнім і внутрішнім, легітимним та інтимним,
пристойним та обсценним.
Утворюється тотальна несвобода, яка називає себе «свободою», політика репрезентується як «аполітичність», ідеологія іменує себе власною відсутністю. Система горизонтального перформативного контролю «без контролю» всотує у
себе будь-які форми критики, що робить протест сам по собі
абсурдним: адже все усім відомо, ніхто нічого не приховує і т.п.
Протестуючий автоматично ставить себе у роль блазня, дурня
при дворі короля, на що справедливо вказує С. Жижек в аналізі безсилої поведінки «лівих» у логіці багатокультурного капіталізму з їхніми еко-маркерами, боротьбою за «громадянські
права», рухами ЛГБТ і т.п., яка фактично не зупиняє просування глобального ринку [221]. Номінована опозиція репрезентує
інший вид цензури — не приховування правди, а її демонстративного випинання та обігравання. Шов тут стає «позитивним» (soft force): ідеологія не приховує власних вад, але несе
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їх як легітимовану нестачу (вже-вписаність, постправду), яка
включається до загального символічного порядку як відчужене бажання включається в «машину бажань» (трансполітику,
транссексуальність, біовладу). Так звана «конспірологія» як
мем риторики правих популістів перетворюється на найбільш
слабкий і навіть гротескний аргумент, який миттєво спростовується (апропріюється) ринком: яка персоніфікована потаємність може бути там, де діють загальні транснаціональні закони просування капіталу? Про яку «масонську ложу» може йти
мова, якщо адепти ринку не приховують використання будьяких, навіть найбрудніших, методів насилля над країнами і
регіонами, якщо цього вимагає бізнес? Контркультура як така
апропрійована системою у якості легітимованого протесту,
вписаного в його матрицю перформативного бунту, відвертої
узаконеної нестачі шва.
У такому суспільстві аналітику, який дійсно прагне звільнення суб’єктності, слід всіляко уникати ролі блазня: гумор
більше не руйнує фашизоїдний порядок, але легітимує і зміцнює його, відкривати очі на усім відомі факти — невдячна
справа, шлях просвіти тут є безсилим. Більше того: не слід шукати правди «поза» ідеології, оскільки «поза» вже є ідеологічним, там міститься контргегемонія, що веде боротьбу проти
панівної системи і одночасно є частиною гегемонії. Увагу зосередити слід на самій природі шва, на місці, де Символічне змикається з внутрішньою, неідеологічною стороною людської
суб’єктивності. Фактично — це шлях дефашизації, роботи аналітика з позасвідомими бажаннями, кодами яких виступають
фантазми ідеології. Людина у такому випадку не є цензурованою зверху, вона самоцензурується, обмежується добровільно
з метою набуття більш високого символічного капіталу в очах
інших, оскільки ідентифікується у ланцюгах їх означників, як
число «нуль» ідентифікується через одиницю. Нам здається,
що кращим шляхом реконструкції суб’єкта у зазначених важких умовах новітньої екранної маніпуляції є його екзистенційна зустріч з іншим суб’єктом — зустріч, яка оголює обидві
нестачі, демонструючи взаємний вакуум. Саме таким шляхом
рухається справжній діалог, який, на відміну від партикуляр■ 40 ■
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них практик толерантності, є не уникненням конфлікту, а його
прийняттям і подоланням.
І справа не лише у тому, що конфліктність іманентно
присутня у діалозі, який має семантичну природу (dialogos),
оскільки передбачає взаємопроникнення смислів, втіленнями
яких є ціннісні переконання його учасників. Останні сягають
глибинних архетипних рівнів культури і несуть певну долю
агресивності. І не у тому, що культура найбільш ефективно
розвивається як відповідь на виклик, в умовах шокової терапії, якою може бути діалог-конфлікт. Обидва ці твердження
загрозливим чином можуть виправдовувати та легітимувати
агресивність як джерело конструктивного приросту, яке начебто підхльостує діалог. Справа у тому, що діалог від часів
майєвтики Сократа і Платона або середньовічної сповіді до
сучасного психоаналізу є жестом пошуку взаємної оголеності
й нестачі, процедурою виявлення травми з метою її зцілення: в противному випадку діалог підмінюється формальним,
поверховим, абстрактним, ситуативно-партнерським спілкуванням інших з іншими («екстазом комунікації), заснованим
на поверховій люб’язності, лицемірстві і фактичних функціях
мови, які не лише не сприяють подоланню агресивності, але
тільки збільшують її, заганяючи конфлікт всередину і замовчуючи витіснене, яке, як відомо, «повертається». Цим справжній діалог, заснований на свого роду «медичній» любові (лікаря до хворого, хворого до хворого) у суспільстві, сповненому
соціальних психопатологій, відрізняється від численних квазідіалогів, запропонованих адептами ліберального насилля у
вигляді мультикультурних «множинних ідентичностей», культурної дипломатії, кроскультурності, транскультури та інших
сучасних форм софістики.
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1.4. Любов як діалог у просторі квазідіалогів

Той факт, що людина існує в культурі через Іншого та
завдяки Іншому — це не лише даність психоаналізу, який
розкриває складний процес взаємного означування «нуля»
та «одиниці», їх взаємного бажання та взаємної нестачі. Взаємне існування є фактом соціальної дійсності, отже, виникає
питання, чи може бути Інший для людини чимось більшим,
ніж petit a? Або чи може бути об’єкт бажання чимось більшим,
ніж механізмом компенсації особистої травми чи приховання
нестачі? Фактично ми ставимо питання про реанімацію любові у дискурсі після любові. Інший фіксує трансцендентну межу
пізнавальної активності Я суб’єкта (самості), а з іншого боку — становить емпіричну подію досвіду, іманентну повсякденному «тут і тепер» існуванню. Для позначення транскордонного статусу буття як межі, онтологізованої до рівня
способу існування, у сучасній філософії застосовується термін
«інтерсуб’єктивність». Інтерсуб’єктивність — міжособистісний вимір Я та Іншого, буття-з-Іншим, що формується завдяки
конституюванню мною та Іншим своєрідного життєвого світу
між нашими діями — спів-буття, інтер-монадичного універсального простору, континууму спілкування, в якому здійснюється обмін духовних енергій, інтеракція екзистенціальностей, їх взаємне відображення, подібне до випромінювання
світла між двома дзеркалами.
Відкриття Іншого як даності інтерсуб’єктивного існування є надбанням гуманітаристики ХХ ст., що рефлектувала трагічні злами світовідчуття в епоху між двома світовими війнами, сентиментально-утопічне прагнення відчуженої самотньої людини позбавитися власної відособленості через ідею
відкритості. Трансценденція як вихід за межі себе до Іншого
гарантує особистості набуття свободи через почуття метафізичної вини перед Іншим, виражене у здійсненні відповідальності, вибору, турботи. Отже, інтерсуб’єктивний процес
знаходить свій найяскравіший вияв у процесі спілкування з
морально-етичним акцентом відповідальності — складного,
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багатовимірного, полісемантичного, динамічного явища, складовими якого є «внутрішній» діалог (із собою); «зовнішній»
діалог (з «іншими»), — як «реальний» (із сучасниками), так й
«історичний» (з наступниками/попередниками у часі). Проблема діалогу як міжособистісного спілкування — ключова для
концептуалізації інтерсуб’єктивності. Діалогічна філософія як
ключовий напрям її рефлексії переживала своє становлення
саме як філософія інтерсуб’єктивних відносин, ґрунтованих на
пріоритетах альтруїстичної системи цінностей. Захоплення діалогічної філософії дискурсом мультикультуралізму, так само,
як і її постмодерна і/або психоаналітична критика, почалися
набагато пізніше, ближче до кінця ХХ століття.
ХХІ століття, переживши випробовування радикальним
деконструктивізмом постмодерну, позбавилося притаманного для класичної діалогістики романтичного флеру у ставленні до Іншого як до джерела спасіння, але не зняло його з
порядку денного, надавши його образу інакших рис: рис ризомності, плюральності, віртуальності, гедонізму, іронічного
лібералізму тощо. Саме тому філософський аналіз іншості як
принципової інакшості — альтернативи царству «своїх», яка у
будь-який момент стає змістом внутрішнього Я, — є актуальним і переноситься у простір смислових акцентів людського
існування, в духовну семіосферу культури. У зазначених умовах інтерсуб’єктивність не зводиться до обміну репліками або
ідентичностями, але набуває онтологічний статус і передбачає подію зустрічі двох (і більше) суб’єктностей.
Інтерсуб’єктивність як світоглядний концепт є відповіддю на тривале панування модерної класичної тотальності
суб’єкт-об’єктного ставлення до світу. Категорія інтерсуб’єктивності є інтегративним поняттям, що осмислювалося у цілій
низці концептуальних парадигм некласичного гуманітарного
знання: від діалогічної філософії до гуманістичної психології,
від екзистенціалізму до трансперсоналізму. Головними характеристиками рефлексії інтерсуб’єктивності є акцент на трьох
її особливостях: рівноправності суб’єктів як однаково активних потенцій; наявності Іншого як суб’єкта звернення, з яким
Я пов’язане стосунками взаємної дифузії (наголос на взаєм■ 43 ■
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ності); принципової інакшості (сингулярності) і одночасно
тотожності (універсальності) Іншого, взаємодія яз яким здійснюється в емпіричному вимірі конкретного реального середовища. Причому, для ефективного функціонування життєвого
простору інтерсуб’єктивності (Lebenswelt у Е. Гуссерля [192],
Dasein у М. Гайдеґґера [489]) не обов’язково потрібна фактична наявність Іншого, тим більше, його фізична присутність.
Справжня сутність спів-буття — це відкритість як Одкровення світові, відкритість навіть в умовах просторово-фізичної
ізоляції, на противагу самотності (закритості), навіть якщо
остання маскується позірним включенням у колективний
дискурс спільноти. Здатність людини до виходу «із себе» (за
межі Я) та трансцендування у світ виражається у відповідному
духовному стані, що фіксується різними термінами: «екс-таз»
(М. Гайдеґґер) [491, 392]; «трансцензус», або «Ти єси» (Б. Вишеславцев) [160]; рос. «о-странение» (В. Б. Шкловський) [508,
7–20]; «вне-находимость» (М. М. Бахтін) [101]; «ек-зистенція»
(К. Ясперс) [534]; «буття для» (Ж.-П. Сартр) [422] тощо.
Інтерсуб’єктивність, отже, — це відкритість Я щодо Іншого. Світоглядний аналіз концепту Іншого відбувається у межах
двох основних дискурсів його тлумачення — трансценденталізму та феноменологізму. Відмінність між ними обумовлена
суперечністю між концептом інтерсуб’єктивності в «романтичній», класичній (буберівській) та у «прагматичній», постмодерністській (апропрійованій мультикультуралізмом левінасівській та лаканівській) традиції: якщо для першої притаманна фіксація на тотальності романтично-містичної пари
«Я — Ти» як на певному гуманістично-альтруїстичному постулаті, то для другої — більше властива увага відмінностей як до
прагматичних стосунків «Я — Інший», що є втіленням взаємного проектування, покликаного компенсувати дефіцит невидимих для Я об’єктів буття, видимих для Іншого. Буберівський
(«романтичний») та левінасівсько-лаканівський («прагматичний») концепти інтерсуб’єктивності є двома альтернативними
версіями даної проблеми, що розробляється, відповідно, у межах релігійно-етичної та психоаналітичної парадигм, що перебувають у стані критичного налаштування одна на одну.
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Перший дискурс рухається від класичного гегельянства
модерну до релігійної філософії М. Бубера з його ідеалом «Ти»
[137, 130], а другий — від порушення тотальності у філософії
Іншого Е. Левінаса до травмованого суб’єкта психоаналізу з
його Іншим як об’єктом бажання (petit a) [280]. Зазначимо, що
критика тотальності взагалі і тоталітаризму зокрема як вираз
протесту проти «монологічного модерну», який міститься у
творчості стовпів некласичної рефлексії Іншого (Е. Левінас,
Ж. Лакан), обернулася не меншою тотальністю, оскільки панівною парадигмою замість картезіанського «Я» стала парадигма відмінностей численних інших від численних інших, не
здатних до єднання та взаємної допомоги. Соціум атомарних
індивідів, покликаних лише до споживання і трансгресії бажання, — це результат захоплення лаканізму та левінасизму
мультикультурними практиками політичного постмодерну.
Головною відмінністю між «романтичним» та «прагматичним» концептом інтерсуб’єктивності є ступінь акцентуації
концепту Іншого як міфологеми, яка служить інструментом
задоволення пізнавальних та чуттєвих прагнень Я. Якщо романтикам властиво ідеалізувати Іншого, усвідомленого переважним чином як «Ти», — активний, інтуїтивно-духовно
сприйнятий, навіть улюблений/люблячий співбесідник, компаньйон і друг, нагально необхідний Я для його внутрішнього
виживання, , що певною мірою є трансформованою версією
гегельянського апропрійованого Іншого як зворотної точки
Я-ідентифікації в модерні, то прагматики, бажаючи порушити
тотальність картезіанського дискурсу, тяжіють до перетворення «Ти» на «Іншого, надто Іншого» — пасивного, як правило, індиферентного людині начала, що становить собою
раціональну надбудову над фрагментарними розривами та
імпульсами безсвідомого, компенсуючи відповідні пробіли пізнання і розуміння світу. Утім, романтична ідеалізація Іншого
як Ти, зрештою, перетворює його у сакральний смисл, що набуває трансцендентного характеру межі і зразка тотального
існування Я (Символічного Батька). Якщо вийняти з романтичного концепту цей момент набожності, то, дійсно, мали б
справу з виправданням тоталітаризму, але романтичний шлях
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традиції треба читати у межах самої традиції, не проектуючи
на неї секулярні зразки мислення. Прагматична ж деконструкція Іншого позбавляє його рис субстанційності щодо Я і протиставляє його Я як інструментальний механізм (фантазм). Утім,
навіть у прагматизмі, якщо брати його ранні зразки («обличчя» Е. Левінаса, «Реальне» Ж. Лакана) присутній той самий, явний чи прихований, дискурс набожності, дискурс сакрального,
що споріднює між собою романтизм і прагматизм на стадії,
яка передує їх апропріації, їх «осідланню» з боку постмодерних
політичних практик. Тому спільною основою романтичної та
прагматичної версій інтерсуб’єктивності є модерний універсалізм, трансцендентальний чи феноменологічний.
У ранньому класичному трансценденталізмі Інший — це
завжди «іншість» — абстрактна межа пізнавальних можливостей картезіанського суб’єкта і функціональний механізм його
самоідентифікації. У такому ракурсі Інший втрачає свій самостійний буттєвий статус і піддається уніфікації з боку тотального Я мислячої істоти, яка егоїстично вимагає від Іншого його
проекції у світ Я. Критика «відособленої свідомості» картезіанського суб’єкта як втілення мисленнєвої самототожності у філософії діалогу призвела до моделювання образу Іншого, який
не продукується розумом, але безпосередньо відкривається в
досвіді як травма реальності. Такий Інший нічого не зобов’язаний Я, самодостатній і варіативний. З точки зору універсальної
етики він повинен викликати співчуття і почуття солідарності.
Постмодерне заперечення етики змінює цей шлях. Плюральність як механізм захисту від Іншого розчиняє самість Я у потоці не-Я, викликаючи релятивацію смислів їх обох. Крайнім
виявом релятивації є постмодерний образ Іншого як фантазійного імідж-ідеалу, що компенсує нестачу ідентичності.
У результаті компаративного аналізу трансценденталізму та
феноменологізму ми дійшли висновку про амбівалентність
концепту інтерсуб’єктивності. Перебуваючи в інтерсуб’єктивних відносинах, Я та Інший є одночасно відкритими і закритими щодо одне одного, налаштованими на взаємопроникнення
у сфері «між» («інтер») та ізольованими, трансцендованими
щодо одне одного та іманентно тотожними.
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Обмеженість концептів Іншого у будь-якій з даних парадигм (модерна класика, класична романтична філософія
діалогу, психоаналіз, постмодернізм, або: позитивна онтологія присутності, негативна онтологія відсутності, негативнодіалектична онтологія значущої відсутності) спонукає до поєднання трансцендентної та феноменальної іпостасей Іншого,
що виявляє його емпіричну даність як втілення трансценденції.
Або: Інший має відкритися як Подія, як остання істина суб’єкта,
що є одночасно присутньою (пізнаваною) та відсутньою (непізнаваною). Відкриття Іншого на кордоні онтичного і онтологічного, апофатичного і катафатичного начал можливе не там,
де є компроміс між вертикаллю постмодерна і горизонталлю
модерна, а там, де Інший постає як результат діалектичного
подолання фантазму Чужого через травму, якщо потрібно —
якісного «стрибка» над цим фантазмом, розриву із ним. Амбівалентний характер інтерсуб’єктивності як способу ставлення
до Іншого передає, на нашу думку, поняття «другий суб’єкт».
«Другий суб’єкт» — це своєрідний вакуум, «діра» (як і суб’єкт
взагалі), що формується на стику позитивізму, плюралізму та
етики. Завдяки його невизначеності (яку ми утримуємо як методологічний жест) другий суб’єкт не передбачає витіснення
Іншого у позасвідому сферу табуйованого бажання і межі (модерн). Другий суб’єкт не є обсценним виворотом структури і
сервісною функцією мислячого Я. Тому він не може існувати
виключно у межах позитивної онтології присутності (класики,
модерну). Там він завжди буде витісненим у роль Чужого.
Також другий суб’єкт не є подією чисто культурного досвіду, яка утворюється внаслідок відчуження бажання і перенесення його у сферу автоматичного відтворення (трансгресії)
у символічній машині екрану. Інший не може бути банером,
фантазмом, замісником насолоди, як у постмодерній онтології відсутності. Тоді він так і залишиться абстрактним Іншим з
власним брендом уявної ідентичності, яку забезпечує ринкова
політика ліберальної іронії, перетворюючи живе спілкування
на гру панівних означників та ковзання їх поверхнею («ліві»,
«праві», «вегани», «м’ясоїди», «ліберали», «консерватори»,
«гомосексуалісти», «патріархали» тощо). Найближче «другий
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суб’єкт» знаходиться до онтології виключення — випадання
спілкування із звичної ситуації ідеологічних стереотипів, утворення розриву, і тут філософія діалогу потребує доповнення і
реанімації з боку радикального психоаналізу.
Першою і визначною рисою «другого суб’єкта» є те, що він
не вписується у жодну із звичних типологічних ніш. Так, «другий суб’єкт», не є ні Ти, ні Я, ні Іншим у чистому вигляді, не є
він і сферою життєсвіту між ними. Нагадаємо знамениту, типово романтичну класифікацію інтерсуб’єктивності М. Бубера:
«Світ є подвійним для людини через подвійність її співвіднесення з ним. Подвійність співвіднесення людини пояснюється подвійністю основних слів… вони закладають існування»
[138, 16]. Тобто, виокремлені хасидським мислителем модуси
буття «Я-Ти» і «Я-Воно» — це два різні виміри існування людини, два способи ставлення до світу: «Я-Ти» — інтимно-діалогічне, суб’єкт-суб’єктне, інтуїтивно-цілісне ставлення Я до
світу як до живого, одухотвореного, мислячого та рівноправного начала, звернення до якого є запорукою мого власного
виживання. Даний модус буття притаманний сакральній сфері та виражений в особистісних аспектах релігійного почуття.
«Я-Воно» — знеособлено-монологічне, сцієнтистсько-технократичне, суб’єкт-об’єктне, аналітичне, раціональне ставлення до світу, що перетворюється в об’єкт і знаряддя маніпуляції, бездушний предмет досвіду та використання. Даний модус
буття — найбільш характерний для світської соціально-інженерної («фаустівської») традиції modernity, яка, зрештою, завдяки гіпертрофованому раціоналізму дійшла до глобальних
парадоксів постмодерну. В основі стосунків «Я-Ти» — духовність, любов, безкорисливість; в основі стосунків «Я-Воно» —
матеріалізм, відчуження, розрахунок.
«Другий суб’єкт» є живим співбесідником, але не є чистим
«Ти», оскільки передбачає певну долю об’єктності, предикатності щодо Я, фіксованою рефлексією його інакшості («другий» — це одночасно дружній та ієрархічно наступний, у математичному психоаналізі він є числом «нуль», прийнятим
за одиницю у порядку лічби, та одиницею, яка одночасне цей
«нуль» репрезентує: Сам як Інший та Інший як самість). Не є
■ 48 ■

1.4. Любов як діалог у просторі квазідіалогів

«другий суб’єкт» і чистим «Воно», оскільки постає джерелом
активності, зворотного впливу, співтворчості. «Другий суб’єкт»
не є і чистим Я, оскільки, окрім рефлексії самості, що дивиться
на себе по-іншому, ще передбачає саму інакшість як абсолютну інакшість, у її первинній недоторканості. Здається, ідеально
було б розташувати «другого суб’єкта» на межі, у сфері «інтер»,
але він — ширший за спільне поле взаємодії, бо інкорпорований до внутрішньої структури кожного із її учасників.
Ще М. Бубер зазначав, що трагедія людини полягає у неможливості постійного перебування у стані «Я-Ти», у неминучій втечі до світу «Воно». Ця втеча і є процедурою накладання
шву, коли Символічне починає репрезентувати Реальне, одночасно приховуючи та не приховуючи його. Взаємна зверненість Ти і Воно, суб’єкта і об’єкта, сакрального насущного
Іншого-обличчя та відстороненого емпіричного Іншого-речі,
призводять до того, що «другий суб’єкт» безперервно змінюється від живого співбесідника до замісника, починаючи виконувати функцію інструментарію. Отримавши панівний означник, сакральний горизонт, який вловлювався інтуїтивно,
починає осмислюватися інтелектуально, кодуватися у системі
культурних символів та при цьому безперервно віддалятися
від нас — тим швидше, чим, як нам здається, ми об’ємніше ми
його бачимо. Звідси — популярний фольклорний мотив зникнення щастя, любові, дива при його називанні. Тому «другий
суб’єкт» — це феномен, який за духом суперечить будь-яким
схемам, узагальненням і стереотипам, будь-яким спробам вибудувати з буття систему символічних маркерів. Це — вакуум,
що пручається номінації, зяяння, яке передує іменам, невисловлене та замовчуване, це — пауза, яка одночасно є нестачею та надлишком. Він існує до накладання Символічного, в
живій реальності.
Як принципово транскордонний і «бездомний» концепт
«другий суб’єкт» є одночасно простором і відправною точкою
творчої ідентифікації Я, перебудови його суб’єктності («першої» суб’єктності). Самоідентифікація відбувається у вузькому проміжку між «Ти» (Реальним) і «Воно» (Символічним
Реальним), так що дані фігури розташовуються в наступному
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порядку: «Ти», «Я», «Воно». У контексті психоаналізу «Я» стосовно «Ти» є регістром Уявного, що взаємодіє з Реальним (позасвідомим) та реальністю (травмою) й використовує ресурси Символічного (досвіду «Воно»). З діалектичної точки зору
символічні іпостасі М. Бубера, інтерпретовані крізь Борромеєві
кільця Ж. Лакана, постають як теза, антитеза, синтез, або як
зачин, кульмінація, розв’язка в нарративі розвитку будь-якого
явища — від сценарію міфу, ритуалу, казки до світової історії:
спочатку — первісна оргіастична єдність колективу, премордіальність Традиції, нерефлексивна ініціація, егалітарна солідарність, стихійний універсалізм, виражений у бінарній міфологічній схемі «Свої — Чужі» або «Ми — Вони» (перебування
в Реальному); потім — роз’єднання на основі виокремлення
суб’єкта із природного й колективного цілого як симптому
травми (реальності) — розвитку його раціонального мислення, рефлексії, входження у царину мовно-культурних практик, сигніфікації, коли формуються партикуляризм Іншого
та численних інших й споживацьке ставлення до світу як до
речі, як до «Воно» (входження у процес вибору ідентичності,
в Уявне); потім — втеча від свободи внаслідок добровільної
відмови «Я» від своїх прав на користь системи («Воно»), початок тоталітаризму, перетворення «Я» на «Воно» і сакральна
жертва «Я» своєму «Воно» (Символічне як зшивка). Я передує
«Воно», але наслідує «Ти»: тобто спочатку людина сприймає
світ інтуїтивно-цілісно, відкрито та безкорисно, переживаючи
його як даність «Ти»; потім людина під впливом «Ти», у «відношенні» із ним, набуває свою власну самість, а потім, мірою
розвитку рефлексії, логічного мислення, починає розкладати
світ на елементи і трансформує його у знеособлене «Воно» —
сферу досвіду та егоїстичних потреб.
«Воно» — це позасвідоме, бажання: або витіснене і підкорене (пасивне «Воно»), або відчужене від людини, переведене в автономний режим трансгресії (машину бажань) і перетворене на активний двійник petit a, який переймає на себе
якості активності (інтерактивність) та пасивності (інтерпасивність) «Я» у якості його замісника. Можливе і інше завершення цієї діалектики — возз’єднання «Я» із «Ти», яке відбу■ 50 ■
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вається після стадій першоєдності та роз’єднання на основі
перебудови суб’єктності обох взаємодіючих героїв, їх символічної розшивки та перепрошивки: «Воно» (бажання, Інший)
знову стає «Ти», але не безпосередньо даним у кровній спорідненості-спайці «своїх», яка детермінує людину до народження, позбавляючи вибору, а обраним добровільно і духовно, з
урахуванням логічного мислення, раціональності і рефлексії,
внаслідок свідомої інтерпеляції в Традицію («Ближнього»).
Рух від першоєдності через роз’єднання до возз’єднання як
діалектична тріада є рухом від Чужого через Іншого до Ближнього і одночасно ланцюгом послідовних стадій мономіфу в
ритуалі, казці, романі, сюжеті фільму, індивідуальній матриці
життя (виходом, ініціацією, завершенням). Так гегельянський
метод зближується з методом Борромеєвих кілець та діалогічною філософією на основі соціального психоаналізу міфології та історії. У силу діалектичної єдності онтогенезу та філогенезу етапи, які проходить кожна людина у своєму житті
від «Ти» через «Я» до «Воно», починаючи зі «стадії дзеркала»,
відтворюються у макромасштабі в культурно-історичному
процесі як перехід від духовних до матеріальних, від позасвідомих до свідомих, від реальних до символічних форм буття.
Так, дихотомії М. Бубера перегукуються з парними категоріями «культура-цивілізація» у О. Шпенглера та М. О. Бердяєва;
дилемами «мати-бути» у Г. Марселя та Е. Фромма, а також з
ідеєю Е. Фромма про послідовність переходу від варварського
(«райського») спілкування до логічного аналізу, індивідуалізації, свободи, а, відтак, до самотності й втечі від свободи як тягаря страждання, до входження у світ примусу, надалі ж — до
виходу за межі примусу у світ вільного спілкування у любові
[478]. Дана схематика відповідає універсалізму раннього християнства, новозавітній притчі про «скарби на небі» і «скарби
на землі», посланням апостола Павла, які у подальшому склали
основу для відповідної богословської класифікації культур на
сотеріологічну, спрямовану на небесне спасіння (у психоаналізі — радикальний розрив, Реальне, суб’єкт), та евдемонічну,
спрямовану на земне задоволення (у психоаналізі — практики
екрану, символічне зшивання).
■ 51 ■

Розділ І. Суб’єкт: відсутність, насилля, присутність, любов

Перебуваючи в просторі «другого суб’єкта», , індивід завжди є живою промовою до «Ти», але в ролі «Ти» постає він сам:
«Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі і в
нім Бог пробуває» [Ів.4:16]). Відношення з «другим суб’єктом»
набуває характеру тексту — культурних смислів, що творяться ним. «Я», віддзеркалене в тексті, «мертвіє», відривається від
свого автора-творця, стає «Воно», тобто частиною світу, щоб
потім знову і знову актуалізуватися в «Ти» під впливом свого
співавтора-читача. Необхідний постійний процес повернення
мови до буття (у герменевтичному значенні), або прорив буття крізь мову (у психоаналітичному розумінні) для того, щоб
знову і знову відроджувався «другий суб’єкт». Конфлікт між
текстом і буттям, текстом і смислом, що розкриває прірву між
буттям і мовою, є частковим виявом протистояння трансценденції та іманенції, емпірії та екзистенції як сакрального і профанного, як Реального і Символічного. За словами С. Б. Кримського, «виникла загрозлива колізія між цивілізацією та
екзистенцією. Людина виявилась розіп’ятою між палеолітом
свого духовного підпілля та науково-технічним прогресом,
який, за висловом А. Ейнштейна, став нагадувати сокиру в руках дикуна» [272, 4]. Цивілізація як сфера матеріальних форм
буття і тиражованих на їх основі симулякрів масової культури
виявилася чужою суб’єкту, який виявляється у самості, індивідуальності, самототожності, у здатності зберігати вірність
самому собі. Самість же людина набуває лише на межі з Іншим
і через Іншого, але Іншого, усвідомленого як реальний суб’єкт,
а не як двійник. Отже, діалог можна репрезентувати як безкінечний рух від Іншого до самого себе, як «дорогу до власного
дому» (С. Б. Кримський [272, 10]), тобто — як екзистенційну
цінність. Екзистенційні цінності мають універсальний, інтегративний характер, синтезуючи релігійні, етичні, естетичні
та політичні партикулярні цінності, та відрізняються інтровертною спрямованістю, зверненістю до внутрішнього світу
суб’єкта (М. С. Каган) [247], який, «стоячи у просвітку буття»
[491, 400], переживає себе, інших і весь світ. «Другий суб’єкт»,
усвідомлений як смисл, втілений у тексті, постає світом екзистенції. Любов, універсальна братерська солідарність, є її
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концентратом і концентратом самості: одночасно всезагальним та сингулярним станом.
Акцент на релігійності орієнтує на цілісну єдність усіх форм
інтеракції в «другому суб’єкті»: діалогу особистостей, діалогу
цивілізацій, діалогу особистості з Абсолютом, що трансцендує
інтерсуб’єктивність з моральної площини у метафізичну, коли
за способом міжособистісного та міжкультурного спілкування
вибудовується модель діалогу людини з об’єктом віри, з Богом
як абсолютно Іншим (чи-то, в суб’єкт-суб’єктному контексті, —
із «суб’єктом» віри). Іудей Мартін Бубер був першим філософом, який надав найбільш повне обґрунтування релігійної інтерсуб’єктивності. Так, на думку М. Бубера, діалогічні взаємини
виявляються у трьох сферах: стосунки людини з природою,
інтерперсональний діалог та діалог у сфері духу — релігійне
спілкування людини з Богом [134]. На підставі виокремлення
даних сфер можемо, дещо скорочуючи, говорити про «другого
суб’єкта» у двох основних вимірах: соціально-психологічному
(спілкування індивідів одне з одним у профанному/суспільному бутті) та релігійно-містичному (спілкування індивіда з Абсолютом у сакральному просторі).
Релігійна складова в концепті інтерсуб’єктивності, здійснюючи моральне опосередкування комунікації як основи
буття, виходить за межі повсякденної практики міжконфесійних відносин. Релігійний діалог — не тотожний взаємодії віровчень, церковних організацій та релігійних традицій.
Зв’язок віровчень, догматів, організацій, культів, ритуалів не
виходить за рамки Символічного, він вписаний у сучасну політику ідентичностей, прибічники якої фрагментують населення, розподіляючи його по маркерах і брендах, пов’язаних з
відповідними секторами цільової ринкової аудиторії. Справжній релігійний діалог є онтологічним: він відбувається на рівні означуваного — значень, смислів, архетипів і позасвідомих
прагнень, виводячи спілкування між особистостями, притаманну їм «взаємність свідомостей» (вислів М. Г. Недонселя), на
рівень метафізичного спілкування особистості з Абсолютною
Творчою Особистістю Бога (принцип персоналізму в діалозі
[1]) у площину трансценденції, любові та свободи.
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У такому сенсі релігійний діалог постає розривом, який
сприяє перебудові суб’єктності у бік подолання тривоги, страху, відчуження як наслідків втрати віри й занепаду моральних
цінностей. Особливо актуальним цей стан постав для Заходу
періоду «втраченого покоління», — коли релігійність стала в
очах громадськості тим духовним фокусом, який стягує воєдино усі форми комунікації й допомагає людству виявити перешкоди на шляху до єднання. Релігійний діалог можна розглядати крізь призму феноменології, яка через прийом epohe
дозволяє утримуватися від агресії переконань (певний час
тримати інтерпеляцію у власну ідеологію на відстані) [191,
40], але феноменологію, для запобігання поверхової нещирості і лицемірності формально-оперативного спілкування,
необхідно доповнювати герменевтикою як процедурою занурення у сакральні смисли себе та Іншого з метою виявлення їх
універсальних основ, та психоаналізу, у межах якого герменевтична інтерпретація як декодування у процесі інтуїтивно-духовного розуміння постає способом розшивки від упереджень
символічного порядку. Реальність — ось кінцева мета релігійного діалогу — межова реальність інтимної взаємності.
Релігійний діалог найбільшою мірою торкається інтуїтивно-цілісних форм пізнання людиною дійсності, заснованих на
живій творчій уяві, але уяві, усвідомленій не як чисте лаканівське Уявне, а як єдність Реального-Уявного-Символічного, позасвідомого і свідомого, архетипу і символу, суб’єкта та об’єкта
уявлення, фіксована у категорії «імажинер» Ж. Дюрана [12].
Основним положенням діалогічної віри є живе, інтуїтивне ставлення до Бога як до люблячого «Ти», яке, з одного боку, знімає
посередників в отриманні людиною сакрального досвіду, а з
іншого боку, підкреслює живу імпровізаційність та безкінечну
недовершеність (не-описаність, не-вимовленість, до-мовність)
даного досвіду. Інтерсуб’єктивність акцентує особистісні, інтимні сторони релігії, внутрішній стан віри на противагу зовнішньому ритуальному благочестю, суб’єктивний досвід Одкровення, на якому на всіх етапах розвитку релігійно-філософської
думки акцентували увагу містики і який функціонує виключно
у формі «невисловленого», невербального підтексту розмови.
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З цього приводу у «Логіко-філософському трактаті» Л. Вітгенштейн писав про те, що містики «праві», але не можуть
висловити свою правоту через те, що вона суперечить «граматиці», словесним формам культури [156]. «Правота» тут —
розрив та подія, протиставлення ситуації погоджених правил,
почуття Цілого (Реального), яке не піддається класичним
позитивним визначенням і яке не може охопитися жодною
тотальною словесною формулою. Цілісність людського духу
порушується витісненням Бога у світ «Воно»: релігія відбувається лише, як глибинний, духовний, невідчужуваний стан
віри (тим самим релігії ніби «повертається» її первинне значення «religare» — лат. «зв’язок»). Онтологія присутності (у
кращому сенсі слова «консерватизм») тут поєднується з психоаналітичною онтологією виключення, оскільки передбачається єдність буття, традиції, істини, абсолютного смислу з
суб’єктом як його живим творцем і транслятором, який щохвилини сприймає, інтерпретує, продовжує, транслює, «свідчить»
істину не за буквою, а за духом — за почуттям любові до «другого суб’єкта» (Іншого). Причому, що характерно, «другий
суб’єкт», будучи сакральним, одночасно виявляє історичність,
будучи горизонтальним у синтагмі, торкається і вертикальної
парадигми, поєднуючи простір і часовість, статичне ядро та
тяглість, вічність і тривалість, фіксовану як «чистий теперішній час», «тут і тепер буття», тобто він постає як нульова ступінь письма [87], «ім’я Бога», беззмістовна непарність формули
в психоаналізі «0=1» (суб’єкт репрезентований через мову), —
що чудово передане в архетипному образі «саса» (сучасного
як вираження вічності — залгані) в африканській міфології,
або в гайдеггерівському «Dasein», або в імперативі іудейської
заповіді («міцва»), що вимагає негайного виконання в умовах
безпосередньої присутності/розриву.
Відтак, вибудовується об’ємна голографічна модель «другого суб’єкта» по трьох взаємопов’язаних векторах: Бог, світ,
людина, — що перебувають в суб’єкт-суб’єктних зв’язках. Як
справедливо зазначає друг і опонент М. Бубера, філософ Франц
Розенцвейг, взаємність трьох зазначених компонентів життєсвіту — це органічна єдність творення (стосунки між Богом і
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світом), Одкровення (Богом і людиною) та спасіння (людиною і
світом) [36]. Треба зазначити, що дані три процеси інтерсуб’єктивної взаємодії у синхронії — Творення, Одкровення, Спасіння — це одночасно діалектичні стадії розвитку у діахронії
(теза, антитеза, синтез у гегелівській методології; Чужий, Інший, Ближній у діалектиці діалогу; форма, зміст, форма у сфері
предметності; початок, середина, кінець в лінійному нарративі; минуле, теперішнє, майбутнє у темпоральності; вихід, ініціація і завершення у мономіфі; зав’язка, кульмінація, розв’язка в літературній фабулі казки чи роману; першоєдність,
роз’єднання, воз’єднання у теології; варварство, культура/
цивілізація, над-культура в загальній історії; спілкування, свобода, любов в індивідуальній історії). Частковим виявом цієї
діахронічної матриці є рух думки від дуалізму «Ми — Вони» в
традиційних і модерних ідеологічних системах (Чужий) через
плюралізм численних інших серед інших в екстазі комунікації
постмодерну (Інший) до універсалістичної єдності Ближнього
в неомодерні. На рівні топіки теологічному трикутнику Ф. Розенцвейга частково відповідають кільця Борромео Ж. Лакана: Реальне, Уявне, Символічне (знову Реальне). Це дозволяє
тлумачити «другого суб’єкта» як діалектичний принцип буття культури в цілому, — як у синхронічному (регіональному),
так і в діахронічному (історичному) зрізах, як за синтагмою
(зовнішньою горизонтальною віссю), так і за парадигмою
(внутрішньою вертикальною віссю).
Здійснений нами аналіз особливостей «другого суб’єкта»
дозволяє виявити основні парадокси його буття. По-перше,
«другий суб’єкт» є одночасно свідомим і позасвідомим, раціональним і чуттєвим, структуруючись по вертикальній і
горизонтальній вісях семіотики як амбівалентна єдність мислення і мови. У точці їх перетину в якості нульової фонеми (беззмістовної непарності, імені Бога) «другий суб’єкт» — це первинна гола реальність (Реальне), яка безпосередньо-чуттєво
відкривається людині і сприймається на рівні позасвідомого.
З точки зору негативно-діалектичної онтології «другий
суб’єкт» є подією досвіду, концентрованою часовістю, спрямованою у вічність, з точки зору онтології присутності «другий
■ 56 ■

1.4. Любов як діалог у просторі квазідіалогів

суб’єкт» є носієм архетипу (імажинером, традицією, міфом,
живим Батьком-Сином), з точки онтології відсутності — порожнечею, нестачею, вакуумом, «дірою», з точки зору онтології виключення — ситуацією розриву, любові, революції,
одиничної універсальності й універсальної одиничності, коли
екзистенційна зустріч двох (і більше) реально вразливих людей перестає підпорядковуватися символічним правилам дискурсу, законам ідентичностей, формальним іграм, статусам і
т.п. і перетворюється на злиття двох (і більше) нестач.
Позасвідомий характер «другого суб’єкта» не витісняє із
змісту даної фігури раціонально-аналітичної форми пізнання, поєднуючи в діалозі свідомість і знак, ідеальні значення та
реально-символічну мову, динаміку і статику, метафору і метонімію. Адже будь-який діалог — це насамперед внутрішній
діалог, рефлексія, яка допомагає глибше пізнати свого співбесідника і виробити дружнє ставлення до нього. Цього не
може відбутися без присутності у діалозі з «другим суб’єктом»
одухотвореного Розуму, органічної єдності інтуїтивної та раціональної форм пізнання у загальному процесі герменевтичної інтерпретації стосунків. Без розумового опосередкування
діалог перетворюється в інтимний емоційно-психологічний
зв’язок двох людей, часто заснований на ідеалізації партнера, а відтак, — непевний, із постійною загрозою розчарування та відчуження. Останнє несумісне із справжнім діалогом,
оскільки він передбачає знання Іншого у значенні усвідомлення його самості, здатності сприймати його таким, як він є. Це
знання носить одночасно раціональний і морально-етичний,
когнітивний та аксіологічний, характер і постає як результат
засвоєння інформації та переживання її ціннісних аспектів. Домінування ірраціональних мотивів у діалозі може послабити у
ньому мотив обов’язку перед Іншим на користь пристрасті до
нього, а відтак, — нівелювати глибинну суть діалогу, звести її
до трансгресії бажання (зшивки).
Чисто емоційний характер діалогу надає останньому егоїстичної замкнутості, не дозволяє його суб’єктам розширити
поле діалогічних відносин, включивши до нього інших учасників як суб’єктів етичного ставлення. Емоційність стосунків
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«Я — Ти» може доходити до самозаперечення і обертатися
непристойним сплеском цинізму та прагматичної раціональності. Адже «Ти» — це завжди суб’єкт, від якого «Я», віддаючи
йому себе, вимагає такої ж віддачі у відповідь. Наявність такої вимоги, взаємна спрямованість співвідношення, по-перше,
вносить у діалог небажані для нього мотиви petit a, а, по-друге, попри усі попередження, мимоволі раціоналізує діалог,
надає йому маніпулятивних рис, тому що наявність запитів
щодо «Ти» фіксує імпліцитну здатність налаштованої на інтуїцію людини все ж таки відчужувати світ як засіб задоволення
власних потреб. Гіпертрофія буберівської мрії про діалог дає
привід для справедливої психоаналітичної та етичної критики останнього за маніпулятивність спілкування з «Ти» як із
замісником і компенсатором травми. Говорячи політичною
мовою: «Я — Ти» у своєму крайньому вияві — це ультраконсервативний монологічний тоталітаризм, який не лише не
знімає ринкової маніпулятивності, але й реактивно підтримує
її гомеостаз. Утім, як ми покажемо надалі, подальші спроби перевести ідею «Ти» в ідею «недоторканості» Іншого призвела
до секуляризації діалогічної філософії, яка, втративши дискурс
набожності, перетворилася на голу політику мультикультуралізму (риторику відмінностей, або стратегію мертвого Батька
лібералізму) і призвела до ще більшого репресування Іншого,
зближення з яким стало остаточно неможливим у суспільстві
численних інших, у середовищі атомарних індивідів.
Ще одним важливим парадоксом «другого суб’єкта» є його
одночасна закритість та відкритість, несхожість і тотожність. «Другий суб’єкт» є лише тоді суб’єктом, коли він зберігає справжню, автентичну недоторканість і вихідну «закритість», яка не має нічого спільного з політикою символічного
ковзання ідентичностей, притаманною для мультикультуралізму. Останній використовує недоторканість ідентичності як
маркетинговий хід для просування ринкового універсалізму,
виправдовуючи відверто насильницькі ідентичності, якщо
вони сприяють просуванню ринку, і табуюючи ті ідентичності,
які гальмують ринок, незалежно від їх відповідності вимогам
людяності, які у постмодерні беруться під сумнів. Мультикуль■ 58 ■
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турний світ побоюється зовсім-Іншого, радикально Іншого,
абсолютно Іншого, який одразу ж таврується як «фундаменталіст», «патріархал», «консерватор» і т.п., надаючи перевагу
діалогам «своїх» з «майже своїми» — одомашненими і прирученими іншими, які становлять симулякри локальних культур. З цього приводу С. Жижек зазначає: «Сучасний постмодерністський расизм є симптомом мультикультуралістського
пізнього капіталізму. Ліберальна «терпимість» мириться з
фольклорним Іншим, позбавленим своєї сутності (подібно
безлічі «національних кухонь» в мегаполісі); однак будь-який
«реальний» Інший негайно засуджується за свій «фундаменталізм» Тобто він завжди за визначенням є «патріархальним» і
«насильницьким» [220, 59].
Вихідним пунктом сприйняття інакшості як радикально
Іншого є першопочаткове екзистенційне проти-стояння індивіда світу, не-залученість його до буття Іншого, що залишається закритим смислом для самості. На перший погляд, ця первинна трансцендентність Я, що іманентно не належить світу і
мислить його з боку, входить у суперечність з вимогою трансцендування в Іншого. Але, на нашу думку, подібний парадокс,
є умовним продуктом модерного картезіанського мислення,
що ґрунтується на принципі, твердо втіленому Р. Декартом, —
самоототожнення через виділення сфери автономності свого
Его серед інших людей. Бінарна опозиція суб’єкта і об’єкта —
засадничий принцип західного мислення, який не дозволяє
проявитися Іншому, залишаючи його в статусі об’єкта (речі,
предмета бажання, Воно). Це означає або витіснення Іншого
у сферу підкореного бажання (едипальна класика), або еманація бажання і переведення Іншого у режим автоматичного
відтворення (машини бажань), зовнішній і репресивний стосовно суб’єкта (анти-Едип, постмодерн).
Радикальний розрив з modernity означає припинення
суб’єкт-об’єктної опозиції, Punctum у місці, де має бути об’єкт.
Саме тут народжується суб’єкт («другий суб’єкт»), звільняючи себе та Іншого від символічних стереотипів. Звернення до
себе базується відтепер на необхідності відмовитися від себе,
само-ототожнення відбувається за межами Я через Іншого. Ін■ 59 ■
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шими словами: чим далі від Іншого, тим ближче до нього як
до Ближнього. Чим більше Інший є Іншим (зовсім Іншим, абсолютно Іншим, радикально Іншим, надто Іншим, Дальнім), тим
він більш тотожний. І навпаки. Тотожність відкриває далекість.
Людині не потрібно відмовлятися від себе, щоб вийти у світ,
чи відмовлятися від світу, щоб увійти в себе, оскільки самість
і світ, мікрокосмос і макрокосмос, суб’єкт і суб’єкт утворюють
одну живу традицію: солідарності — мовою марксизму, монізму — мовою містики і соборності — мовою консерватизму.
Стан залученості та не-залученості, приналежності та не-приналежності людини до світу — це один і той самий стан взаємного трансцендування, подібного до амбівалентного образу
мандрів лісом: там право бути собою, бути в безпеці, одночасно
означає ризик себе покинути, піддатися небезпечним блуканням стежками буття. Зрештою, це, мовою етики, і є станом любові, справжнього діалогу як самореалізації через самовіддачу.
Амбівалентність та складність концепту «другого суб’єкта»
виявляється також у тій ролі, яка в інтерсуб’єктивних відносинах відводиться слову, або, точніше кажучи, проблемі мовлення, промовляння до Іншого як механізму здійснення спів-буття
«Я» і «Ти». Чи потрібний у якості медіатора інтерсуб’єктивних
відносин вербальний текст, чи подібні стосунки здійснюється
у тій «сфері між», яка плаває у паузах між репліками, як певна «священна тиша», як «мовчання», як «невисловлене», яке
не потребує мовної об’єктивації? Східний дискурс культурної
позиції, звісно, акцентуватиме увагу на містичній тиші. Західний же, виходячи з іудеохристиянських архетипів, — на буттєвій ролі слова у сприйнятті істини «другого суб’єкта». Наприклад, австрійський християнський мислитель Фердинанд
Ебнер розробляє етичну доктрину під назвою «пневматологія» — вчення про «духовну людину» (anthropos pneumaticos)
на противагу «душевній людині» (anthropos psuchicos), — що є
герменевтичним перекладом вчення Святого апостола Павла
[1 Кор. 2: 10-15; 15: 44–47]. Основу духовності складає «відношення» — першопочаткове звернення до Іншого, вираженням
якого є «живе слово» як посередник між людьми, між людиною
і Богом — медіатор, що має онтологічний статус і служить го■ 60 ■
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ловним засобом подолання притаманного усій західній метафізиці від Платона до Ніцше синдрому «відособленої свідомості» гіпертрофованого індивідуалізму [511, 28–44].
Показово, що трактовка вчення апостола Павла у психоаналізі, де відношення постає як розрив, передбачає більшу
увагу до реальності, яка є позасвідомою (до-мовною), становлячи вакуум у символічній структурі, що, однак, не виключає
подальшого застосування імен як практики органічного свідчення про істину. Насправді тут немає суперечності, оскільки
означуване і означник, домовний смисл і мова, співвідносяться
за принципом адекватного надання імен подіям: слово, будучи
тілесно-морфологічною конструкцією, має, окрім зовнішньої
форми (морфеми та фонеми) і тісно пов’язаного з нею основного смислу, ще й певний розпливчасто-аморфний, невизначений «внутрішній зміст», або «семему», яка через розгортання
додаткових значень (конотацій) пробуджує потужні образно-асоціативні символічні ряди, забезпечуючи тим самим невимовну присутність «невисловленого» у висловленому, присутність надлишку як нестачі та нестачі як надлишку. Мова
існує лише на прогалинах мови, у її ляля-формах (притчах,
образах, коротких енергійних висловах, займенниках, поетичних прийомах подвійної асиметрії, які, наприклад, демонструє
апостол Павло, вводячи діалектичне спростування у подвійній
нерівності статей: «Одначе в Господі ані чоловік без жінки, ані
жінка без чоловіка. Бо, як жінка від чоловіка, так і чоловік через жінку; а все — від Бога» [1 Кор. 11:11-12]. Амбівлаентна
єдність слова і невисловленого у стосунках з Іншим — це єдність Реального і Символічного, а ще ширше: Реального і Символічного по горизонтальній вісі мови (архетипу) — з Уявним,
із суб’єктом мовлення, що народжує смисли у кожний момент
свого екзистенційного існування в часі по вертикальній парадигмальній вісі.
Через смислову об’ємність та амбівалентність концепт
«другого суб’єкта» консолідує елементи трансценденталізму
та феноменологізму, емоційності і раціональності, закритості
та відкритості, слова і невисловленого, онтології присутності
і онтології відсутності. Будучи надлишком стосовно звичних
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парадигм Іншого у модерні та постмодерні, цей концепт відіграє роль альтернативи між індивідуалізмом та колективізмом, індивідуальністю і солідарністю. Введення поняття «другого суб’єкта» в результаті критичного психоаналізу філософії
діалогу дозволяє, позбавившись утопізму, показати новітні
шляхи звільнення суб’єкта від маніпулятивного символічного
порядку сучасності, від стереотипів і спайок екранної культури. Надалі ми ще повернемося до цієї проблеми, а зараз пропонуємо зосередити увагу власне на стратегіях символічної
зшивки, на методах і формах маніпуляції, що ховають суб’єкта
від себе самого та від Іншого.
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СИМВОЛІЧНЕ:

МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

2.1. Неструктуроване насилля:
від жорсткої до м’якої сили

С

пецифікою сучасної інформаційної війни є її знаковий,
символічний, семіотичний характер, оскільки головним
середовищем, де здійснення насилля над суб’єктом (семіовійна),
перетвореним в об’єкт впливу, є мережа як відображення позасвідомого (Символічного Реального). Саме мережа, яка створює
уявний ефект горизонтальних свобод, є джерелом приховано-вертикального тотального контролю. Насилля, яке лежить в
основі сучасної інформаційної війни, становить подвійну небезпеку завдяки тому, що воно маскується під осуд насилля, будучи
воєнним «пацифізмом», подібно до того, як ліберальна ідеологія
маскується під власну відсутність: супротивника легко подолати, якщо переконати його, що насилля — це погано, а те, що
пропонується, є альтернативою насиллю (класичних модерних
«тоталітарних режимів», «фундаменталізму», «сталінізму», «фашизму», «радикальному націоналізму» тощо). Концепція сучасної інформаційної війни, яка розпочалася з розробок Авіаційного
університету в Алабамі, будувалася на комплексному зверненні
до людського розуму, до епістемологічних аспектів роботи зі свідомістю і тим, що лежить поза її межами. Полковник Річард Шафранськи стверджує, що інформаційна війна як спосіб атакування
супротивника на стратегічному та оперативному рівні повинна
носити системний характер і фокусуватися на нарративі, зверненому до супротивника з центрованим повідомленням: «Ви повинні припинити боротися, оскільки ваші люди не підтримують
вас, і ваші діти гинуть на цій війні» [41].
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Теоретики «приємної» інформаційної війни вважають її
ефективність універсальною, незалежно від рівня розвитку того
чи іншого суспільства чи групи, проти якої вона застосовується.
Адже менш розвинуті суспільства завжди можуть сприйняти
технології і телекомунікації від більш розвинутих, а впливати
на них можна, задіюючи їхню ж символічну мову, від категорій
тотему і табу до категорій мемів та НЛП. Утім, чим вище знаходиться держава чи спільнота на рівні розвитку технологій, тим
вона вразливіша для інформаційних впливів. Тому інформаційна
війна — багатовекторна: вона передбачає вплив на зовнішні та
внутрішні групи, людей старшого і молодшого покоління, космополітів та носіїв етноцентричної свідомості, фундаментальних
і маргінальних суб’єктів: вона ведеться через образи, слова та
зображення, вона використовує межі держави і виходить за її
межі, вона застосовує вплив на зовнішнього супротивника через
внутрішні («проксі») групи і т.д.
Парадокс еволюції інформаційної війни полягає у тому, що
мірою розвитку суспільства від аграрного (перша хвиля) через
індустріальне (друга хвиля) до інформаційного (третя хвиля),
коли ускладнювалися стратегії прийняття рішень, так само
ускладнювалися методики ведення інформаційної війни, яка,
на думку Джона Аркілли и Девіда Ронфельдта, ставала все менш
кровопролитною, не вимагаючи відвертих ритуальних та міфологічних атрибутів фізичного бою, але все більш небезпечною,
оскільки від пріоритету виснаження переходила до пріоритету
повного знищення супротивника [2]. Дане знищення іноді означає не тільки і не стільки фізичну смерть, скільки — смерть
духовну, моральний примус супротивника на всіх рівнях системи його життєдіяльності приймати рішення, які суперечать його
ж цілям і відповідають цілям агресора, причому сам супротивник буде вважати, що це — його рішення. Теоретик інформаційної війни нового типу Р. Шафранськи, який почав працювати у
Е. Тоффлера, говорить про те, що до фізичного знищення в інформаційній війні можна не доводити, якщо сформувати поведінку
ворожих організмів так, щоб не зруйнувати самі організми [42],
якщо створити «приємні» умови, за яких супротивник буде «сам»
приймати потрібні для агресора рішення. Тотальність психічно■ 66 ■
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го знищення в сучасній інформаційній війні досягається за рахунок притаманної для третьої хвилі тенденції до ефемеризації
та символізації праці, яка стає все більш легкою завдяки наявній
техногенній основі, не вимагаючи особливих зусиль, окрім натиснення кнопки, але це дає шалений результат.
З цього приводу видатний американський публіцист, один з
теоретиків сучасної філософії техніки, Марк Дері у книзі «Швидкість втікання: кіберкультура на межі століть» розглядав легкість, швидкість, оперативність і новизну у віртуальному світі
інформаційного суспільства у якості символів нового сакрального досвіду в мережі [205, 56]. Кіберпростір постає як носій
другої космічної швидкості, з якою корабель долає силу земного тяжіння. За допомогою Інтернету долаються базові цінності
людства: тіло, смертність, пам’ять, історія, важка фабрична праця, — від яких воно «тікає» в простір тотального забуття. Замість
тіла ми маємо віртуальний об’єкт бажання, яким постає уявний
співбесідник, petit a у кіберпросторі (за С. Жижеком, «Уявне Віртуального» [223]), замість пам’яті та історії — насолоду, замість
праці — її символічну імітацію в корпоративному транснаціональному капіталізмі. «Забуття пам’яті» в мережевому суспільсті, яке В. Подорога навіть виділив в особливу субкультуру
[382], — це і є ризома, динаміка, діахронія, метафора, парадигма
Р. Якобсона, вертикальна внутрішня вісь темпоральності А. Бергсона та Ж. Дельоза, де в потокці часовості розчиняються і переплітаються між собою знаки і значення, події та імена, оригінали
та копії, симулякри і смисли, означники та означувані. Порожнеча мережі стає новим середовищем інформаційної війни.
Але, тим не менше, подібна пустота не звільняє нас від тягаря самоцензури, оскільки мережа є не уявним сценарієм, а
глибинним дзеркалом реального позасвідомого. Постмодерна
порожнеча, яка постає наслідком релятивації, є станом кризи
ідентичності, що сформувався завдяки розчиненню «Я» у численних інших — байдужих інших, які не надають людині необхідних конотацій для самовизначення, потрібних їй панівних означників оклику (інтерпеляції). Втрата ціннісно-смислових векторів
ідентифікації особистості в плюралізмі — інформаційний шок —
це, по суті, ситуації смерті Батька, описана через психоаналіз як
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кастрація Символічного в ліберальній іронії. Інформаційний шок
являє собою драматичний випадок зустрічі суб’єкта з власною
нестачею, з власною травматичною реальністю, що спостерігається як гола об’єктність, яку витримати — неможливо, що і зумовлює зафіксований Б. Хюбнером страх людини перед вільним
часом як перед станом нудьги [497, 37]. Страх перед травмою
змушує людину захищатися, самотужки вибудовуючи відповідні символічні екрани. У результаті залежність зростає, оскільки
робочий час і дозвілля змішуються, збільшується віртуальний
контроль за приватним життям у суспільстві горизонтального
контролю, влучно названому З. Бауманом «рідинна сучасність»
(«Синоптикон») [92], або соціум тотального «вуайєризму» (підглядання), а ми перетворюємося на рабів ринкової системи.
Постмодерна пустота, утворена внаслідок символізації праці, появі зайвої кількості вільного часу, нудьги і туги, інформаційного шоку від смерті Батька, обертається новим тоталітаризмом,
який людина приймає добровільно, — низовим самоконтролем
і самоцензурою. Постмодерна праця «фріланс» — це завжди
усамітнення, завжди зустріч із власним Реальним, від якого потрібно затулятися. Це — оголена непристойність інформаційної
прозорості, гіперреалізм симуляції. Екстаз комунікації, який виникає на грунті прориву Реального, пояснюється перенесенням
бажання на численних цифрових інших, які перетворюються на
замісників твоєї активності («інтерактивність», яка породжує
пусту пасивність) чи пасивності («інтерпасивність», яка породжує пусту активність). Теологія «крісла-катапульта» виявилася
неспроможною утопією гіперреалізму в дусі Е. Тоффлера, який
мріяв про «революційне багатство» Сполучених Штатів [43], але,
тим не менш, реальність показала, що накопичення капіталу
призвело до поглиблення базового конфлікту у світі, який охопили новітні стратегії ведення інформаційної війни, покликаної
цей конфлікт замаскувати.
Специфічним відкриттям третьої хвилі стало осмислення повідомлення не лише за його центральним значенням, а й за підтекстом: адже будь-яку модель події у символічній зшивці можна,
як ми це виявили, здійснюючи структурний психоаналіз ідеологічної спайки (шву) за Ж. Лаканом та Ж. А. Міллером, закодува■ 68 ■
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ти у певну комбінацію нулів та одиниць, де суб’єкт (нуль, діра)
репрезентується за допомогою одиниці (Іншого), будучи інкорпорованим у систему знаків і значень разом зі своїм позасвідомим, втіленим у підтексті тексту. Наявність прихованого суб’єкта
(підтексту) у спайці, яку можна передати у вигляді електронних
даних і потім розкодувати, означає наявність у новітній інформаційній війні значних елементів позасвідомого. Нова інформаційна війна — це всеохоплююча робота з позасвідомим, яка не
зводиться до епістемологічної атаки на знання супротивника,
на його раціональні уявлення та свідомість (Логос). Така війна
працює з тим, що ми у собі не знаємо, точніше, слідуючи логіці
Люблянської школи, не знаємо, що насправді знаємо про печеру
психіки як до теоретичний і домовний досвід реального життєсвіту: фобії, жахи, сновидіння, забобони, архетипи і т.д. (Міфос).
Відмінність між Логосом і Міфосом, між системами знань та
системами переконань, визначає відмінність новітніх методів ведення семіотичної війни від старих, традиційних методів обману,
просвіти чи викривання. Системи знань є універсальними, всезагальними та раціонально організованими. Вони ґрунтуються на
наукових принципах, даних перцепції, спостереженні та узагальненні результатів спостереження. Суб’єкт, який ґрунтується на
системі знань (суб’єкт cogito), характеризується передбачуваною
поведінкою, його дії і вчинки можна прогнозувати. Його можна
підманути або, навпаки, розкрити йому очі на брехню. На відміну від систем знань, системи переконань є індивідуалізованими:
вони базуються на неврозах, психозах та інших виявах соціальних психопатологій, спрямовуючими чинниками яких є фантазми. Такі суб’єкти є раціонально непередбачуваними, оскільки
мотиви їх поведінки важко перевірити на практиці. Введення до
інформаційної війни позасвідомого чинника змінює образ ворога: від цілісного гомогенного утворення, ґрунтованого на ієрархії
лідерів, раціональну волю яких потрібно змінити, він перетворюється на дифузну розпливчасту множину окремих супротивників та груп супротивників, з кожним з яких або з кожною з яких
доцільно працювати окремо. Ворог — це окремі вороги, окремі
уми, окремі моделі свідомості, яка заглиблюється коренями у
культурні архетипи та цивілізаційні коди позасвідомого. «Ворог»
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розсипається на меми і модулі, втрачаючи цілісність і конфігурацію, як і сама війна. Цензура у такій війні стає неструктурованою, повідомлення — хаотичними: вони рухаються у всі боки, в
довільних траєкторіях, і призводять до важко передбачуваних
наслідків.
Звідси — новітні «культурно-антропологічні» та «культурологічні» методики ведення війни у світі ліберал-демократії, яка
враховує в управлінні опонентом культурно обумовлені характеристики (історію, релігію, пам’ять, цивілізацію, картину світу).
Гуманітарне знання та гуманістика у цілому стають ідеологіями
глобального світу, виконуючи роль механізмів виправдання та
зміцнення ринку, способів просування менеджерського кейсу.
Американський економіст, директор Інституту культурних змін,
автор безневинної на перший погляд ідеї «культури як передумови економічного розвитку держави» («Вашингтонський консенсус») Л. Харісон доводить, що вестернізації країн Близького
Сходу, Африки та Латинської Америки ефективно можна опроводити на основі досягнень культурної антропології, коли культура стає механізмом поширення вільного ринку та боротьби
з соціалізмом [495], що у цілому відповідає концепції шокової
терапії Чикагської школи неоліберального економіста М. Фрідмана [477], оскільки обома авторами терор у Чілі діагностується
як небувалий економічний успіх. Культурні традиції країн, де насаджується лібералізм, необхідно вивчати, враховувати у стратегіях менеджменту, виділяючи найбільш «токсичні» та найменш
«токсичні» елементи для експансії Заходу, відбирати найбільш
ефективні для ринку елементи традицій, змінювати через політику їх на ті коди, що більше сприяють поширенню глобалізму.
Аргентинський прибічник «Вашингтонського консенсусу», політолог Маріано Грондона, виокремивши США як зразок культури
прогресу, визначив Латинську Америку як культуру «спротиву
прогресу» [15]. Таким чином, «Вашингтонський консенсус» використовує культуру як кейс для просування своєї компанії, спираючись на корпоративні цінності «загальних своїх». Сама культура і гуманістика стають інструментами вільного ринку.
Ще одним безумовним аспектом інформаційної війни є
фрагментація. Вона передбачає можливість репрезентувати су■ 70 ■

2.1. Неструктуроване насилля: від жорсткої до м’якої сили

противника не як гомогенне ціле, а як еклектичну сукупність
окремих елементів, окремих гетерогенних носіїв позасвідомих
переконань. На перший погляд видається, що фрагментація
представляю собою практику протидії насиллю як символічному дискурсу демонізації цілісності ідентичності Іншого. Але
кінцевою метою фрагментації є не пошук травматичного ядра
Іншого з метою виявлення солідарності з ним, а розклад Іншого
на елементи: «зручні» складові, які можна використати у власних цілях, та «незручні», які необхідно нівелювати. Таким чином,
відбувається перебудова ідентичності Іншого, його м’яка асиміляція за фантазмічним сценарієм колонізатора. Прихованим
елементом репресивності щодо Іншого є сучасна феноменолого-герменевтична стратегія спілкування з Іншим в європейській
мультикультурній освіті (С. Ваарденбург, Дж. Кітс, Р. Сміт та інші)
[396], яка, на перший погляд, пропонуючи відмову від дуалізму
чорно-білого бачення світу «Ми — Вони» і пов’язаної з дуалізмом ксенофобії, є «гуманістичною» або декламує себе як така в
рамках політики толерантності і взаємоповаги. Нам пропонується розглядати Іншого не як цілісність, а як систему «традиція —
група — індивід», враховуючи усі можливі варіації при переході
від традиції в цілому до окремих носіїв цієї традиції, які можуть
з різним ступенем відданості сповідувати її. Цей жест, який представляє собою неоліберальну політичну апропріацію філософської герменевтичної процедури інтерпретації, перегукується із
способом ставлення до Іншого в релятивізмі американської школи культурної антропології, представники якої, нерідко на замовлення спецслужб, виконували дослідження з диференціації «базових» і «маргінальних суб’єктів» всередині однієї аборигенної
культури з метою визначення більш чутливих та менш чутливих
щодо зовнішніх впливів [370]. Чи не нагадує це виокремлення
«токсичних» і «нетоксичних» елементів культур в менеджменті
М. Грондони? І чи можна говорити про гуманізм і діалог там, де
мова йде про вибір більш гнучких і м’яких стратегій «крадіжки
чужості» (Б. Вальденфельс) [148, 58], більш витончених способів
одомашнення «Чужого»? Теоретики інформаційної війни у США
не приховують справжніх цілей фрагментації: «Якщо противник
організований як коаліція з безлічі спільних центрів тяжіння, в
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рамках коаліції можуть існувати багато культурно обумовлені
системи переконань. Вони можуть бути залучені і переможені в
деталях» [41]. «Деталями» тут слугують представники молодого покоління, які характеризуються більшим ступенем гнучкості
щодо зміни патернів поведінки, розвитку космополітичної свідомості, схильності до індивідуальних свобод та обізнаності в
інформаційних технологіях,. Такі індивіди є потенційно продуктивним середовищем для вестернізації, що здійснюється поступовими, позірно «лагідними» методами трансгресії бажання.
Мова йде про стратегію, яка набула назви «м’якої сили», —
термін професора гарвардського університету політолога Джозефа Ная [32], що означає насаджування інтересів ліберал-демократії Європи та США через масову культуру, стиль життя,
цінності дипломатії та риторики, медіа, мистецтво, спокуси, дію
індустрії розваг та інші елементи машини бажань. Наприклад,
зразком такої сили став ефект від радіо «Голос Америки» в СРСР.
Софт-пресинг, демонструючи сентиментальне насилля лібералізму, засвідчує повну політизацію ринку. Насилля у рамках soft
force набуває характеру неструктурованої дифузної цензури та
самоцензури, заснованих на добровільній інтерпеляції суб’єктів
в банери рекламної пам’яті ідеології постмодернізму. Неструктуроване насилля нової інформаційної війни має подвійний характер: воно одночасно є жестом збереження цілісності ідентичності
Іншого і жестом її руйнації. Як установка на збереження цілісності ідентичності Іншого насилля є універсалістичною практикою,
спрямованою на «досконалого» («фалічного») ворога як спосіб
заповнення нестачі суб’єкта. Як установка на руйнацію цілісності
ідентичності Іншого насилля є партикулярною практикою, спрямованою на пошук травматичного ядра ворога з метою розкладу
його ідентичності на окремі елементи та формування її нового
фантазмічного сценарію на основі перекомбінації цих елементів.
Універсалістична стратегія, як правило, відбиває жорстке насилля, притаманне для шовінізму та глобалізму, і передбачає або
тотальне знищення Іншого, або співіснування з ним на засадах
максимальної ізоляції, дистанціювання або навіть апартеїду. Партикулярна стратегія має справу з сентиментальними згладженими формами насилля, пов’язаними з політикою ідентичностей
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та риторикою відмінностей, притаманних для мультикультуралізму, плюралізму, ліберальної іронії та проекту толерантності. У стратегії «м’якої сили» поєднуються обидві практики насилля: відверта і маніпулятивна, — що урівноважують пробіли
одне одного. Тому м’яка сила умовно протиставляється «жорсткій силі» — здатності до примусу через державну міць країни.
Їх протиставлення подібне до протиставлення Синоптикону та
Паноптикону, класичного вертикального та некласичного горизонтального контролю. США більше схильне до жорсткої сили,
Європа — до м’якої, але їх взаємне доповнення утворює біг по
замкнутому колу від ринкового універсалізму (глобалізму) до
партикуляризму ідентичностей (мультикультуралізму). В обох
випадках справжньої зустрічі з Іншим, заснованій на усвідомленні реального Іншого як нестачі (вразливості, смертності) та
усвідомленні на цій підставі власної нестачі і травми, через що
відбувається прощення, співчуття та злиття в універсалістично-індивідуальне «Ми» (Ближнього), — не відбувається. Інший
є завжди фантазмічним сценарієм: або в недоторканості його
демонізації (Чужий в глобалізмі та універсалізмі, тоталітарній
диктатурі та директивній цензурі), або в диференціації його на
зручні та незручні, «токсичні» та «нетоксичні», «демонічні» та
«приємні» елементи, з яких можна створити нову уявну ідентичність (Інший серед Інших у партикуляризмі, релятивізмі, плюралізмі, у неструктурованій цензурі суспільствах «м’якої сили»).

2.2. Мультикультуралізм
як підтримка глобалістичного гомеостазу
Про зв’язок жорсткої та м’якої сили можна говорити багато, розкриваючи концепції сучасної інформаційної війни. Одним із найбільш яскравих виявів цього зв’язку є використання
ліберальними силами радикалізму як інструменту просування
вільного ринку, непристойним виворотом якого є фашизоїд■ 73 ■
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не начало в усіх його формах: «доктрина шоку» в лібертаріанській економіці, «біг замкнутим колом» в перебігу кольорової
революції, «перебування в негативному» як спосіб утримання
мас у покорі в умовах уявного вибору між демократами і націоналістами і т.д. Про це у своїх роботах неоднократно писали представники Люблянської, Французької та Монреальської
шкіл (С. Жижек, Н. Кляйн, А. Бадью). Щоб зрозуміти лібералізм
як Символічне і його непристойний виворіт — радикалізм як
Реальне — необхідно здійснити критичний психоаналіз культурно-політичного проекту мультикультуралізму як механізму
легітимації ринкового універсалізму та способу підтримки гомеостазу репресивної глобалістичної матриці у її інерціальному
самовідтворенні. Перш, ніж ми це будемо робити з економічної,
логічної, психоаналітичної та соціокультурної точок зору, визначимо вихідні концептуальні умови обґрунтування мультикультуралізму, його класифікацію і структуру.
Якщо осмислювати питання з чисто абстрактної, «стерильної», точки зору, мультикультуралізм можна допустимо розглядати не як м’яку силу, яка маскує жорстку і не як спосіб підтримки глобалізму, а як реакцію на плюральність — багатоманітність
культур, яка передбачає, що в одному суспільстві, спільноті, групі, громаді, локації проживають люди з різними релігійно-цивілізаційними і ціннісно-смисловими укладами, що вимагають
комфортного співжиття внаслідок утримання їх символічних
порядків на певній відстані одне від одного: «Не порушуй мій
індивідуальний простір, і я не порушуватиму твій». Наявність
таких людей і такого їх прихованого бажання можна вважати
фактом травматичної реальності багатьох країн, чиє населення
перемішане завдяки біженцям, гастарбайтерам, студентам, туристам та іншим героям глобалістичного транснаціонального руху:
мова йде про Канаду, Мексику, Україну, Росію, Бельгію, Велику
Британію, Німеччину, Францію, Швецію, Швейцарію, США тощо.
Інший у цих локаціях перетворюється з абстрактної фігури морального горизонту («Так, я люблю Іншого, але тільки, якщо він
знаходиться у топосі «десь не тут») на цілком конкретну реальну
фігуру повсякденного досвіду, яка прагне забрати «моє» буття:
від сутичок в супермаркетах до терористичних актів. Онтоло■ 74 ■
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гічна даність травми стала відправною точкою для побудови великої кількості утопічних і вельми суб’єктивних проектів «присвоєння» Іншого, його «одомашнення» та легітимації. Приборкати того, хто викликає острах, будучи одночасно Тінню непристойного вивороту «Я», з точки зору негативної діалектики
Т. Адорно є жестом ката-антисеміта, який спотикається в особі
єврея об власне Реальне: недарма його ненависть подекуди набуває пародійних, істеричних і одночасно абсолютно раціоналістичних форм вгамованої технократії [56].
Мова йде про відчуження від себе власних негативних рис
і перенесення їх на героя-антагоніста (Тінь, Чужого), чиї жести
і навіть тілесність (одяг, вигляд, запах), викликають нумінозне
почуття зачарування і огиди як дещо, іманентно притаманне
«мені». На цьому засновані практики насилля у вигляді демонізації цілісності його ідентичності або ідентифікації з ним, а також
спроби осідлати і приборкати цю ворожу ідентичність шляхом
селекції її «кращих» частин та поміщення їх у безпечний простір
сумісного існування. Спілкування з Іншим, пройшовши шлях від
модерної трансценденталістської тотальності (тоталітаризм,
шовінізм, глобалізм, колоніалізм) до постмодерної феноменологічної диференціації (плюралізм, релятивізм, цинізм, постколоніалізм), рухалося по замкнутому колу. Притаманна для жорсткої
сили другої хвилі індустріального суспільства ідея «плавильного
котла», заснована на універсалістичних законах еволюції, знання
яких спонукало до розподілу народів на «розвинуті» та «відсталі» (і, відповідно, до колонізації «відсталих»), поступалася місцем
властивій для м’якої сили третьої хвилі інформаційного суспільства ідеї «салатниці» — позірної рівноправності та рівнозначності всіх культур, розвитку та збереження їх відмінностей на
засадах контекстуальних істин і внутрішніх функціональних
потреб.
У 1957 році для характеристики політики Швейцарії було
вперше застосовано термін «мультикультуралізм», в 1971 р. у Канаді уряд прем’єр-міністра Е. Трюдо прийняв Офіційний акт про
мультикультуралізм. Показово, що парадигма мультикультуралізму сформувалася у розпал радикальної постмодерної реакції
на колоніальні стратегії, після бунтів у Сорбонні 1968 року, і на
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неї покладалися надії того, що вона покладе кінець синтагмі жорсткого тиску. Недарма Е. Левінас, вчення якого було присвоєне і
перекодоване мультикультурним дискурсом, вважав кінець європоцентризму «останньою мудрістю Європи» [300, 86], здатною
до подолання тотальності власного месіанства заради релігійного Іншого, інтерпретованого в рамках етичного раціоналізму як
поклик до вини і відповідальності. Але спробуємо видалити з левінасизму етику, релігійність, універсальність, — і ми отримаємо
проект розчинення інших в інших при одночасному утриманні
іншості як панівної системи прихованої домінації «Я». Мультикультурна парадигма зародилася як симптом кризи класичного
лібералізму і одночасно стала фантазмом неолібералізму, оскільки одному виду приборкання протиставила другий, перенісши
одночасно об’єкт пресингу з так званих «етнічних меншин» на
етнічну більшість: показовим випадком такого зміщення тиску
є розгін 11 вересня 2007 року мітингу пам’яті жертв терактів
11 вересня політкоректною бельгійською владою, щоб не образити нелегальних мусульманських мігрантів в Брюсселі.
У якості чергової спроби капіталістичного ринку утриматися через ритуальне самообмеження мультикультуралізм піддавався і піддається послідовній критиці з боку представників
модерного універсалізму (класичного лібералізму), традиціоналізму (консерватизму) та марксизму (психоаналізу), які вважають, що етнокультурні дистанції між людьми є незначними
на тлі їх світоглядної єдності (універсалізм), соціальної солідарності (марксизм), цивілізаційної спільності (традиціоналізм).
У рамках даних парадигм стверджується, що мультикультуралізм
виник як тимчасова і вимушена реакція окремих західних країн
на «виклик імміграції» [267], спровокованої глобальним ринком
та розв’язаними ним локальними війнами. Мультикультуралізм
звинувачується у цілій низці недоліків, а саме: в утопічному відриві ідеї безконфліктного співіснування культур від практичного життя; у відсутності раціональної аргументації; у зловживанні
впливом на емоційно-чуттєву сферу, в наївності і сентиментальності; в агресивній пропаганді тензофобії (боязні будь-якої напруги), що призводить до капітулянтства, конформізму і, зрештою, до підтримки агресивної сторони конфлікту.
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Одним із найбільш сильних аргументів проти мультикультуралізму є, на нашу думку, універсалістична фрейдомарксистська
теза про зміщення ним базового (класового) конфлікту, що виражається у схильності прибічників політики іденттичностей до
романтичного «культуралізму» — стилізації соціально-групових
відмінностей між місцевими жителями й іммігрантами під культурні і, тим самим, маскування економічного протистояння під
етнічне, релігійне, гендерне тощо: «Чутки про іншість іншого
сильно перебільшені» [327], тобто відмінностей між «мною» та
Іншим — не менше, ніж того вимагає саме буття, але й не більше.
Другим слабким місцем мультикультуралізму, що стає предметом вже традиціоналістської (консервативної) критики, є його
неспроможність розв’язати етнорелігійні проблеми ісламських
та інших фундаментальних релігійних і політичних груп, внаслідок якої практичне застосування доктрини мультикультуралізму не тільки не призводить до розвитку толерантності, але й нівелює останню через провокацію радикал-націоналістичних та
фундаменталістських рухів, які або допускаються зі страху (тензофобії), або підтримуються з міркувань ринку («кожен насолоджується по-своєму»), або взагалі виправдовуються і підгодовуються у якості правого механізму підтримки транснаціонального
капіталу в умовах шокової терапії (капіталізму катастроф).
Утім, прибічники ліберал-демократії та неолібералізму продовжують відстоювати мультикультурний проект, диференціюючи сам проект як ідеальну схему від його практичних наслідків.
Так, професор політичної теорії факультету державного управління Лондонської школи економіки Чандран Кукатас, класик
мультикультурної теорії, вважає мультикультуралізм єдиною
альтернативою загрозі класичного тоталітаризму соціальних
мегамашин модерну [275]. Перед нами — штучна бінарна опозиція, яку традиційно використовує глобальний світ, створюючи
ілюзію вибору: «Або ліберал-демократія, або відновлення тоталітарних режимів Сталіна і Гітлера», — ігноруючи при цьому той
факт, що неонацистські рухи як символічна личина і так свідомо і навмисно заохочуються ліберал-демократичним світом для
просування стратегії «перебування в негативному» (від експериментів в Чілі та Індонезії до країн Східної Європи в наші дні),
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використовуючи при цьому ефект постаті Гітлера як уособлення абсолютного зла, яке «минуло», а відтак «не повториться»
(«ніколи знову»), що уможливлює легітимацію будь-яких форм
неонацизму як «меншого» зла. Залишається поза увагою також
те, що соціалізм як антиглобалістична альтернатива, окрім сталінського терору, має багато різних форм, що діалектично розвиваються, унеможливлюючи повернення до модерного класичного сталінізму (від латиноамериканської теології визволення до
нордичної моделі, від радикально лівих рухів Чьяпасу до поміркованого традиціоналізму чи навіть синтезу з капіталізмом, як у
Китаї).
Концепція так званого «м’якого» мультикультуралізму,
Ч. Кукатаса передбачає послідовне дотримання цінностей індивідуальної свободи вибору — невтручання в життєсвіт Іншого та
утримання від нав’язування Іншому «свого», у результаті якого
спільною основою взаємодії стає загальноетичний принцип блага за формулою: «Не нашкодь» (Джон Стюарт Мілль). Як бачимо,
м’який мультикультуралізм трансформує класичну ліберальну
етику модерну, пропускаючи її через феноменологічне утримання від оціночних суджень, що надає йому певні переваги перед
жорсткими формами приборкання Іншого: ізоляціонізм, апартеїд, асиміляція тощо, — але це не знімає з м’якого мультикультуралізму репресивності, яка зберігається у самій установці на
крадіжку чужості, на апропріацію Чужого, його включення в ринок, його підкорення. Універсальний смисл спільного блага, який
втілюється в сакральному досвіді середньовіччя і навіть Просвітництва (Абсолюту, всезагальної волі, добра, свободи, суспільного договору і природного права тощо), поступово вивітрюється
мірою відходу від дискурсу набожності, що призводить до заміни
універсального смислу блага партикулярними інтересами ринку.
Для виявлення цієї прихованої партикулярності, відмітимо,
що мультикультуралізм є внутрішньо складним диференційованим феноменом, який дозволяє, між іншим, включати в його
поле і «ліві» рухи, лібералізуючи і таким чином присвоюючи їх,
що відобразилося на наявності, як мінімум, трьох версій, або
модифікацій мультикультуралізму. На основі переосмислення
типології мультикультуралізму, упровадженої В. Малаховим та
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Ф.-О. Радтке [393, 103–115], розглянемо їх. Перші дві з них — «соціально-педагогічний», або «моралістичний», та «кулінарно-цинічний», або «постмодерністський» — належать до ідеологічного
порядку мультикультуралізму і сповідуються представниками
англо-саксонської більшості, яка розробляє цей проект в теорії.
При цьому «соціально-педагогічна» версія, яку сповідують переважно представники освітніх та філантропічних організацій,
тяжіє до пріоритетів класичного лібералізму другої хвилі, представляючи собою романтичну тугу за універсальним етичним
раціоналізмом в стилі Ю. Габермаса, а «кулінарно-цинічна» версія представляє собою чистий неопрагматичний постмодерн,
представники якого (в основному, інтелектуали з богемних,
університетських кіл і медіа) відмовляються від канону І. Канта
заради риторики Differance, спираючись на філософію Ф. Ніцше,
О. Шпенглера, Ф. Боаса, Ж. П. Сартра та В. Джеймса. Наприклад,
А. Макінтайр стверджує, що кожна велика теорія моралі є похідною відповідного культурного контексту, а тому ніякі компроміси між різними етичними спектрами в культурі — неможливі, а
його однодумець, антикантіанець Р. Рорті, теоретик неопрагматизму, говорить, що «немає нічого в глибині кожного з нас, ніякої
загальнолюдської природи, ніякої притаманної людству солідарності, яку можна було б використати для морального посилання» [433, 234]. Романтики, отже, відтворюють матрицю модерну
з її метанарративом «спільного блага» (Символічного Батька), а
прагматики є типовими героями Фуко, відстоюючи перверзивну
матрицю смерті Батька, ліберальної іронії, кастрації Символічного, повного збайдужіння інших серед інших.
Протистояння між універсалістами Габермаса та партикуляристами Фуко є чисто умовним, оскільки обидві групи відтворюють одну і ту саму матрицю капіталістичного суспільства
modernity, схильного до гомеостазу на основі чергування жорстких (глобалізм, універсалізм, тотальність) та м’яких (глокалізм, партикуляризм, фрагментація) форм, де останні обслуговують інтереси перших. Умовною є також їхня універсальність (як
і одиничність), оскільки прориву до спільного, справді спільного
(у значенні інтернаціональної солідарності), як і прориву до особистого, надто особистого (у значенні унікальної одиничності
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кожної людини) не відбувається: універсалізм людства підмінюється універсалізмом ринку (тобто корпоративними цінностями
фінансових еліт), а партикуляризм окремих людей — груповими символічними ідентичностями, які цей ринок обслуговують.
У результаті постмодерний мультикультуралізм просто легітимує суперечності, закладені модерним глобалізмом, маскуючи їх
або посилюючи. Колоніальний ринок, який і викликає означені
відмінності, нікуди не дівається і ніяким чином не обмежується:
просто ці відмінності набувають обґрунтування в теорії ідентичностей.
Про те, що обидві групи часто є однаковими виявами егоїстичної «турботи» про Іншого в негативному значенні турботи
як переймання на себе онтологічного статусу інакшості свідчить
спротив, який виходить від представників етнічних меншин, нащадків колонізованого аборигенного населення «бідного Півдня» та ісламських країн, що на основі травматичної реальності і
власного ресентименту у надрах практики мультикультуралізму
розробляють і пропонують третю його форму — «реактивну»,
або «фундаменталістську», практичний ефект якої бачимо у США
наприкінці карантину Сovid-19 в 2020 р. Утім, етноцентричне
прагнення фундаменталістів повернутися до традиції в умовах
ізоляції або шовінізму становить собою лише різновид правого
(в новому прочитанні — лівого) популізму, що симптоматично
реагує на базовий конфлікт ринку і виступає способом підтримки його інерції у якості постмодерної форми расизму. Незадоволення ультраправих/ультралівих не є ознакою їх справжнього
бажання гомогенізувати культуру (хоча вони щиро можуть вірити у свій фантазм), а є ознакою глибоких суперечностей самого
капіталізму, який використовує прийоми часткового самообмеження та самозаперечення для свого зміцнення і продовження.
Під виглядом заперечення глобалізму відбувається його трансформація в гіперглобалізм: популісти, які спираються на вільний ліберальний ринок, відіграють у цьому процесі провідну
роль, реалізуючи в життя доктрину шоку, притаманну для капіталізму катастроф.
Легітимовані парадокси, закладені в структуру мультикультуралізму (тотальність і фрагментація, колоніалізм і фун■ 80 ■
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даменталізм, які взаємно підтримують одне одного), дають про
себе знати в травматичних фактах реальності. Трагічна смерть
Махатми Ганді у 1948 р., Іранська революція 1979 р., трагедія
11 вересня у США посилили цинічну позицію риторики відмінностей, зорієнтовану на деконструкцію, ізоляцію та атомізацію
індивідів і культур. Кожна культурна традиція почала сприйматися як така, що характеризується власним набором етноцентричних цінностей, а загальнолюдські етичні смисли — як
фікція, уявний сценарій. Орієнтація на розмаїття та індивідуалізацію виховала цілі покоління носіїв пасивної толерантності, не
здатних до взаємної виручки у кризових умовах (що демонструє
будь-яка ситуація епідемії та війни) і підвладних паніці, розгубленості та медіа-пропаганді. Глобалізм і атомізація стали de fakto
двома крайнощами однієї сутності.
Щоб зрозуміти причини і сутнісні основи зазначених парадоксів як симптомів неспроможності системи в цілому, необхідна системна критика мультикультуралізму, як мінімум, на
чотирьох рівнях: економічному, психоаналітичному, логічному,
конкретно-історичному. Якщо конкретно-історичний аналіз виявляє лише негативні ефекти дії мультикультуралізму в соціокультурній практиці (проблеми біженців, гастарбайтеров, робочих місць, загроза міжнародного тероризму, епідемії, локальні і
гібридні війни, кольорові революції, рухи Fa та Antifa тощо), то
аналіз психічної економіки виявляє глибинну основу іманентної
логіки мультикультуралізму як ідеології капіталістичного базису (Символічного Реального). Головними тенденціями розвитку
сучасних капіталу і праці є два процеси, перший з яких стосується їх внутрішніх стосунків, а другий — природи кожного з цих
елементів базису. Перша тенденція розділяє продуктивні сили і
виробничі відносини, капітал і працю, а друга — одночасно гомогенізує їх характер. Так, відбувається розрив між капіталом і
працею, влучно названий З. Бауманом «розлученням» [90, 20-21],
коли капітал стає дедалі більш мобільним і транснаціональним,
а праця — статичною і локалізованою, прив’язуючи працівника,
відчуженого від капіталу, до місяця постійного або тимчасового проживання. Капітал залежить лише від часу, а праця — від
простору. Їх обслуговують різні категорії людей: фінансово-полі■ 81 ■
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тична еліта і маса, власники капіталу і їх працівники, динамічні
капіталісти й менеджери та нерухомі ізольовані виконавці чужих рішень, люди часу і люди простору, постмодерністи і люди
модерну, космополіти-мультикультуралісти і реактивні фундаменталісти, — що рухаються колом у взаємному гомеостазі. Ця
суперечність між часом і простором, динамікою і статикою, діахронією та синхронією, парадигмою постмодерну і синтагмою
модерну, оголює глибоку класову прірву базового конфлікту як
головної хвороби глобального суспільства. Незважаючи на шалені темпи інформатизації економіки ядра, переважну більшість
світового ринку зайнятості складає ручна праця в країнах третього світу, напівпериферії і периферії.
З іншого боку, глобальне суспільство сучасності — це мережеве суспільство, воно існує на основі нових медіа, де не лише
капітал і його прирощення набуває віртуальних форм, але й праця стає знаковою, віртуальною, символічною і тому — легкою,
такою, що не вимагає особливих фізичних зусиль. Це призводить
до змішування планів буття: грань між працею і дозвіллям, робочим та вільним часом, публічним і приватним секторами затирається, інтровертне начало перетинається з екстравертним
началом на грунті тотальної інформаційної прозорості, що призводить до оголення непристойного, прориву Реального, виходу
назовні найбільш інтимних подробиць особистого життя. Відсутність таємниць у світі гіперреалізму симуляції стає примусовим
жестом, оскільки люди добровільно розміщають на сторінках
соціальних мереж інформацію про себе, добровільно читають інтимну інформацію про інших, добровільно виконують роботу у
себе вдома, перетворюючи дім на варіант космічної капсули, але
ця добровільність є репресивною, вона відбувається всупереч
самості, вона є відкритістю проти власної волі. Сучасні ситуації
карантину під час пандемії посилюють гіперреалізм у перформативному, вивернутому назовні, суспільстві, виявляючи усе те, що
в традиційних суспільствах було прихованим.
Віртуалізація праці захоплює не лише власників капіталу,
людей часу, але й людей простору, навіть тих, хто виконує ручну
працю, оскільки після роботи він перетворюється на обивателя,
який у час дозвілля використовує соціальні мережі, не кажучи
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вже про представників розумової праці. Ефемеризація праці в мережевому суспільстві не призводить, тим не менш, до збагачення
простих працівників, які не поповнюють масово когорту людей
часу. Навпаки, люди часу, власники капіталу, продовжують протистояти людям простору і намагаються підкорити їх, створивши їх зручну компенсаційну символічну реальність через екран,
підпорядкувавши їх новому ідеологічному порядкові гегемонії.
Віртуальність для людей часу — це ресурс доступу до капіталу
і влади. Віртуальність для людей простору — це компенсація
їхньої підкореності і бідності. Затирання граней між дозвіллям
і працею не призводить до затирання граней між працею і капіталом, тобто не знімає базового конфлікту і не перетворює на
капіталістів простих працівників, які або цілодобово працюють
на ринок у віртуальному режимі, або цілодобово відпочивають,
знов-таки, у віртуальному режимі ринку, тобто піддаються його
глобальному контролю. Новоутвореної страти так званих «креативних еліт» (колишніх працівників — нинішніх власників капіталу) — недостатньо для покриття базового конфлікту сучасного мережевого суспільства. Мультикультуралізм як симптом
«креативності» є способом маскування базової травми глобалізму: багатоманітність ідентичностей у мережі приховує ринковий
універсалізм.
Але, незважаючи на різне відношення до мережі, як людина
часу, власник капіталу, так і людина простору, працівник, так чи
інакше перебувають всередині ризоми й переживають глибоку
кризу ідентичності, пов’язану із «смертю Батька», — забуттям
пам’яті і відчуженням, що відбуваються у віртуальній реальності.
Нагадаємо, що у структурному психоаналізі Ж. Лакана «смерть
Батька» ілюструється на прикладі фігури «байдужого Іншого»
(«ліберального іроніка») у постмодерні, який завдає особливо важкої травми колишнім рабам і нинішнім неофітам «свободи» — представникам населення Східної Європи, що змінюють
патрональні моделі стосунків, притаманні для соціалістичного
табору, на ліберал-демократичні. В класичних тоталітарних пенітенціарних системах вертикального контролю (Паноптикон)
ідентифікація з Батьком (Господарем) відбувається за рахунок садомазохістичної нестачі Господаря в Рабі і Раба в Господарі. Тому
■ 83 ■

Розділ ІІ. Символічне: маніпулятивні стратегії інформаційної війни

в дисциплінарних суспільствах порядку зливаються воєдино дві
нестачі, інтерпеляція в традицію відбувається напівусвідомлено,
на екстимному рівні між свідомістю й позасвідомим, що полегшує
процес зшивки, ідентифікації з Батьком як з Символічним.
Якщо Батько «вмирає» (завершується патроналізм, наступає
ліберал-демократія), зникає образ «агресора» (донора і опікуна
одночасно), що служить вектором самоідентифікації. Зникає постать, яка роздавала підлеглим панівні означники, вказувала, що
їм робити, а що не робити, схвалювала і засуджувала, заохочувала
і карала, пригнічувала їх і одночасно піклувалася про них. Батька
можна було любити, можна було ненавидіти, можна було любити
і ненавидіти одночасно, ідентифікуючись із Тінню, але ідентичність Батька була одночасно цілісна і не цілісна, оскільки усі знали, що не лише Син несе нестачу і потребує Батька, але і Батько
потребує Сина, що призводило до певної соціальної солідарності
через злиття двох нестач. Віднині Інший (ліберальний іронік)
стає замкнутим (байдужим) Іншим і не несе цієї нестачі, подібно
до героя давнього російського прислів’я: «Мужик на пана сердився, сердився, а пан і не знав». Іншому немає діла до того, що хтось
бажає бачити його в ролі ідеального двійника, Тіні, агресора, антагоніста, Пана, опікуна, захисника чи наглядача. Це ставить «Я»
у ситуацію зіткнення з власною травмою, з власним Реальним, з
порожнечею, позбавляючи його можливості до самовизначення,
оскільки людина визначається у конотаціях Іншого. Непереносимість травми породжує нову тотальність. Позбавлена цензора,
людина починає самоцензуруватися, позбавлена контролера людина сама собі стає контролером.
За таких умов замість «суспільства свободи» після подолання дисциплінарності патроналізму ми отримуємо суспільство
ризику і контролю (Синоптикон), де нечіткість або відсутність
норм і вимог з боку Батька провокує ще більш жорсткі вимоги
Сина щодо самого себе. Як зазначив Жак Лакан на одному зі своїх семінарів, «з фрази старика Карамазова: «Якщо Бога немає, то
усе дозволено», — слідує в контексті нашого досвіду, що відповіддю на фразу «Бог помер» слугує, навпаки, висновок «не дозволено нічого» [283, 55]. Дана теза радикалізується у С. Жижека: «Суб’єкт звинувачує Іншого за його невдачу та/або безсилля
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так, ніби цей Інший винуватий у тому, що він не існує» [218, 225].
Прибічник проекту мультикультуралізму, відповіддю на який є
етнічний шовінізм, чинить, як байдужий Інший: він залишає людину наодинці зі своєю травмою, чим спонукає її до ще більшого
насилля, завершуючи охлократію диктатурою за платонівським
циклом влади. Представники європейської спільноти грають
роль «байдужих інших» для країн пострадянського простору, що
понесли сакральні жертви в «кольорових» революціях, намагаючись «доєднатися» до удаваного західного «раю»: адепти цього
«раю» просто втрачають інтерес до країн, що не пройшли тест на
«шок». Вони розчаровуються у своїх колоніях за неспроможність
подолати постсоціалістичну корупцію і за неспроможність подолати радикальний націоналізм, який у свій час самим Заходом
був заохочений як інструмент ринку, а надалі мав бути подоланий. Іншими словами, відбувається перверзія Батька, що дає обіцянки, але не виконує їх, виникає ефект «зради». Це спонукає жителів колоніальних територій вдаватися до відверто реакційних
дій, як-от, публічні акції зі знищення прапору Євроспільноти на
акціях радикалів, що, будучи породженням і сервісною функцією
глобалізму, висловлюють протест проти нього. У даному випадку
маємо справу з ескалацією глобалізму, з його перетворенням на
гіперглобалізм під виглядом часткового чи повного заперечення,
коли матриця ринку самовідновлюється через негацію.
Суб’єкт в мережевому суспільстві переживає «смерть Батька» двічі: у перший раз, коли переводиться з офісного режиму
праці на дистанційний і віртуальний (фріланс, карантин), вдруге — всередині самої віртуальної реальності. Спочатку відбувається втрата Символічного в особі начальника, контори, звичного розпорядку дня і звичного розподілу годин між працею та
дозвіллям, у результаті чого або все стає дозвіллям, або все стає
працею. Або суб’єкт, стикаючись з надлишком вільного часу, переживає нудьгу як травму від Реального, будучи вимушеним рятуватися від неї або шляхом самодисципліни (цілодобової праці
на ринок), або шляхом розваги (знов-таки, цілодобової праці на
ринок, але в іншому форматі): так чи інакше, він потрапляє під
глобальний контроль. Друга «смерть батька» — це екстаз комунікації в Інтернеті. Батько не тільки помирає для суб’єкта, надаючи
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йому вільний час. Людина проводить цей час не у себе на кухні чи
в печері релігійної аскези, а в мережі. Працюючи в мережі, суб’єкт
стикається з ситуацією інформаційного шоку (шуму), отримуючи одночасно численні і суперечливі повідомлення. Мова йде про
те, що у конфлікт вступають його різні ідеальні двійники, різні
співбесідники, різні об’єкти бажання. Замість одного Символічного Батька маємо багато уявних «батьків» (замісників), які, до
того ж, відмовляються виконувати свої батьківські функції або
виконують їх недостатньо переконливо. Відбувається вторинне
коротке семіотичне замикання: багатоманітність голосів обертається запереченням.
П. Рікер пише, що утриматися на хиткій межі між плюралізмом і нігілізмом дуже важко, оскільки завжди існує небезпека
корозії толерантності. Вона криється в самій іманентній логіці
мультикультуралізму, у формально-логічному підході до розв’язання проблеми, пов’язаному з тим, що за удаваним плюралізмом приховується репресивна бінарна матриця, яку чудово виявляє С. Жижек, діалектично аналізуючи фільм «Чужі серед нас»
у своєму «Кіногіді збоченця». Визнання за Іншим свободи мати
і висловлювати власні переконання означає: або домінацію «Я»
над Іншим, або домінацію Іншого наді мною. Мова йде про снобізм, поблажливо-зневажливе визнання права Іншого на помилку, виходячи з апріорної передумови, що мої переконання — «істинні», а переконання Іншого — «хибні»: «Я погоджуюся з вами
повністю, але ви помиляєтеся повністю». Або: «Я поважаю ваші
відмінності, якщо ви схожі на мене». Але, якщо ми визнаємо, що
Інший воліє помилятися, то ми можемо припустити цю похибку і стосовно себе. Тому інший варіант ситуації: визнання права
Іншого на Істину. Це буде означати, що помиляюся «Я», якщо не
відбувається виходу за межі дуальної аристотелівської логіки.
Й те, й інше, зрештою, девальвує переконання. Якщо ми визнаємо, що Інший — правий, це означатиме (виходячи з дуальності),
що неправий — Я.
Підключення релятивної логіки (у дусі джайністських силогізмів: «А є В» — «А не є В» — «А є В і не є В», — або, у буддійській
диспозиції: «Шуньята є і не є, не є і не не є») [432; 433] створює
враження, що праві — усі, що «істин» — багато, що вони є від■ 86 ■
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носними і контекстними, залежними від конкретних умов «вживання», а відтак — однобічними і поодинці недосконалими. Релятивізм у західному світі, на відміну від світу Сходу, призводить
до втрати архетипу Істини як Єдиного Цілого. Якщо Схід — традиційний та есенціалістський, він переважним чином виходить
з позитивної онтології буття як істини, сутність якою може бути
непізнаваною, але це не заперечує самої сутності (ведизм, брахманізм, джайнізм, конфуціанство, синтоїзм) [237], тому велика
кількість різних думок про істину не свідчить для східної людини
про її відсутність, але, скоріше, про її недосяжність чи досяжність
спільними зусиллями, як у притчі про слона, де різні герої хибно
визначали слона у темній печері, торкаючись частин його тіла,
але сама наявність слона не піддається сумніву [432]. Навіть у
негативній онтології буддизму і даосизму, що екзистенції приділяють більшої уваги ніж есенції, надаючи перевагу існуванню перед сутністю, парадигмі — перед синтагмою, істина як Ніщо (Дао,
шуньята) є усім, пустота є повнотою і навпаки. Негативна діалектика західного постмодернізму з її усвідомленням плюральності
і релятивності думок (інтертекстуальності) призводить до нігілістичного умонастрою («смерті автора»), вона тягне за собою
виродження толерантності у легковажну «лояльність», поверховість, індиферентність і, зрештою, «безпринципність» (у дусі
українського прислів’я: «Моя хата скраю», — що чудово передає
атомарного індивіда).
З цього приводу дозволимо собі велику цитату з тексту П. Рікера, яка демонструє процес «корозії» толерантності, метаморфози її гуманістичної сутності в егоїстичну установку: «Гранично-межово те, що ми звемо «толерантністю», радше заслуговує
найменування «індиферентності», позиції, відповідно до якої все
варте й ніщо не варте того, щоб зобов’язувати нас. У цьому разі
толерантність перестає становити утруднення, насправді вона
втрачає свою чинність, свою мужність, яка полягає у загнузданні
гарячності переконання, або радше охолоджену гарячність у переконанні» [409, 325]. Уточнемо це твердження з точки зору психоаналізу. Відсутність Батька, який змушує нас бути нетерпимими, робить нас ще більш нетерпимими. Відсутність Батька, який
змушує нас бути терпимими, робить нас не стільки агресивними,
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скільки надмірно терпимими і пасивними, бо ми наказуємо собі
робити те, що наказав би нам Батько, якби був живим.
Одним із найбільших негативних наслідків корозії толерантності є криза метафізичної ідентичності,, втрата людиною відчуття цілісності і самототожності, що виражається через симптоми самотності, відчуження, відсутність віри, занепад моральних
цінностей. При одночасному співвіднесенні себе людиною із множиною духовно-культурних центрів (об’єктів бажання, уявних
замісників мертвого Батька) відбувається втрата єдиної точки
опори. «Затиснута» у щілину конкуренції «центрів» (партій, релігій, ідеологій), особистість починає рефлектувати множинність рівноправних джерел надходження інформації, але через
нездатність примирити їх у просторі власної суб’єктності відчуває коротке замикання. У стані розходження ланцюгу означників людина може дійти до повної до втрати ціннісних орієнтирів
внаслідок усвідомлення їх множинності, відносності, умовності,
фіктивності, ілюзорності. Утім, нігілізм, який виникає завдяки
плюралізму і релятивізму не є відсутністю ідеології. Природне на перший погляд прагнення заперечити моральні норми
внаслідок усвідомлення їх множинності і відносності є глибоко
ідеологічним. Це не розшивка, а зшивка. Не звільнення від символічної залежності, а її ескалація. Ліберальна ідеологія імітує
будь-яке заперечення, включаючи власне, відсутність з вакууму
перетворюється на культ, травма подається як символічний жест,
що слугує подальшим кроком для примноження низки супутніх
ідеологічних порядків: радикального націоналізму, шовінізму,
фундаменталізму, віртуального тероризму тощо.
Тому, навіть, якщо у мережевому суспільстві ми і стикаємося
з Реальним, дійсним, правдивим, інтимним, непристойним і вражаючим, це Реальне одразу переводиться у символічну форму і
починає грати роль самого себе, будучи перекодованим (оцифрованим, переламаним через екран). Екстаз комунікації, який
передбачає плюральне спілкування в умовах інформаційного
шоку, є чуттєвим, бо у ньому оголюється позасвідоме, і є одночасно холодним, оскільки позасвідоме тут же починає виконувати функцію Уявного (постправди). Порожнеча, яка виникає після
смерті Батька, є одночасно реальною травмою та її символічним
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прочитанням, тому що травма переводиться у формат шоу, у стилістику відкритого шва, що грає власною раною, в перформанс
«скривджених» (гіперреалізм симуляції).
Яскравим проявом перформативності смерті Батька в мультикультурному мережевому світі є феномен катастрофи і медіапаніки, яка супроводжує катастрофу. Цікавою є реакція людей на
катастрофічну подію. Вона, як правило, рухається по двох напрямах символічної зшивки: гіперболізація небезпеки або її заперечення. Кожен із цих напрямів відображає структуру кодування
значень в одному з двох видів цензури як самоцензури: директивної (структурованої) чи ліберальної (неструктурованої). Реакція
заперечення є наслідком дії брехні, самоцензури класичного, директивного типу: людина підмінює реальність вигадкою, забороняючи собі мислити, знати, поширювати інформацію, усвідомлювати її. Гіперболізація є наслідком дії постправди, самоцензури
некласичного, ліберального типу: реальна небезпека не заперечується, але перекодовується у відкритий шов, перформанс оголеної рани. На нашу думку, обидві реакції на катастрофу (гіперболізація і заперечення) є виявами консюмеристської психології
сучасного атомарного індивіда і виникають від дії одного і того
ж механізму: перенесення невиносного для людини позасвідомого в умовах смерті Батька на його замісника (іншого об’єкта): ці
механізми в свій час були розглянуті в структурному психоаналізі С. Жижека як «інтерактивність» та «інтерпасивність» [220,
10–24]. Перенесення на Іншого активності як субстанційної якості суб’єкта діяти породжує індиферентну споглядальність і пасивність, бо завжди знаходиться хтось, хто діє «за мене» в умовах
катастрофи (рятує життя, ризикуючи власним життям, приймає
закони, захищає). Заперечення небезпеки є типовим жестом інтерактивності: суб’єкт не визнає травматичну подію, бо «хтось»
«там» вирішує все за нього, рятує його, обороняє, бореться з катастрофою. Перенесення на Іншого пасивності як субстанційної
якості суб’єкта насолоджуватися породжує пусту активність,
формально-оперативний психоделічний екстаз комунікації, чуттєвої і порожньої одночасно, бо завжди знаходиться хтось, хто
насолоджується «за мене» (страждає, переживає, оплакує покійних, молиться). Гіперболізація небезпеки є типовим жестом ін■ 89 ■
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терпасивності: суб’єкт панічно перебільшує тарвмтаичну подію,
імітуючи бурхливу діяльність там, де «хтось» страждає, співпереживає, оплакує. Інформація про дійсну небезпеку, потрапивши
в Символічне, стає естетизованою катастрофою — механізмом
психологічного захисту від реальної катастрофи.
Реальність катастрофи, яка лежить в основі медіа-паніки, —
це непристойна реальність самого споживацького світу. С. Жижек
говорить про трагедію 11 вересня 2001 року у США як про фантазм, яким став її телевізійний показ: біда сталася набагато раніше, коли в західному суспільстві сформувалася діонісівська пересиченість споживанням, втома від симулятивного задоволення і
таємна спрага перервати його смертю як гранню реального життя, яка дозволяє відчути саме життя. Це непристойне прагнення
опосередковано втілюється у фантазмічних сценаріях культурної
продукції, яку випускає сучасний глобальний світ: від субкультури «катерів», представників трансгресивної молоді, що навмисно
наносять собі порізи для позбавлення від депресій, — до сюжетів
голлівудських фільмів-катастроф та «смішних піднесених» роликів на зразок мультфільму «Футурама: Смертельно небезпечний
вірус», який виник у серпні 2019 року, випереджаючи реальну
пандемію коронавірусу в 2020 році. Кожен, хто прагне відчути
«смак життя», має здійснити несмертельну зустріч з чужою (уявною) смертю, насолоджуючись спогляданням страждання на
екрані і, таким чином, переконуючись у власній безпеці. Кожен,
хто спостерігає потім дійсну катастрофу або стає її учасником чи
потерпілим, відчуває ефект дежавю, — так, ніби він це вже бачив
і пережив, що пов’язане з переходом непристойного бажання з
області сновидіння (хорору, саспенсу, смакування уявної чужої
смерті) в область справжнього досвіду власної смерті, в область
реальності [217]. Ісламський тероризм, на думку Ж. Бодрійяра,
виявився саме таким симптомом cutter, відповіддю на виклик
цього бажання, його уречевленням, переведенням із сфери Уявного у сферу Реального на основі цинічного використання фабули кінописьма [127]. Подібне ж «використання фабул», коли
сценарій випереджає подію, оскільки відображає її травматичне ядро, бачимо і в сюжеті повісті американського письменника
М. Робертсона «Марність», написаної у 1898 році і перевиданої
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у 1912 році під назвою «Марність, або Загибель Титану» [33].
У повісті описується плавання корабля «Титан», який вважався
непотоплюваним, але загинув у третьому зворотному рейсі, при
спробі поставити рекорд швидкості у перетині Атлантичного
океану. Попри те, що історія Робертсона повністю не співпадає
з історією «Титаніку», суттєвими є такі збіги як: технічні параметри «Титана» і «Титаніка»; час катастрофи (квітнева північ);
причини краху судна (надмірна швидкість ходу у складній льодовій обстановці, зіткнення з айсбергом і пробоїна правого борту);
фатальна халатність, що призвела до загибелі великої кількості
людей (нестача шлюпок через впевненість господаря корабля у
довершеності судна).
Звісно, що подібні збіги не залишаються непоміченими у
конспірології, що дає привід для численних припущень: або про
знання авторами катастрофічних художніх історій «потаємних
планів» езотеричних глобалістичних еліт, або про використання
останніми авторських сюжетів як «методичних рекомендацій».
З точки зору психоаналізу цей збіг можна пояснити не зв’язком
фактів в історичній реальності, а зв’язком фантазмів у Символічному Реальному, коли сюжет (Символічне) виникає як код
позасвідомого ядра (Реального), який потім здійснюється в реальності або під впливом тексту, або незалежно від нього. Мова
йде про взаємозв’язок боромеєвих кілець: витіснене Реальне
формує травму в реальності, що, будучи зображена символічно
в гіперреалістичному тексті, стає життям, яке театралізує текст,
утилізується «під» текст і одночасно походить від самої травми,
а не з тексту. Маємо справу не з історією, яка відображає факти
або приховує їх (симптом), а з історією, який відображає, дійсність, глибшу за факти (фантазм). У пілотній серії «Твін Пікса»
добропорядна школа починає висловлювати свою скорботу ще
до офіційного оголошення директором звістки про смерть Лори
Палмер: дівчина, що стала в силу своєї досконалості символом
американської мрії, в свідомості своїх співгромадян давно вже
була мертва, задовольняючи непристойне бажання сакральної
жертви, про що говорять її офіційні фото, зроблені за життя так,
як ніби це — похоронні портрети. В умовах шоу-цензури справжня трагедія театралізується, смерть набуває характеру захо■ 91 ■
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плюючої гри: тільки так можна витерпіти нетерпиме власних
позасвідомих прагнень, що нагадують про себе через дежавю, і
одночасно садомазохістично насолоджуватися ними — на цей
раз у дійсності.
Відповіддю на паніку у мультикультурному світі часто є відновлення диктатури — жорсткого правління держави або радикальних груп, ліберального чи консервативного тиску. Так,
етатизм, консерватизм, традиціоналізм, авторитаризм стають
відповідями на фобії толерантності, яка легітимує агресивність
і, відповідно, викликає протидію цій агресивності. Розходження
символічного транснаціонального капіталу і символічної локальної праці оголює базову прірву, приховану під швами культури.
З одного боку, спостерігається абстрактна гомогенізація та універсалізація світу, пов’язана з безперервним рухом капіталу, що
набуває екстериторіальних форм. З іншого боку, чим рухливіше
стає капітал, тим більш статичною стає праця: базовий парадокс
З. Баумана про людей часу як власників капіталу і людей простору як виконавців праці — це виражений через хронотоп першопочатковий класовий конфлікт між багатими і бідними у марксизмі. Люди часу рухаються разом з капіталом і легко долають
кордони, набуваючи номадичної ідентичності. Люди простору
виявляються прив’язаними до місць своєї прописки, які стають
тюрмами для мільйонів незаможних працівників нашої планети:
теорію З. Баумана про розрив між капіталом як часом і працею
як простором підтверджує Ж. Дельоз, говорячи про те, що капіталістична детериторизація вимагає постійної ретериторизації
[200], життя людей часу живиться за рахунок експлуатації людей
простору, динаміка приховує у собі статику, прірва між класами
не стає вужчою, незважаючи на велику кількість представників
богемної буржуазії (Bobo), що декларують себе як посередники
між світом багатої Півночі та бідного Півдня.
Справді, для того, щоб відбувалася вільна циркуляція універсальної сингулярної абстракції грошей, необхідне обмеження
циркуляції людських життів, які є конкретними, екзистенційно
подієвими і не піддаються розрахунку, постійно прориваючись
крізь символічні зшивки. Для того, щоб гроші вільно рухалися,
люди мають бути фрагментовані та локалізовані в певних від■ 92 ■
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носно закритих кластерах, де зосереджені ресурси праці. Щоб
створити такі кластери, існує релятивістська ідеологія культуралізму (постмодернізм), яка легітимує через мультикультуралізм ті конфлікти, що провокує глобалізм, підтримуючи його
гомеостаз. Навіть більше: глобальний ринок для здійснення
інвестицій потребує множення все нових і нових локальних, закритих ідентичностей, які б складали його цільову аудиторію і
слугували джерелом прибутку від кожної групи, общини, локусу,
кластеру, субкультури, яким можна продати ідентичність, бренди, символічне законодавство, політичний режим, стиль життя і
специфічну продукцію. Традиційне кредо, інтерпретоване у європейському модерні як максима римського сенату без вказівки
на джерело: «Розділяти і володарювати», — виражається у політиці, у ході якої меншість управляє більшістю за рахунок прихованого створення, посилення або використання відмінностей та
суперечностей між двома і більше її сторонами, які ця меншість
контролює. Теоретики глобальної війни недарма визначають
інформацію як будь-яку «відмінність», яка «має значення». Концентратом примноження відмінностей є ризома, тобто мережа.
Практика фрагментації з метою універсалізації — це практика
підтримки видимості нееквівалентності заради запуску невидимої еквівалентності як процесу (А. Бадью) [75].
Якщо висловлюватися просто: є експлуататори і є експлуатовані, є циніки від ідеології і є її догматики. Перші створюють
символічну реальність для других за допомогою віртуальних
технологій, в середовищі яких мають місце Смерть Батька, криза
метафізичної ідентичності, інформаційний шок, забуття пам’яті,
прорив позасвідомого і оголення інтимного, утворення порожнечі (травми), що одразу ж перетворюється на ідеологічний жест
через гіперреалізм симуляції, ескалація репресивності, явної і
прихованої, ресентимент, поширення танатологічних фантазмів
та електронного фашизму. У межах цієї реальності економіка,
психіка, медіа і культура переплітаються у єдиний символічний
порядок гегемонії, ім’я якому — мультикультуралізм. Мультикультуралізм — спосіб зміцнення глобальної влади капіталу через ілюзію, в рамках якої національні, регіональні, локальні та
інші традиції існують лише у якості апропрійованих ринком ер■ 93 ■
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зац-продуктів, сигніфікованих відповідним чином «екзотів», легітимованих форм кишенькового спротиву, що дозволило доволі
ліберальному арт-критику Н. Бурріо, не вникаючи в економічні
основи системи, виразити думку про те, що мультикультуралізм
«присягає на вірність» універсалізмові, оскільки локальні митці мають успіх лише в країнах ядра глобальної економіки, а не у
себе вдома [142]. Логіка уніфікації капіталу та логіка диференціації меншин складають єдине ціле легітимованого парадоксу
сучасної капіталістичної системи.
Сучасний плюралізм перетворився на ідеологію, що насаджує
відмінність як спосіб диктатури. Тисячі символічних ідентичностей ковзають поверхнею легітимного дискурсу, утворюючи
нові і нові комбінації, слугуючи меркантильним цілям фінансових еліт. Тому мультикультуралізм як проект представляє собою
лише естетичну надбудову над економічним базисом глобального конфлікту, який триває і не дозволяє вийти за межі уявного
вибору між ліберальним і радикальним, між космополітичним та
етноцентричним, між «лівим» і «правим», між загальним і частковостями, утвореними загальною матрицею. Між тим, цей вихід
став би радикальним проривом метафізичної істини любові до
Ближнього, яка долає примус через переривання повторюваних
рядів, через припинення гомеостазу матриці. Істина — це нульовий суб’єкт, який виконує роль одиниці в шві Ж. Лакана, але не
піддається підрахунку, оскільки не тотожний собі, не еквівалентний собі, він завжди противиться будь-якому підраховуванню та
еквівалентності у математичній примусовій гармонії зшивки.
Мультикультурні практики дозволяють вести війну без оголошення війни, пригнічуючи волю ворожого державного або
політичного лідера шляхом тиску на окремі групи населення
його країни або сусідніх країн, групи, яким присвоюються певні
символічні ідентичності. Дозволимо собі з цього приводу велику
цитату полковника Річарда Шафранськи: «Війна — це сукупність
всіх смертоносних і несмертельних дій, що вживаються для придушення ворожої волі супротивника чи ворога. У цьому сенсі війна не є синонімом «війни». Війна не вимагає оголошення війни
і не вимагає наявності умови, широко визнаної «станом війни».
Війна може бути зроблена або проти контрольованих державою,
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або проти фінансованих державою, або проти недержавних груп.
Війна — це ворожа діяльність, спрямована проти супротивника
чи ворога. Мета війни — не обов’язково вбивати ворога. Мета
війни — просто підкорити ворога. Насправді, «навик майстерності» полягає в тому, щоб підкорити супротивника, не вбиваючи
його. Супротивник пригнічений, коли він поводить себе так, що
збігається з тим, як ми — агресор або захисник — маємо намір
вести себе» [41].
Як бачимо, репресивність є зворотною стороною м’якої сили,
підтверджуючи універсальність ринку в якості ядра мультикультуралізму. Прихована універсальність промовляє про себе всюди:
так, мультикультуралізм може толеризувати («не помічати», виправдовувати) відверто деструктивні аморальні практики, якщо
вони потрібні ринкові, і забороняти ідентичність тих інших, які
суперечать ринку, навіть якщо останні подають світові зразок
морального конструктивізму. Численні інші, отже, у рамках ринкового універсалізму поділяються на «хороших інших» і «поганих
інших», при цьому «погані інші» (абсолютно інші) витісняються
з дискурсу спілкування, що перетворює будь-який миротворчий
діалог в рамках мультикультуралізму на квазідіалог, корпоративне спілкування «своїх» і «майже своїх». Виймаючи з діалогів
архетипну семантичну глибину, прибічники мультикультуралізму не просто пропонують поверхове і пусте спілкування-симулякр, яке, хоча і не приносить користі, але і не завдає шкоди. Вони
пропонують нам цілком ідеологічне, маніпулятивне спілкування-фантазм, яке маскує через позірну миролюбну перформативність універсальний конфлікт, спричинений глобальним ринком.
Наказ мультикультуралізму: «Уникайте конфліктів!» — у дискурсі психоаналізу читається як над-наказ: «Підтримайте наш конфлікт». Недоторканість ідентичності стає формою символічного
насилля. Безконфліктність перетворюється на пригнічення.
Дисонанс між двома провідними тенденціями розвитку глобального світу: уніфікацією та диверсифікацією, нівелюванням
або поглибленням відмінностей знаково-символічних кодів, — є
великою ілюзією, яку створив глобалізм для власного самовідтворення. Доведена до крайнощів політика ідентичностей породжує радикальні форми націоналізму, шовінізму та неонацизму,
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які, позірно заперечуючи глобалізм і мультикультуралізм, у якості реваншистських, етнічно сепарованих, елементів включаються у загальну матрицю глобальної мультикультурної дійсності.
Глобалізм, уніфікуючи світ, поляризує відмінності між людьми і
народами, які посилює та легітимує мультикультуралізм у якості
зручних механізмів утримання глобального світу. Відбувається
зняття протестного потенціалу Чужого через удавання Чужого:
мова йде про процес ескалації глобалізму через його ритуальне
самообмеження чи імітаційне самозаперечення. Вільний транснаціональний ринок, отже, використовує власні збої у якості
потенційних позитивних факторів. Мова Заходу як панівний означник продовжує домінувати над локальними, регіональними,
національними культурами, які наділяються у загальному смисловому полі інформаційної війни частковими корпоративними
означниками — так званими «особливостями», відмінність між
якими штучно посилюється для відволікання населення від базового конфлікту. Щоб стати «культурними особливостями»,
тобто, щоб легітимізуватися у просторі ринку, національні відмінності мають перетворитися на етнічні стереотипи, травми,
образи, туристичні новинки, екзоти, радикальні проекти тощо.
У результаті мультикультуралізм, що декларує себе у якості захисника традицій, має справу не з національними традиціями, а
з їх ринковими симулякрами.
Парадокси мультикультурності підтверджуються, принаймні, трьома визначними тенденціями сучасної інформаційної
війни, які носять характер узаконених суперечностей. Усі знають про їх існування, але сприймають їх, як належне, перебуваючи в ідеологічній сшивці, де наявність погано притертих одне
до одного нарративів є одним із способів створення відкритого
шва. До таких легітимованих парадоксів належать наступні: ситуативні тактичні союзи між лібералами і радикалами; подвійні стандарти політики регіонів та подвійні стандарти політики
ідентичності. Почнемо з першого парадоксу. Усім відомо, що ліберальні політичні лідери переважною більшістю беруть участь у
розвитку ультраправих націоналістичних рухів, використовуючи
їх як інструмент підтримки статус-кво капіталізму, відволікання
мас від реальних соціальних проблем або масового залякування
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в умовах утримання влади, але потім, коли правий рух виходить
з-під контролю, єдиною альтернативою йому оголошується той
самий лібералізм, що занурює суспільство у ситуацію приреченості, або, за А. Бадью, «кінцевості» (finitude) [76], пов’язаної з
наявністю ілюзії вибору «між гаманцем та життям» та бігом по
замкнутому колу від лібералів до радикалів і назад. Правий націоналізм породжується репресивною толерантністю і «знімається» нею ж, утворюючи ефект «матрьошки», коли глобалізм у
якості механізму асиміляції Іншого включає в себе мультикультуралізм, мультикультуралізм включає в себе етноцентризм, і
все це разом опиняється у стані фатальної згорнутості у єдиному
колі глобального ринку, адепти якого стилізують соціально-економічні проблеми під культурні (культуралізм).
Другим значним парадоксом транснаціонального світу, який
засвідчує кризу мультикультуралізму та можливі поразки ліберальних практик в інформаційній війні майбутнього, є суперечність, закладена в основу політики відстоювання економічної,
політичної та культурної автономії регіонів, які піддаються якісній та упередженій фрагментації у залежності від відповідності
чи невідповідності глобальному символічному порядку. Так, з
одного боку, ліволіберальний тренд захищає регіони. Його адепти — супротивнику етатизму, критики модерного культу держави, альтерглобалісти та глокалісти, Е. Гідденс [174], Р. Робертсон
[34], Д. Рашкофф [395] говорять про «ефект метелика» як про лавиноподібний механізм взаємодії між макрорегіонами та мікрорегіонами, внаслідок якого кожен регіон може вимагати для себе
комплексної підтримки від транснаціональної спільноти, відстоюючи свої права на світовому рівні, «через голову» послабленої «дитини» модерну — національної держави, — яка має
піддатися децентралізації (федералізації). З іншого боку, використовуючи жорсткі та м’які механізми інформаційної війни та
джерела кредитування, транснаціональний капітал в особі ліберальних інституцій права підтримує у їх боротьбі за незалежність регіони, спрямовані на просування капіталістичного світу
(як у випадку з Косово та Каталонією), та карає регіони, що висловлюють альтернативну позицію (Чьяпас, Донбас), — більше
того, дана тема взагалі піддається неструктурованій ліберальній
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цензурі і зникає з легітимного простору наукових розвідок, навчання та медіа.
Третім легітимованим парадоксом символічного устрою
глобалізму є вельми неоднозначне питання так званої «синтетичної» ідентичності. Глобалізація через інтеграцію держав та
їх історичних традицій сприяє формуванню наддержавних утворень транснаціонального типу (Євросоюз), представники яких
оголошуються носіями певної нової, а, точніше кажучи, складеної
із старих культурних фрагментів, синтетичної («європейської»)
ідентичності, ґрунтованої на спільній історичній пам’яті, християнській місії, Хрестових походах, морській торгівлі, Великих географічних відкриттях, науково-технічному прогресі модерну, ідеї
індивідуальності та справедливого розподілу, інститутах приватної власності, римського права та загальної освіти, лінійно-еволюційній моделі історії тощо. Існування цієї ідентичності самим
лібералами не піддається сумніву, незважаючи на значні протести європейських консервативних еліт, які стверджують, що цінності ЄС не мають нічого спільного з цінностями історичної Європи [39]. З іншого боку, будь-які спроби відновлення історично
обумовленої цивілізаційної спільності східнослов’янських народів ліберальними елітами оголошуються виявами «фашизму».
Маємо справу з вищим проявом політизації, яка видає себе
за аполітичність. З агресивною політикою, що утилізується під
неупереджене менеджерське «управління», підмінюючи терміни
та маскуючи своє прагнення до влади культурологічними термінами. Повна несвобода за умов нав’язливої декларації свобод і
відсутність слів для опису дифузних форм неструктурованої цензури робить суб’єкта нездатним до критичного аналізу своєї залежності. Концептосфера сучасної гуманітаристики не спроможна ідентифікувати механізми ліберального насилля в умовах,
коли естетика стає трансестетикою, сексуальність — транссексуальністю, національне — транснаціональним, культура — транскультурою. Гібридність проникає усюди, позбавляючи явища
окресленості і чіткості: все стає дифузним, розсіяним, плинним,
«рідинним», важко вловлюваним для категоріального визначення та поміщення у методологічні структури.
Нова тотальність замість заборони на інформацію («неправ■ 98 ■
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ди») породжує «постправду» — розчинення інформації у витончених інтерпретаціях «шуму». Вертикальна ієрархія контролю
змінюється на повзучу горизонтальну, на зміну мертвому Батьку
приходять численні замісники в ситуації інформаційного шоку
тотальної прозорості, що, з одного боку, позбавляє класичні системи академічного мислення критичної спроможності та мужності у нових умовах, а з іншого боку, альтернативні щодо них
постмодерні дискурси перетворює на інструменти психотичної
семіовійни. Мультикультуралізм як ідеологічний кейс ринку є
типовим синдромом прориву позасвідомого у «лагідних» формах: позасвідоме дає про себе знати через вільний час, інтимну
прозорість мережі, утрату Символічного Батька, короткі замикання. За риторикою «загального блага», за цілком благополучними явищами, приховуються вельми тривожні ознаки, які
можна розкрити через притаманну для критичної теорії «герменевтику підозри» шляхом методу «очуднення», уміння за звичним побачити незвичне на основі семіотики і психоаналізу. Тим
більше, що найчастіше ці ознаки є добре видимими формально,
відкриваючи виворіт структури на поверхні самої структури.

2.3. Дигітальний Батько:

зворотний хід доктрини шоку
Інформаційна війна у світі ліберал-демократії є явною або
прихованою формою репресивності та шовінізму стосовно окремих країн, груп і народів. Професор Дж. Стейн (США) визначає
інформаційну війну як застосування інформації для досягнення
«наших національних цілей», тобто національних цілей США,
у «кожному кутку планети» [40], що підтверджує нашу думку
про універсальний маркетинговий імперіалізм вільного ринку.
Специфікою інформаційної війни майбутнього є попередження
фізичної війни, спрямоване на подолання супротивника ще до
того, як він підніме зброю, за допомогою віртуальних технологій.
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Предметом інформаційної війни залишаються людський розум і
його виворіт — позасвідоме, — але змінюється саме поле битви.
Ним стає кіберпростір, з його ризомністю, повзучою дифузністю,
невизначеністю, розсіяністю, можливістю накладання численних проекцій і дискурсів, які створюють віртуальну реальність,
яка є, тим не менш, реальною для супротивника, оскільки межа
між оригіналом і копією, реальним та віртуальним затирається
у гіперреальності, у середовищі ракового помноження симулякрів. Кіберпростір, на відміну від ЗМІ другої хвилі, дозволяє максимально індивідуалізувати пропаганду, подаючи її кожному
окремому індивіду у вигляді політичної реклами як результату
упровадження кейсів нішевого маркетингу. Фрагментація, отже,
тут набуває максимальних форм, фіксуючи «екстаз комунікації»
у просторі симулятивної дійсності численних інших, розчинених
у численних інших, що змагаються у конкуренції символічних
ідентичностей, своїх панівних означників та субкультурних ніш.
В рамках постмодерного шизоаналізу симулякри виступають не
просто пустими знаками, але продукують нові смисли, що дозволяє примножувати ідентичності та вести інформаційну війну одночасно в кількох площинах, у межах та поза межами Інтернету,
у семіотиці та семантиці, у плані вираження та у плані змісту, або,
за влучним висловом Дж. Стейна, моделювати стратегію «битви
за межами поля битви» [40], створюючи попередній політичний
контекст інтерпретації.
Більш радикальна критика деструктивного смислового потенціалу екранної культури можлива через скептицизм та психоаналіз. У контексті структурного психоаналізу С. Жижека віртуальна дійсність як Символічне не може бути недооціненою і
вважатися чисто фантазійною та фіктивною: вона є реальною
остільки, оскільки відображає закодовані у мові глибинні онтологічні структури позасвідомого, що робить її фактично некерованою і дуже небезпечною, укоріненою у печери людської психіки, в саме Реальне [223]. Кіберпростір є не уявним симптомом,
а символічним фантазмом, зверненим у те, що лежить за швами
травматичної дійсності, у найглибше, в суб’єкта, в порожнечу.
Оскільки позасвідоме структуроване, як мова (Ж. Лакан), Символічне відображає Реальне, компенсуючи розриви в уявних
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ідентичностях, позасвідома мова нових медіа зберігає типову
для семіозису ядрову структуру, яка утримується навіть у темпоральному потоці пустих знаків: «Ієрархічні системи найбільш
уразливі, — пише Р. Шафранськи, — але навіть в мережах є вузли
управління або ретрансляції, які є чутливими до атак. Для ефективного функціонування мережі мають бути ієрархічні елементи
або вузли» [504]. Хаби свідчать про те, що поняття постмодерного релятивізму є умовним, як і сам постмодерн, оскільки за
кожною ризомою приховується структура, за кожним потоком
комп’ютерних образів — матриця розробника програми.
Феномен прихованого ієрархічного елементу, який змінює
уявлення про ризому як про хаотичну сукупність горизонтальних
хабів у бік організованого хаосу з невидимими структурами вертикального управління повертає у постмодерн модерн — самим
неочікуваним чином. Модерн, пройшовши вишкіл постмодерном, набуває характеру гіперглобалізму, метамодерної системи
організації і управління суспільством — майже нового Левіафана.
У його ролі виступає штучний інтелект як свого роду Гротескний
Батько, перверзивний Батько фашизму, що приходить на зміну
мертвому Батьку лібералізму, повертаючи доктрину шоку назад:
до нового повторення тоталітарного контролю після того, як здається що замкнуте коло від лібералів до лібералів через радикалів є остаточним і кінцевим (finitude). Коли ми говоримо про вселенський розум віртуальної реальності, маємо на увазі не просто
безпосереднє втручання людини у позасвідоме. Це було можливе
тоді, коли технології розглядалися як додаток до людської активності, як розширення меж суб’єкта, яке стосовно суб’єкта виконує
сервісну функцію. Нині технології із засобу перетворилися на
самоціль. Тому мова йде про втручання позасвідомого в життя
людини і смерть суб’єкта, який постає як діра, порожнеча, ніщо,
вакуум, який заповнюється інформаційним змістом внаслідок
докладання символічних структур мережі. Штучний інтелект як
символічний код позасвідомого приховує і одночасно оголює цю
порожнечу, перебираючи на себе функції Батька, постаючи у ролі
замісника Батька, кібер-Батька. Якщо після смерті Батька суб’єкт
сам не здатний цензурувати себе, йому допомагає машина.
Розкрити сутність гіперглобалізму та кіберконтролю можна,
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розподіливши усі сучасні теорії віртуальної реальності на три
групи за трьома відомими в історії філософської думки моделями
буття: позитивна онтологія, або онтологія присутності (традиціоналізм, модерн, консерватизм); негативно-діалектична онтологія відсутності (постмодерн, ліберальна іронія, плюралізм) та
негативна онтологія психоаналізу, або Реального як Порожнечі
(Ж. Лакан), новітнім продовженням якої є постлаканівська фрейдомарсистська онтологія надлишку (суб’єкта) С. Жижека та А. Бадью, яка вбачає в Реальному травмовану особистість. У межах позитивної онтології дигітальні технології є цифровим втіленням
сакрального досвіду мономіфу, де виокремлені Дж. Кемпбелом
[279] діалектичні стадії мандрів героя (вихід — ініціація — повернення) постають як замкнутий цикл набуття персонажем
буттєвого статусу (virtus) внаслідок проходження користувачем
інтерфейсу роботи з машиною або левелів комп’ютерної гри
(Р. Бартл) [5]. Відтак, мережа постає уособленням традиційного
фольклору (глобального села), а машина — інструментом реалізації деміургічної сили крипторелігійності. Входячи у цифрову, у
тому числі віртуальну реальність, людина перестає розрізняти
уявний і життєвий плани буття, оскільки все уявне є життєвим
і навпаки, обидва плани при цьому — галюциноторні і трагічні,
кільця Борромео змикаються. З точки зору міфопоетики Інтернет або робот дають людині нумінозне почуття Абсолюту.
Постмодерністська концепція віртуальності як симулякру
виходить з тлумачення «розумної машини» як парадигми уявних
значень, яка руйнує ієрархію центру (Батька, Генерала, вертикального хабу) на користь інтертекстуального та інтердискурсивного середовища роїння горизонтальних повідомлень (мемів, медіа-вірусів), де кожен знак починає самостійно виробляти
нові знаки, значення, коннотації, смисли, підтексти, дискурси,
функціонуючи в автоматичному режимі трансгресії бажання
(машини бажань). Таке середовище видається хаотичним, проте
абсолютно вільним, не враховуючи горизонтального контролю
вуайєристів, у ролі яких виступаємо ми самі. Відбувається перехід від горизонтальної вісі реально-символічної мови до вертикальної вісі ідеальної свідомості, де оригінали і копії, знаки і
значення зливаються в єдиному темпоральному потокові, який,
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використовуючи трансцендентну силу імені, поширює свою владу за допомогою стратегіії «total capture» (англ. «повне захоплення») [331], яка одночасно постає технічною, політичною, інформаційною, естетичною та екранною, інтерпелюючи людину в
банер уявного, рекламного світу.
Total capture — усталений вираз, що вперше був застосований в Голівуді представниками ESC Entertainment Георгієм Боршуковим та Джоном Гаетою для означення нового авторського
методу комбінації живої дії та комп’ютерної графіки у фільмах
«Матриця-2» та «Матриця-3». Тотальне захоплення передбачало
створення гібридних зображень шляхом накладання одне на одного різних кадрів та образів, внаслідок якого розчинялася неповторна стилістика кожної окремої області комерційного відео.
Режисер здійснює повний контроль над діями авторів і моделює
з них будь-які сцени на комп’ютері, фізична реальність синтезується з комп’ютерною графікою. Так, на задній план відійшли
окремо культури дизайну, музичних відео, типографії, анімації,
кіно, телебачення. Новостворений набір комп’ютерних технік
претендував на універсальність щодо будь-якого виду письма і
розчиняв їх усі в інтертекстуальній тканині переплетення, сплаву та дифузії в оцифрованій дійсності. Зрештою, сучасні візуальні
майстри відчувають себе деміургами певного нового біблійного
процесу, де реальність, розкладена на частини, збирається заново перед екраном.
Через тотальне захоплення екранна культура продемонструвала становлення принципу гібридності як основи функціонування політичних та соціальних практик у глобальному світі
транснаціональних взаємодій. Візуальний поворот до мистецтва
екрану одночасно відкрив можливості для безкінечної війни за
символічний порядок ліберал-демократії. Концептуалізація поняття «total capture» належить каліфорнійському досліднику
Леву Мановичу, який за його допомогою, по-перше, розкрив анатомію цифрових медіа, по-друге, розвинув новітню візуальну
естетику як частину трансестетики постмодернізму і, по-третє,
вніс свій ідеологічний вклад в інформаційну війну за глобалізм.
Останній носить культуралістські замасковані форми і виражається через обґрунтування ним транскультурних гештальтів
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сучасних міст у рамках креативних індустрій. Так, Л. Манович із
захопленням змальовує свою сцену зустрічі з Джоном Гаетою на
фестивалі Art Futura в Барселоні в 2003 році, згадуючи ту «прекрасну гібридну енергію», яка переповнювала його під час спостереження синтезів старого і нового, традиційного та футуристичного в архітектурних стилях міста [331]. Інформаційна естетика, на його думку, отримала перемогу над класичним «модернізмом» другої хвилі, нівелюючи традиції в єдине техногенне ціле
значно швидше, ніж модернізм. Злиття медіа та культури (економічної, політичної, художньої) формує мережеве суспільство,
яке передбачає і безмежне розширення сфери впливу медіа в глобальному ринку, і експансію самого глобального ринку на підставі нових технологій, і гібридне накладення один на одного різних
технік презентації культури в Інтернеті (відео, звук, слово, графічний дизайн, кіно). Апологети штучного інтелекту, виходячи з пріоритетів трансгуманізму як сервісного додатку до ринку, оголошують створення нового типу людини через нейронні інтерфейси.
Ми вважаємо, що критика гіперглобалістичного ентузіазму
виходить із тих же недостатніх вихідних позицій, що і сам об’єкт
критики, оскільки також тлумачить комп’ютеризацію як процес
поширення ілюзорної реальності симулякрів, просто сам симулякр як уявна історія оцінюється не позитивно у якості безкінечного джерела значень, а негативно — як копія копії. Помноження
симулякрів призводить до поширення пустого формально-оперативного спілкування, екстатичність якого пояснюється оголенням непристойного (інтимного бажання) внаслідок стирання
меж приватним і публічним секторами в в символічній праці. Але
при цьому не розкриваються механізми прориву позасвідомого
(Реального) у символічний світ штучного інтелекту. Постмодерністська апологія віртуальної реальності, як і її постмодерністська критика, виходять з єдиного пріоритету: вони розчиняються у чистій об’єктності, втрачаючи суб’єкта, — як картезіанського,
або габермасівського (носія свідомості, волі, морального етосу),
здатного до вибору і зміни сиутації, так і фройдівсько-лаканівського (ущербного, розколотого, захопленого власним позасвідомим). Культивується класична ліберальна теза про розсудливість: людина завжди помилялася, отже, її машинні фантазії
■ 104 ■

2.3. Дигітальний Батько: зворотний хід доктрини шоку

також можуть виявитися помилковими і не призвести до трагічних наслідків, адже здоровий глузд завжди перемагає.
На нашу думку, трагедію Порожнечі в штучному інтелекті
найбільш повно можна розглянути не в межах позитивної чи негативної онтології, а у межах онтології виключення: крізь призму
психоаналітичної ідеї «смерті Батька» — зникнення фігури роздавальника панівних означників у ситуації спілкування з численними уявними співбесідниками (роботами, машинами, програмами), які беруть на себе функції замісників Батька (гротескних або
мертвих батьків). Після кастрації Символічного і втрати першопочатку людина зіштовхується з власним позасвідомим як з прірвою
порожнечі і жахається її. Жах, пов’язаний з травмою ідентичності,
змушує її займатися самоцензурою або шукати когось, хто робив
би це за неї, тобто — замісників Батька. Зауважимо, що людина
здійснює акт зшивки у віртуальній реальності, як мінімум, двічі:
коли захищає своє приватне життя від нав’язливих співбесідників і коли погоджує у своїй картині світу їх суперечливі повідомлення. Складність цього акту викликає прагнення переносити на
замісників властивості власного позасвідомого: або активність
(хтось діє за мене, я — пасивний) або пасивність (хтось страждає
за мене, я — невротично активний, але моя активність — пуста)
[220, 10–24]. Конфлікт між замісниками як між об’єктами бажання (petit a) — це конфлікт різних ідентичностей всередині однієї
особистості, який заважає їй прийняти єдино правильне раціоналізоване машинне рішення в умовах маркетингової ліберал-демократії: «Щоб лібералізм мав сенс, "Я" повинно мати один голос,
тому що якщо у мене — більше, ніж один автентичний голос, як
я буду знати, яким голосом користуватися у виборчій дільниці, в
супермаркеті і на ярмарку наречених?» — зауважує С. Жижек [45].
Лібералізм потребує не тільки горизонтального контролю, але
й вертикального як непристойного вивороту свого ілюзорного
сценарію низових ланок.
Цей контроль і повинна здійснити машина, яка має вибрати
лише один голос з хору голосів. У Масачусетському технологічному інституті (MTI) розроблена портативна гарнітура AlterEgo,
здатна до субвокалізації — зчитування думок шляхом вловлювання слабких електронних подразників від мозку людини до
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м’язів рота та переведення їх у голосову чи письмову форму.
Вловлюючи звуки, яких фактично немає, машина починає контролювати порожнечу, зшиваючи позасвідоме у Символічне і
долаючи мовні недоліки. Мова йде про усунення небезпечних
для суспільства тотального контролю обмовок «ляля-мови», які
артикулюють Реальне у невимушеному спілкуванні. Машина не
просто переймає на себе людські якості активності і пасивності, але здійснює подвійну символічну зшивку, «зшивку зшивки»
(мова йде про певну фашистську «личину»): вона оцифровує, переводить у режим Символічного як особисте позасвідоме кожного атомарного індивіда, так і його власні надбудови над ним —
численні уявні спайки і шви, — якщо вони надходять від різних
замісників і суперечать одне одному. Машина не просто знає наші
думки: вона знає наші спогади і бажання, страждання і сумніви,
вона знає нас краще за нас самих, оскільки перебирає на себе позасвідомі травми і допомагає побудувати план над хаосом, прибираючи «зайві» історії. Машина облаштовує структури зшивки
з позицій холодної раціональності фашистського ката-антисеміта — у тому сенсі, у якому використовував цей термін Т. Адорно, — у ролі адепта смерті. Штучний інтелект означає повну і остаточну смерть суб’єкта. Людина не тільки більше не може бути
Едипом — героєм суспільства театру, — рятуючи свій приватний
будуар від публічного ока через рятівну поетичну дистанцію, але
навіть Анти-Едипом, оскільки перестає бути заручником свого
трансгресованого бажання і знову потрапляє під директиву — на
цей раз дигітального Батька.
Отже, потреба в суб’єкті як у неузгодженій абсурдності відпадає: машині не потрібна романтична людська дурість — поезія
суперечностей, беззмістовна непарність екзистенції. Відбувається також нівеляція плоті як зайвого «громіздкого» надлишку в
цифровій реальності. Якщо ж машина стає інтерсуб’єктивною
і потаємні думки й емоції передаються миттєво від суб’єкта до
суб’єкта, це призводить до ліквідації необхідних для підтримки соціальної консолідації універсалій: виборче право, флірт,
еротична культура і вулична ввічливість, оголюючи «війну всіх
проти всіх» як обсценний виворіт демократичного суспільства.
Так, машина, з одного боку, викриває хибність ліберальних інсти■ 106 ■
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тутів, а з іншого — забезпечує їх дигітальну контрольованість в
образі нового Левіафана глобалістичних еліт, який приходить, як
на зміну реальній екзистенції духу і плоті, істини і любові, так і
на зміну уявній віртуальній реальності. Після смерті традиційного Батька відбувається вторинна смерть ліберальних замісників
Батька і усьому цьому на зміну приходить неоархаїчна перверзія
традиції у вигляді гіперглобалізму.
Дані стратегії не означають механічної реставрації класичного модернізму другої хвилі, який за технологічними можливостями репрезентації дорівнюється ледве чи не до античності нашої
епохи, але передбачають створення та зміну самого суб’єкта —
формування глобального метанарративу людини у повністю засвоєному світі (googlemaps), коли не залишилося жодної точки
на карті, що була б terra incognita. Постмодерністська ідеологія
настійно прагне ліквідувати пам’ять як стале ядро спогаду, переходячи від соціології простору до філософії часу, що у стихійному
потоці бергсонівської темпоральності урівнює, релятивує та розчиняє одне в одному подію та історію, пам’ять та фальсифікацію.
Забуття пам’яті призводить до того, що єдиною сферою,
що залишає місце для незвіданого, є не просторовий, а часовий
континуум, концепт якого спирається на ламку хронотопічної
структури, відому, як «гетерохронність» — стан хаотичної множинності темпоральностей, коли історія поступається місцем
естетичній уяві за рахунок ламки її єдиного класичного лінійного нарративу, притаманного для традиційного модерну. Гетерохронність є типовим виявом ліберальної іронії як естетичної моделі світобачення і притаманної для неї нав’язливої культурної
дипломатії, заснованої на тиранії покаяння та зрівнянні личини
і терору, події-істини та події-спектаклю, агресора і жертви і т.д.
Ліберальний іронік, який постає носієм гетерохронності, залучений виключно у простір постмодерної темпоральності і вільний
від усіх ідеологій, окрім ліберал-демократичної, тобто він постає
як тотально інтерпольований в єдину ідеологію суб’єкт. Його
ціннісним орієнтиром є «compression» — стиснення простору, що
підпорядковується часові: так маркетинговий імперіалізм позбавляє людину прив’язки до архетипів культури, які мимоволі
несе за собою гештальт, простір. Одночасно інша (і значно біль■ 107 ■
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ша) частина людей, що не належать до власників капіталу або до
богеми, через фінансову бідність входять до спільноти мовчазної
більшості «людей простору» й перебувають в стані фрустрації,
породженої прив’язкою до місця реєстрації, сублімуючи травму від перебування у в’язниці ретериторіальності і локальності
через «глобальне село» Інтернету, соціальних мереж. Саме для
таких людей творять реальність люди часу, оскільки чудово усвідомлюють їх підвладність медіа як механізмам компенсації.
Суб’єкт травми, позбавлений пам’яті, — це «тіло без органів»,
готове до сприйняття будь-яких штучних моделей пам’яті та рекламних патернів мислення і поведінки. Повернемося до стратегічних розробок американських воєнних вчених. Дж. Стейн, який
оголошує моделювання принципово нової стратегії інформаційної війни, критикує класичну модель «командування і контролю
війни», стверджуючи, що новітні технології є не кількісним показником прискорення і зміцнення вже наявної політичної чи фізичної війни, а якісним чинником зміни самого характеру війни
та характеру інформації, трансформації самого стилю пропаганди, коли створюється тотальна реальність, що сприймається супротивником як його власна, коли супротивнику дозволено чути
і бачити лише те, що передбачено організатором війни [28]. Як
бачимо, мова йде про розвиток суспільства контролю. Так, глобальний світ стає повністю агресивним, і ця радикальна агресивність знаходить обґрунтування в екранній культурі. Візуальний
поворот ХХІ століття зробив можливим те, що раніше було повністю неможливим, — абсолютний контроль над інфосферою як
полем воєнних дій, подібним до повітряного простору (недарма
базові розробки інформаційної війни у США народжуються у середовищі авіаторів). Враховується все: атака і оборона, приховування і більш витончені способи подачі інформації у відкритих
швах легітимованого непристойного, програмування і медіа-віруси, контроль над сайтами і зв’язок віртуальних комунікацій з
політичною та військовою сферами у реальності, горизонтальній контроль і вертикальна диктатура, просто хаос і суворо керований хаос, нижчі і вищі хаби.
Візуалізація зробила зоровий канон фактично безмежним у
плані формування уявлень індивіда про соціокультурні процеси,
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зробивши візуальні теорії кейсом до воєнної агресії та політичного домінування. Одночасно цей канон є недостатнім. Всередині структури нових медіа відбувається боротьба між внутрішньою (цифровою) будовою матеріалу, яка принципово змінилася,
та зовнішнім (живописним) виглядом зображення, що все ще нагадує мистецтво фотографії. Випереджальний розвиток інфраструктури над супер-структурою перегукується з зауваженням
теоретиків інформаційної війни про те, що поява нових засобів
не призвела до якісної зміни стратегій і форм ведення війни, які
часто перегукуються з пропагандою класичних ЗМІ, незважаючи
на всі новітні медійні маніпулятивні практики. Утім, проникнення віртуальної реальності у саме тіло суб’єкта, коли кіберпростір
перестав відігравати роль розширення, яке виконує сервісну
функцію щодо тілесності, свідчить про те, що віртуальна реальність нині вже є не додатковим функціональним засобом комфортності щодо фізичної реальності, а є самою фізичною реальністю, яка через Символічне (екран, знаки) репрезентує безодні
позасвідомого, обсценного, непристойного, Реального, здатного
приймати будь-які форми. Тож, не дивно, якщо через деякий час
збережений на електронних носіях мозок людини зможе функціонувати у тілі черепахи, а кібернетичний Батько буде мати вигляд алгоритму або мікросхеми, тобто не мати жодного вигляду,
змушуючи нас відмовлятися від традиційного пластичного антропоморфного мислення.

2.4. «Війна мудрості»: від епістемології

до семіотики, від Уявного до Символічного
У ситуації постмодерну змінюється характер і структура
символічних швів у здійсненні інформаційної війни. Багато в
чому це пов’язане з появою нових медіа та соціальних мереж.
Усі попередні маніпулятивні практики не лише набувають кількісного прирощення, але й змінюється самі зміст і стратегію ін■ 109 ■
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формаційного протистояння у новому Символічному. Так, прямі
протистояння поступаються місцем опосередкованим. Їх співвідношення подібне до співвідношення класичної та некласичної
цензури, вертикального (дисциплінарного, директивного) та горизонтального (дифузного, неструктурованого) типів контролю
у суспільствах Паноптикону та Синоптикону відповідно, де використовуються різні типи зшивки. В модерному Паноптиконі домінує закритий шов, коли одна інформація витісняється другою
на рівні уявного сценарію, тут не відбувається впливу на позасвідоме супротивника, на його сприйняття, аналітичні здібності і
стиль мислення. Інформаційна війна тут підпорядковується правилам раціонального, або екстравертного маркетингу, коли пропонований інформаційний продукт постає відповіддю на запит
цільової аудиторії. Пряма інформаційна війна як атака інформації на інформацію [22] не передбачає втручання в царство позасвідомого, вона має справу з поверховими симптомами (уявними
історіями), а не з кодами бажань (фантазмами).
Інакше обстоїть справа в інтровертному, або інтуїтивному,
маркетингу, притаманному постмодерному бізнесу, де шляхом
впливу на позасвідоме (Реальне і Символічне) спочатку формується сам запит (попередній контекст), а потім надається продукт: коло впливу ринку, таким чином, замикається від запиту до
продукту і від продукту до запиту, маркетинговий кейс набуває
характеру тотального захоплення. У постмодерному Синоптиконі домінує не закритий, а відкритий шов, коли ідеологема не
приховує травму (правду), в силу неможливості приховування
за умов інформаційної прозорості, а використовує її в ролі Уявного (постправда). В опосередкованій інформаційній війні створюється феномен, аналізуючи який супротивник сам приходить
до потрібних для маніпулятора висновків. Інформаційна війна
трансформується від «війни інформації», коли мова йшла про передачу повідомлень про справжні чи уявні факти, та «війни знання», коли мова йшла про зміну уявлень супротивника на основі
сприйнятих повідомлень, до «війни мудрості», коли супротивник
сам приймає потрібне рішення на основі самостійно ж вироблених знань, зважаючи на те, що методи їх вироблення уже заздалегідь задані маніпулятором.
■ 110 ■

2.4. «Війна мудрості»: від епістемології до семіотики, від Уявного до Символічного

«Війна мудрості» сягає глибин цивілізаційних архетипів, які
є апріорними формами, що задають структури мислення. Вона
через Символічне проникає до Реального. Дана війна, змінюючи
структуру мислення, призводить до зміни політичної структури суспільства і є вершиною інформаційної спритності у протистоянні [3]. Приховування інформації уже не потрібне: будь-яку
правдиву інформацію можна включити у попередній контекст
інтерпретацій і підпорядкувати формальним правилам дискурсу
так, щоб вона перетворилася в «історію» (story telling), у перекодоване за допомогою відповідних символічних кодів Реальне, в
гіперреалізм симуляції, поданий через екран. Супротивник буде
сприймати будь-яку інформацію, навіть найбільш травматичну,
так, як потрібно маніпулятору, оскільки відбулися структурні
зміни на рівні позасвідомого, на рівні його фантазмів, що визначають перцептивні та аналітичні функції.
Ключовою особливістю, яка вказує на перехід від епістемологічних (раціональних) до семіотичних (позасвідомих) аспектів
інформаційної війни, є акцент на феноменологічній складовій:
Рональд Р. Фоглеман пише про самодостатнє значення інформації та її незалежність від технологій [35], незважаючи на класичну маклюенівську тезу про засіб як повідомлення. Це означає,
що не просто технологія впливає на зміст і характер просування
потоків інформації, але й сама інформація має автономний потенціал і у певних аспектах не залежить ні від засобу передачі, ні
від політичної чи фізичної воєнної реальності, оскільки розвивається самостійно на основі сприйняття та аналізу суб’єктом феноменів видимого світу. Подія, яка стала предметом осмислення,
перетворюється на інтенціональність, на потік смислів, що може
інтерпретуватися відповідно до методологічних рекомендацій
маніпулятора через будь-який засіб і в будь-якій репрезентації.
Немає події поза суб’єктом, що сприймає, а суб’єкт може сприймати так, як цього забажає ідеолог. За таких умов утворюється
двобічний зв’язок інформації і технології: технологія впливає на
зміст і структуру інформації, інформація використовує технологію для удосконалення своїх функцій — розширення меж сприйняття, прискорення обробки інструкцій, покращення умов збору,
збереження, передачі та трансформації інформації, змін у спосо■ 111 ■
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бах кодування та декодування повідомлень тощо. Премедіація
перестає бути необхідною умовою у суспільстві після постмодерну, стосовно якого мережа є не засобом, а сутністю.
Семіотична інформаційна війна — це війна смислових феноменів, це війна поза полем битви фізичної чи політичної війни і одночасно всередині нього. Семіотика інформаційної війни
може, як виконувати сервісну функцію стосовно передачі воєнних даних, так і виходити за їх межі у сфери реклами, політики,
повсякдення, індустрії розваг, мистецтва тощо. До складу семіотичної війни, окрім класичних (прямих) способів протистояння (обман, атака, захист), пов’язаних з боротьбою повідомлень,
входять некласичні (опосередковані): психологічні операції та
електронна війна, пов’язані з протистоянням смислів, архетипів та фантазмів, що визначають моделі мислення. Одночасна
належність і неналежність інформаційної війни смислів і знаків
воєнному полю свідчить про те, що ті галузі та форми культурної
активності людства, які до цієї пори вважалися мирними, стають
засобами війни. Подібно до того, як економіка трансформується в трансекономіку, політика — в трансполітику, культуру — в
транскультуру, війна в транснаціональному полі вільного ринку
стає трансвійною. І роль культури у її вузькому художньо-естетичному значенні, так само, як і роль культурології як форми
рефлексії культури, не можна недооцінювати. Екран як візуальне і екран як символічне середовище є виявами одного і того ж
самого процесу: на рівні естетики і на рівні соціальних практик.
Про значимість гуманітарної складової писав ще Дж. Най [32],
і сьогодні гуманітаристика вже цілком явно набула форми політичного кейсу ринку, особливо у тих її сферах, які, вважаючи на
пострадянське партійне минуле, найбільш чутливі до ідеологізації (соціальна філософія, філософія культури і культурологія є
прямими мішенями цих ідеологічних боїв). Показово, що у рекомендаціях американських військових, що належать до Сил спеціальних операцій США, йдеться про те, що регіональна історія і
культурологія мають входити до навчальних планів підготовки
воєнних фахівців Сполучених Штатів [18], а трохи раніше, між
2007 та 2014 рр. відповідно до програми підтримки Human Terrain
в американських бойових загонах в Іраку використовувався спе■ 112 ■
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ціальний персонал, що складався із фахівців із соціальних дисциплін (культурна антропологія, соціологія, етнографія, релігієзнавство, лінгвістика тощо), на що було витрачено порядку 750
мільйонів доларів із залученням більше 100 представників академічної спільноти [37]. Утім, дана операція виявилася невдалою і
призвела, як і переважна більшість «мультикультурних проектів»,
до зіткнення систем цінностей, що відбувається кожного разу,
коли під виглядом воєнного пацифізму відбуваються сентиментальне насилля та «одомашнення» Чужого, притаманні для м’якої
сили акультурації як способу підтримки жорсткої сили війни.
Стисло еволюцію інформаційної війни від класичної до семіотичної у мережевому суспільстві можна було б зобразити так:
на першому етапі, коли інформаційна війна ще не відділена від
фізичної війни, за допомогою бомбардування знищується нафтопереробний завод супротивника (заборона, тілесне знищення);
на другому етапі супротивнику надається хибна інформація про
воєнні бази ворога, куди він спрямовує свою активність, залишаючи завод без охорони (обман, знищення через хибну ідею);
на третьому етапі, щоб нейтралізувати нафтопереробні заводи
супротивника, достатньо там влаштувати страйк серед місцевих
виробників (знищення через перекодування реальної ситуації у
потрібному символічному контексті, який змусить супротивника
самому чинити так, як треба маніпулятору). У світлі зміни класичного тоталітаризму на неолібералізм, ми б додали ще наступну стадію: поєднання попередніх двох, жорсткої та м’якої, в системі абсолютного кібернетичного контролю.
Рихлість морфології і динаміки інформаційної війни, яка
включає в себе директивні, командно-контрольні, воєнні, політичні, економічні, інтелектуальні, віртуальні, психологічні та
інші аспекти, робить її однозначне визначення вкрай складним,
на що вказує один із теоретиків глобалізму, представник Інституту національних стратегічних досліджень США Мартін Лібікі,
який пише з приводу кіберпростору, що там змінюється сутність
і всі ключові засоби ведення війни: наприклад, замовчування
другої сили є неможливим, оскільки у процесі комунікації з’являється фігура Третього між «своїми» та «чужими» у вигляді спільного інтердискурсивного поля; маневр або зайняття ключової
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позиції є неможливим у силу динамічності і повзучості ризомного поля, його тотальної прозорості і схильності до релятивації
всіх позицій; контратака нічого не дає, оскільки, на відміну від
наземних сил, усе озброєння супротивника залишається цілим і
неторканим тощо [23; 24]. Це означає дещо більш суттєве, ніж перетворення кіберпростору на новий домен інформаційної війни.
Це означає дещо більш небезпечне, ніж підпорядкування усіх доменів кіберпростору. Це означає зміну самої інформаційної війни
на кібервійну і зміну у ній самого кіберпростору, який виходить
за власні межі, моделюючи реальність. По суті, це означає тотальне Символічне, абсолютний семіозис як основу протистояння. Відбувається зміна жорсткої сили на м’яку і назад [17], яка
передбачає, що інформаційні дії ведуться незалежно від воєнних
у будь-який час, включаючи мирний.

2.5. Мережева війна
як феномен Символічного: техніка роїння
М’яка сила передбачає руйнацію не тільки і не стільки фізичного потенціалу супротивника, скільки його стилю мислення,
його уявлень про світ та культурних кодів, вона є інтровертною.
Зміна стилю мислення призводить до дій, які приводять у відповідність реальний світ попередньо наданій віртуальній картині
світу. Показово, що наданій саме через екран, через інтерпеляцію
у його поверхню. Підкинуті у парадигму комунікації знаки народжують нові значення, що втілюються у поведінці людей: так віртуальне формує реальне, зсуваючись від парадигми до синтагми.
Сюжети фільмів-катастроф, безперечно, відображають позасвідоме, але одночасно здійснюють зворотній вплив на позасвідоме, викликаючи події і спонукаючи до вчинків. Спостерігаючи ці
вчинки і події, ми відчуваємо травму дежавю, так ніби хтось нагадав нам про наші потаємні бажання, і миттєво захищаємося від
травми через репрезентацію події, що її викликала, у звичних ко■ 114 ■
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нотаціях фільму-катастрофи. Це — війна не знань і фактів, а того,
що структурує знання і факти: символів і фантазмів. На думку західних фахівців, немає особливої відмінності між кібервійною та
мережевою війною, але для нас це набуває ключового значення у
світлі протистояння глобалізму та антиглобалізму.
Кібервійна — поняття цілком глобалістичне, воно відображає мережевоцентричну науково-технічну революцію зверху,
подібно до ліберального мультикультуралізму, розробленого
англосаксонською спільнотою. Термін «кібервійна», застосований американськими стратегами, фіксує простір виникнення
нової інформаційної війни та її зв’язок з воєнними та медіа-технологіями, а тому втілює момент езотеричної глобалізації зверху,
елітарної воєнної стратегії. У кібернетичній війні велике значення має не лише м’яка сила горизонтального контролю, але і вертикаль дигітального Батька. Термін «мережева війна», незважаючи
на те, що у числі її дослідників були аналітики воєнних відомств
США, є, навпаки, культурною новацією знизу, стихійним масовим
проявом процесів інформатизації, глобалізації та комп’ютеризації, вона притаманна не лише експертам ліберального світу, але
й широким верствам населення, у тому числі, антиглобалістично
налаштованим, які, таким чином, проявляють низове протистояння дії кібервійни [419, 3]. Злиття цих двох термінів у принципі
відповідає процесу поступової апропріації феномену «електронної демократії» урядовими структурами та транснаціональними
компаніями через кооптацію стихійних мемів.
На сьогоднішній день мережеву війну можна вважити маніпулятивною практикою, тому у своєму критичному аналізі ми
застосовуватимемо даний термін, з оглядом на його колишнє
«народне» походження. У 1948 році в місті Санта-Моніка (США)
була створена некомерційна організація під абревіатурою RAND
(Research and Development — англ. «дослідження і розробка»),
яка працює на замовлення уряду США, їх збройних сил та ряду
організацій, що пов’язані з американськими транснаціональними інтересами. Спочатку RAND був стратегічним дослідницьким
центром, що займався розробкою літаків, ракетної техніки та супутників, через деякий час його співробітники почали займатися
довгостроковими питаннями національної безпеки США, а нині
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центр розробляє системну концепцію ведення інформаційної
війни в Інтернеті та управління мережевою свідомістю. З 1989
року в даному центрі працює відомий американський воєнний
аналітик Джон Аркілла, який долучається у якості консультанта Пентагоном для здійснення багатьох великих операцій.
До головних академічних досягнень Джона Аркілли належить
розробка ним постмодерної концепції netwar, яка фактично означала перемогу метафори мема над «метафорою генерала»,
мережі — над структурою: відмову від будь-яких ієрархій, мало
гнучких і придатних для управління, на користь «техніки роїння» (swarming) — особливої моделі боротьби організованих мережею груп, яка характеризується усіма амбівалентними ознаками ризоми. За словами Анн Марі Слотер: «Безліч гравців (або
учасників) з’єднуються в одне ціле, яке більше, ніж просто сума
складових» [38].
Мережа як суб’єкт війни відрізняється здатністю до самоорганізації та синтезування маленьких фрагментів у вузол, довільністю роз’єднання та об’єднання окремих елементів, що
за необхідністю концентрують сили ситуативно і спонтанно у
залежності від поточних потреб; відсутністю єдиного керівного центра, але при цьому наявністю командного ядра (аналогу
дигітального Батька) у вигляді висококваліфікованих військових, технічних, цивільних спеціалістів; кооперацією численних
горизонтальних інфраструктур (решітки хабів) з одночасним
утриманням об’єднавчої ідеології, заснованої на релігійних або
етнічних цінностях; активним використанням сервісів, що забезпечують анонімність; кооперацією роботи мережевих груп з
політикою, владою, збройними силами США та активне входження цього складного комплексу у культурне середовище смислів,
архетипів і традицій інших народів, що підлягають підкоренню;
проксі-методами ведення війни не внутрішніми силами, а силами самих цих народів тощо.
У силу своєї амбівалентності мережа має не лише постмодерні, але й класичні ознаки, що дозволяють звернутися до структуралізму і структурного аналізу, тобто до конфігурації Символічного: мова йде про інфраструктуру базового смислу, інфраструктуру командування та інфраструктуру логістики. З точки
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зору критичного підходу не може не дивувати та відверта, цинічна наївність, з якою розробники мережевої війни відкривають
шви, показуючи непристойну сторону Символічного. Так, немає
ніякої таємниці у тому, що для зміцнення ідеологічного ядра мережі, яке б складало спільний знаменник боротьби за вільний
ринок на території Близького та Середнього Сходу, використовуються місцеві етнічні вірування, радикальні та реваншистські
уявлення, що у цілому відповідає доктрині шоку. Формується
ситуація «перебування в негативному», яка змушує мережевих
маніпуляторів здійснювати рух замкнутим колом, знищуючи ті
групи націонал-радикалів і релігійних терористів, які були попередньо створені ліберальними елітами для нейтралізації свого
антиглобалістичного суперника, але потім вийшли з-під контролю глобалістів. Сам Дж. Аркілла зізнається у тому, що техніка
«роїння» має ключове значення для організації хаосу у процесі
зіткнення різних місцевих груп між собою (у тому числі вона зіграла величезну роль під час Арабської Весни), зазначаючи: «Аль
Каїда створювалася американцями для мобілізації добровільних
загонів на допомогу афганським моджахедам, ведучим війну з радянськими військами» [66]. Стратегія розділення і володарювання, притаманна для парадигми фрагментації у маркетинговому
імперіалізмі проявилася також у тому, що надалі американське
командування змушене було знищувати саму Аль-Каїду силами
нових організацій (на зразок «Синів Іраку»), що знову вийшли
з-під контролю, поповнивши ряди ісламських терористів ІДІЛ, —
і так до безкінечності.
«Роїння» виникає щоразу при утворенні міфологічного
простору площі у певний час у певному місці. Це — основа події-спектаклю, вихідної символічної личини, що мислиться як
безкровна, але дає криваві результати на практиці. Мова йде про
цілеспрямовану організацію неорганізованих народних мас, що
зосереджуються навколо кількох радикальних груп, але в цілому
створюють імітацію хаосу, спонтанного, стихійного виходу людей на вулицю. «Роїння» складає основу маніпулятивних практик кольорових революцій і виконує функцію відкритого шву
м’якої сили для легітимації насилля у якості «волевиявлення
народу». Жертвами насилля, як правило, стають найменш адап■ 117 ■
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товані учасники «роїння», включаючи жінок і дітей, що дозволяє
радикалам сигніфікувати їх у якості сакральних жертв і тиснути
за їх допомогою на уряди та адміністрації.
Специфікою «роїння» є те, що супротивник часто вважає,
що вступає у реальний бій, між тим, як відбувається аморфний,
але координований на самому верхові інформаційної піраміди (у
просторі кібер-Батька) удар по різних його точках, який нагадує
напад дрібних комах. Техніка «роїння» дозволяє своїм виконавцям певну долю свободи, що значно підвищує ефективність їх
діяльності. Здається, що війна відбувається одночасно всюди і
ніде, як і контроль. Вона чимось нагадує повітря: недарма перші
розробки інформаційної війни відбуваються саме у середовищі
авіаторів. Створюються дрібні групи автономних або напівавтономних одиниць, які представляють собою здатні до гнучких
маневрів спільноти атомарних індивідів, що рухаються у різних,
довільних та еклектичних напрямах, але зберігають свідомий чи,
найчастіше, неусвідомлений зв’язок через Інтернет. Природним
аналогом цього руху слід вважати поведінку бджіл, гієн, вовків,
вірусів та бактерій. Естетичним аналогом — кліпове мислення,
притаманне для картографії постмодерного дизайну. Комп’ютерним аналогом — стратегію універсального захоплення кадру
з окремих пікселів.
«Роїння» є універсальною силою, яку використовують однаковою мірою і глобалістична, й антиглобалістичні сили. Так, одними із перших цю техніку застосували повстанці штату Чьяпас,
учасники Сапатистської армії національного звільнення (САНВ)
під командуванням команданте Маркеса. САНВ, починаючи з
1 січня 1994 року, зусиллями лівих радикалів проводила протести серед аборигенного індіанського населення проти ліберальних реформ з приватизації та інвестування, які здійснювали тут
транснаціональні фінансові компанії та МВФ. Протестний рух у
Чьяпасі набув характер медіа-вірусу, здатного деконструювати
глобалістичну матрицю, випадково проникнувши у середовище світових ЗМІ, оскільки один із дипломників Техасу написав
про сапатистів свою роботу і помістив її в Інтернет. У результаті
уряд не зміг їх просто розгромити, і ліберальна система змушена була реагувати інакше — шляхом переймання їх символіки та
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стилістики, шляхом її одомашнення та адаптації до власних потреб. Гегемонія стилізується під контргегемонію, якщо не може її
подолати одразу, буржуазія переймає семіотику контркультури,
комерціалізуючи останню, перетворюючи «богему» на «тусовку» у стилі Bobo, маргінальні культурні еліти — на «креативні»,
«хіпі» — на «яппі», від апропріації реперської та пролетарської
street wear у «нову високу моду» — до «ліберального комунізму».
Якщо ієрархіям важко воювати з мережами, їм самим потрібно
стати мережами, випередивши супротивника у досконалому володінні новою зброєю.
Тому у відповідь прибічники американізму запропонували модель інформаційної війни проти ворога його ж методами,
зрівнявши соціалістичні егалітарні цілі САНВ з корпоративними
шовіністичними цілями терористів ІДІЛ і тим самим поставивши
в один ряд терор і личину, подію і симулякр, оригінал і копію, як
це уже мало місце у випадку зрівняння гітлеризму і сталінізму.
Сапатисти, використовуючи горизонтальні Інтернет-структури,
відіграли в глобалістичній структурі роль стихійного мему, який
з плином часу піддавався все більшій і більшій легітимації та
кооптації, що руйнувало його революційний потенціал зсередини і фактично дорівнювало його марксистську істину розриву з
капіталістичним світом (первинний лівий антиглобалізм) з личинами вихованих самим капіталістичним світом реактивних терористичних сил (вторинний правий антиглобалізм). Глобалізм,
що перейняв практики запуску медіа-вірусів від своїх опонентів,
віднині почав створювати образ розсіяного неструктурованого
ворога, що розчиняється за численними ликами різного роду номадичних суб’єктів мережі: політичних фондів, фінансових угруповань, грантових проектів, арт-кейсів, бандитських загонів, телеканалів, сайтів, коучінгових компаній, що, при усій видимості
розрізненості, хаотичності і спонтанності, діють вельми дисципліновано і злагоджено.
Величезна кількість самоорганізованих неурядових організацій, хабів, кластерів, локацій, протиставлених громіздким
бюрократичним структурам держави, утворюють комах даного роїння, розмиваючи, розсіюючи, фрагментуючи образ супротивника, сприяючи набуванню ліберальними структурами
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антиглобалістичних рис, як це завжди відбувається при апропріації ними бунтарських рухів, учасники яких перетворюються на креативні хіпстерські еліти «нових лівих», влучно названих С. Жижеком «ліберальними комуністами» [221]. Символічне
поле мережевої війни працює так, що кожна лінія відхилення від
самовідтворення матриці, зрештою, перетворювалася на елемент, сприятливий для інерції її гомеостазу. Спочатку населення розподіляється на альтеративні радикальні групи, а потім ці
групи нейтралізуються шляхом їх символічного означування і
включення в загальну систему, яка, зрештою, протиставляє свою
«гуманність» ним обом. Включаючи у себе протилежні рухи, ліберальне Символічне маніпулює опозиціями і створює ілюзії
вибору без вибору, змушуючи суб’єкта обирати між умовно «лівими» та умовно «правими» альтернативами, які представляють
собою не більше, ніж перформативні репрезентації, спрямовані
на ліквідацію мандрівного надлишку. Новий підхід, який віднині
не вимагав приховування фактів спротиву, був названий Дж. Аркіллою та його співавтором Д. Ронфельдтом «відкритість, що
охороняється» [4]. Цікаво, що даний підхід спирався на архетипи
політики Візантійської імперії, політики, яка традиційно приписується глобалістами «ворожому» блоку (Росія, Азія).
Очевидно, що технології протистояння стратегії роїння ще
не до кінця розроблені. Але якщо одиницею роїння є медіа-вірус,
то очевидно, що поведінка спротиву має бути побудована на зразках поведінки населення під час епідемії або пандемії. Спочатку
здійснюється карантинна ізоляція носіїв вірусів одне від одного,
а потім вони нейтралізуються окремо, тобто фактично дублюється модель поведінки супротивника із «знищення у деталях»,
оскільки лікування відбувається паралельно та має індивідуальний підхід глибинної роботи з позасвідомим. Якщо на себе функцію контролю над роїнням не візьме традиція або держава у формі діалектично відновленого прогресивного традиціоналізму, то
цю функцію візьме на себе згаданий вище дигітальний Батько
нової глобалістичної диктатури.
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Головне питання, яке постає при дослідженні усіх видів
м’якої сили, полягає у наступному: як керувати великою кількістю людей так, щоб більшість діяла на користь меншості добровільно? Як маніпулювати підкореним суб’єктом не проти
його волі, а з його погодження, — так, щоб суб’єкту було «приємно», що ним маніпулюють і він «не помічав» насилля? Поведінка батька у фільмі Р. Беніньї «Життя прекрасне», який
створював для свого сина ілюзію реаліті-шоу під час їх перебування в концтаборі і надавав синові Джошуа ілюзію вибору
між виходом і залишанням у баракові, безумовно, продиктована бажанням пом’якшити страждання їх вимушеного ув’язнення, але з точки зору психоаналізу, як справедливо зазначає
С. Жижек [217, 50], це є типовим проявом ідеологічної маніпуляції, діяльності з перетворення травматичної реальності в уявний сценарій, оскільки, щоб безболісно перебувати в просторі
ідеології суб’єкту при здійсненні інтерпеляції в ідеологічну систему (Л. Альтюссер) необхідно «закохатися» у неї [59, 170]. Саме
ця «закоханість» суб’єкта, свідомістю і поведінкою якого маніпулюють на рівні стереотипів, тобто позасвідомих структур, і
лежить в основі дії м’якої сили регулювання у сучасному західному символічному полі. За таких умов екран, мистецтво, естетичні практики і чуттєві переживання входять до складу цього
нового типу управління, яке, як справедливо зазначив А. Бадью,
підмінює слово «політика» на слово «управління» [75, 89], щоб
замаскувати позірною менеджерською нейтральністю спекулятивні дії влади і забезпечити пролонгацію ідеології, яка не називає себе так.
Задовго до становлення Люблянської та Французької школи психоаналізу подібна поведінка влади, яка призводить до
нових стратегій інформаційної війни, втілилася у концепції,
що стала нині класичною і була монополізована західним дискурсом постмодернізму у силу того, що праці її автора через
начебто розходження останнього з позицією В. Леніна були
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заборонені в СРСР: мова йде про концепцію гегемонії засновника і теоретика Італійської комуністичної партії А. Грамші,
який у фашистській тюрмі, де він перебував з 1926 по 1934 рр.,
написав фундаментальну працю «Тюремні зошити» [180]. Ідея
гегемонії А. Грамші фактично попереджає вчення Ж. Лакана про
стосунки притягування та відштовхування у садомазохістичних
відносинах з Батьком (Іншим, Символічним) або з об’єктом бажання (petit a, Уявним) в умовах кастрації та нестачі. Стабільна
влада панівного класу не може бути забезпечена, якщо тримається лише на примусі, пов’язаним із захопленням власності.
Потрібне те, що П. Бурдьє назвав «соціальним» та «символічним
капіталом» [8], тобто — конформістська згода, заснована на переконанні, пов’язаним із намаганням зробити цю владу «привабливою» та «престижною» для підкорених. Недарма Х. Гюнтер
описує тоталітарність у категоріях естетики, говорячи про «вимушену гармонію» [194], що лежить в основі символічного погодження елементів як рухливої рівноваги тимчасових блоків. Така
влада називається «гегемонією». Гегемонія являє собою надзвичайно витончений, гнучкий і динамічний процес, у якому примус
є лише зовнішнім планом вираження по відношенню до глибинного плану змісту. Гегемонія ґрунтується на активній доброзичливій участі підкорених у справі утримання влади, які самі допомагають панівному класу маніпулювати ними. У цьому полягає
найбільш витончена форма тотальності, яка використовує маніпуляцію, завдяки якій більшість, приймаючи як належне усі парадокси ідеологічних зшивок, підтримує правлячу меншість.
Ненасильницький примус стає фундаментальною якістю
західного суспільства — своєрідним архетипом modernity, — що
означає лише одне: момент репресивності перетворюється на
момент бажання, відбувається становлення «машини бажань» як
уособлення символічного порядку влади, Раб допомагає Господарю знищувати себе, оскільки сам процес знищення стає для Раба
«приємним», колонізаторам не треба приборкувати колонізованих, вони самі себе приборкують. Щоб змагатися з ризомою, необхідно бути самою ризомою, щоб сперечатися з мережею, необхідно стати цією мережею: для розшивки символічного порядку
ліберальної гегемонії, яка ґрунтується на невизначеному, аморф■ 122 ■
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ному культурному ядрі думок та символів, необхідний багатовимірний молекулярний удар у саме ядро, а не тільки (і не стільки)
механістична боротьба класів, до якої апелював класичний історичний матеріалізм. Звісно, що усі надії А. Грамші покладалися
на вільнодумну інтелігенцію, яка повинна була нести нарратив
звільнення від буржуазних міфів, що у подальшому було сприйнято у межах Франкфуртської школи Г. Маркузе з його концепцією естетичного бунту [335] та, у межах школи Сорбонни, першими постмодерністами, що зчинили бунти в травні 1968 року.
Утім, надіям А. Грамші не суджено було збутися: ідеї лівих радикалів Європи були апропрійовані глобалістами у якості бренду
new lefts.
Нарратив звільнення передбачав атаку не на теорії супротивників, не на їх доктринальний апарат, що лежить в концептуальному підґрунті ідеології, мова йшла про альтернативний
емансипаційний психоаналітичний вплив на думки, емоції, стереотипи та архетипи «маленької людини», про побутову масову
свідомість, де культурологія набуває значення як інструмент розшивання та виховання критичного мислення на рівні культури
повсякдення. А. Грамші називає це ядро «стихійною філософією
трудящих» [254, 802], а С. Жижек у вже цитованій праці про об’єкт
ідеології — «спонтанною ідеологією» масової свідомості. Недарма через наступні кілька десятиліть американістська концепція
мережевої війни перейме способи боротьби своїх марксистських
опонентів, відкинутих радянським світом, — адептів руху латиноамериканських сапатистів, які діяли через Інтернет. Методики,
яку розробляли А. Грамші та його послідовники для боротьби з
капіталістичною інфосферою, зокрема про роль театру (Б. Брехт
і Франкфуртська школа) у руйнації культурного ядра спільноти, були монополізовані цим же світом, цією ж інфосферою, зокрема, в інформаційній війні проти СРСР під час «перебудови»:
у цьому полягає найвища точка апропріації протестних рухів,
яка притаманна для глобальної матриці ринку. У такому випадку
повторна спроба засвоєння мережевих методів з боку марксизму
буде виглядати як вторинна апропріація, апропріація апропрійованого — повернення культурної цінності назад, на своє «законне місце», якщо слідувати логіці динаміки діалогу культур за
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Ю. М. Лотманом [314, 227–234]. Є певний позитивний сенс у тому,
щоб не віддавати на «розтерзання» глобалізму таких авторів як:
Ж. Ж. Руссо, М. Вебер, П. Тілліх, М. Бубер, Е. Левінас, Е. Фромм,
М. Бердяєв та багато інших. Утім, ідея молекулярного удару набула характеру естафетної «мандрівної істини» і так часто переходила з рук гегемонії до рук контргегемонії і назад внаслідок ланцюгу апропріацій, що це створило у масовій свідомості стереотип
глобалізму (і капіталізму) як непереможного проекту.
Ім’я А. Грамші можна співставити з іменами М. Бахтіна у
філології, М. Фуко в філософії, А. Бадью в психоаналізі, тобто з
постатями осіб, яким вдалося подолати механістичні крайнощі
історичного матеріалізму через ідею психічної економіки. Але
саме такий їх маргінальний стан робить їх вельми вразливими
для легітимації з боку своїх опонентів в інформаційній війні:
адже їх вчення однаковою мірою можуть використовувати і націоналіст М. Ганді з його безкровною національно-визвольною
революцією, і постмодерніст Ж. Дельоз з його машиною бажань,
і соціальний феноменолог Ж. Бодрійяр з його вченням про симулякри, і нова ліва антиглобалістка і еко-феміністка Н. Кляйн з її
ідеєю брендів як способів символічного (добровільного) підкорення, і соціальний культуролог З. Бауман з його альтерглобалістичною критикою, і ліберальні волюнтаристи Дж. Най з його теорією імперіалістичного софт-підкорення світу та З. Бжезинський
з його стратегією «стабілізації» глобального світового порядку,
відповідно до якої транснаціональні корпорації безперешкодно
проникають в усі країни світу, впливаючи на суспільну думку так,
що обсценний виворіт цих проникнень повністю або майже повністю зникає з публічних дебатів. Критична аналітика маніпулятивних практик ніколи не захищена від самих маніпулятивних
практик. Якщо А. Бадью критикує фрагментацію мультикультуралізму як спосіб підкорення людей у ринковій гегемонії, спираючись, приміром на А. Грамші, то прибічники глоболокалізації і
політики ідентичностей виправдовують цю фрагментацію, спираючись, знов-таки, на А. Грамші та опосередковано пов’язану із
ним школу «нових лівих».
Те, чого більше за все боїться ліберальна гегемонія, фрагментуючи людей, — це установлення між атомарними індивідами
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більших соціальних зв’язків, ніж це потрібно для утримання гегемонії, тобто — вона боїться стихійного низового універсального руху до егалітарної солідарності, який би поєднував багатого
буржуа і бідного темношкірого, жителя Заходу і жителя Сходу на
рівні екзистенції. Представник Люблянської школи психоаналітик М. Долар називає символічним уособленням такого царства
низової універсальної солідарності територію паління [211], що
на якусь духовну мить єднає представників різних класів, позбавляючи (хоча б на рівні фантазму) капіталістичну гегемонію
її всемогутності. Звідси, очевидно, і посилення репресивності
щодо курців у неоліберальному світі, які табуюються і тавруються в «пристойному» буржуазному товаристві набагато більше,
ніж, скажімо, представники гендерних, релігійних та етнічних
меншин, які, навпаки, огортаються низкою законодавчих пакетів, що підтримують їх розділення. Це зайвий раз доводить тезу
про наявність «хороших інших» і «поганих інших» у мультикультуралізмі.
Мем, який виник під час пандемії Covid-19 («Коронавірус
не зачіпає курців») з усією очевидністю постає симптомом кризи ліберального світу з його фашизоїдним культом «здорового
способу життя» нового ринкового арійця — культу, який нікого
не врятував. Адже «гідною» альтернативою палінню увесь час
проголошується екологічно виважений спорт, який поєднує сегменти безпечними для гегемонії, ситуативними, нетривалими
зв’язками, що не призводять до органічної єдності. Так, спорт як
основа масової культури США і частина її індустрії розваг став
одним із інструментів м’якої влади, так само, як і адаптовані версії праць європейських марксистів, які виконують легітимуючі
функції спорту і прискіпливо оберігаються від процедури «повернення імен», що відновили б справжню сутність цих учень і
завадили б грі супротивника його ж зброєю. Одночасно цей мем
є фантазмом, який приховує бажання соціальних низів деконструювати світ ліберал-демократії незалежно від прямої правдивості чи хибності мему про те, що коронавірус начебто не сумісний з палінням.
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2.7. Hard Force, Soft Force, Smart Force
у рухливій рівновазі біхевіористської війни

Щоб зрозуміти символічні інструменти дії нових стратегій
інформаційної війни у культурологічному дискурсі, необхідно
зрозуміти сутність західного поняття влади як гегемонії, яка
включає у себе комбінацію економічної потуги, воєнної сили та
культурної колонізації, ґрунтуючись одночасно на матеріальному, фізичному, соціальному, символічному капіталах. Без усвідомлення комплексної природи влади та без осмислення її сутності
як виразу волі до панування, неможливо збагнути диференціацію трьох її основних тактик: жорсткої (воєнної), м’якої (економічної і культурної), розумної (комбінованої). Там, де прямий
примус виявляється безсильним, у дію вступають установки на
престиж, репутацію та імідж, інтелектуальну і релігійну владу,
які утворюють образи принадного стилю життя.
Л. Савін справедливо зазначає, що термін «power» не має
прямих аналогів перекладу на слов’янські мови, оскільки одночасно означає владу, панування, силу [418]. Дж. Най та Р. Ермітаж у своєму програмному тексті «Комісія CSIS з питань розумної влади: Розумніша, безпечніша Америка» прямо визначають
power як феномен поведінковий: «Power — це можливість впливати на поведінку інших для отримання бажаного результату»
[10]. Зміна поведінки супротивника, іноді непомітними і навіть
приємними для нього способами, лежить в основі нової методології війни, яка охоплює її семіотичні, психотичні, кібернетичні,
мережеві різновидності і носить назву «біхейвіористська війна»
[388]. Слідуючи метафорі Дж. Аркілли та його однодумців, які порівнюють м’яку силу з маяком, запаленим на скалі, можна сказати, що американізм в особі своїх адептів повністю переймає
візантійський образ блискучого центра світла, на який претендував у часи пізнього середньовіччя Константинополь. Жорстка
сила діє шляхом чергування покарання (батога) і стимулювання
(пряника), м’яка сила діє легітимно, привертаючи на свій бік населення тої чи іншої країни без застосування насилля, смарт-сила
представляє собою комбінацію попередніх двох сил. Зовнішніми
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маркерами смарт-сили (або «розумної» сили) є традиційні елементи вишуканості: міжнародна дипломатія, фінансові альянси,
грантові партнерства, культурні проекти, туристичний бізнес,
медична допомога, екологічні технології тощо: мова йде про усі
можливі засоби естетизації насилля. Також необхідно зазначити,
що усі три тактики сентиментального насилля лібералізму (Hard
Force, Soft Force, Smart Force) разом утворюють динамічну структуру мілітаристського біхейвіоризму, і кожна з них так чи інакше
звертається до семіотичного та позасвідомого, Символічного і
Реального через кіберпростір (мережу).
Великий вплив на поведінку людини здійснюють символічні означники — знаки, що слугують фантазмічними носіями
престижу, репутації, соціального капіталу. У ролі таких знаків
слугують брендові речі, що втратили значення товару, набувши
значення нарративу, історії, бренду, наприклад, американські
джинси у СРСР, а відтак — значення детермінуючого фактору
людської поведінки і знаряддя інформаційної війни. Специфікою
поведінкової війни є її непомітність і навіть приємність для ворога, який не здогадується, що через Символічне змінюється код
його поведінки на рівні, який у психоаналізі Ж. Лакана називається «екстимним» — у проміжку між свідомим та позасвідомим,
коли для здійснення вчинків уже не приймаються планомірні рішення, але дії здійснюються автоматично.
На перший погляд здається, що смарт-сила є ефективним
способом подолання негативних наслідків застосування шокової терапії просування капіталізму через війни, що ведуться
радикальними угрупованнями, ініціювання яких притаманне
жорсткій силі (доктрині шоку). Але насправді, як це видно навіть із визначення даної сили, вона не лише не виключає, але й
включає у себе хард-методи, легітимуючи їх, подібно до того, як
мультикультуралізм легітимує глобалізм і виступає одним із засобів продовження його самовідтворення. За словами головного
теоретика розумної сили Дж. Ная: «Імперіями легше управляти,
коли вони спочивають на м’якій силі привабливості в поєднанні
з жорстким насильством» [353]. Поява кібернетичного Батька у
тотальному контролі є одним із проявів смарт-насильства.
Позбавитися від уявної дихотомії воєнних (жорстка сила)
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та гуманітарних (м’яка сила) операцій, допомагає вивчення доктрини і практик smart power, розроблених в дусі «війни мудрості», як вона репрезентована у своїх адептів. Сучасний американський політолог У. Р. Мід виокремлює морфологію розумної
сили, виділяючи у ній три складові, причому перша складова
складається з двох дочірніх елементів: жорстка сила, яка поділяється на «гостру» та «липку»; м’яка сила та власне розумна
сила, що інтерпретується як синергетична єдність («гармонічна
конвергенція») попередніх трьох і утворює модель «гегемонії»
А. Грамші. «Гостра» сила представляє собою силу зброї, подібну
до гостроти списа. «Липка сила» спокушує фінансовим капіталом і діє через банкірів і торговців, вводячи країну в асиметричні
кредити. «М’яка» сила ґрунтується на культурних менеджерах і
дипломатах і представляє собою примус без примусу, що діє через естетичну та соціальну принадність американської системи
цінностей і стилю життя.
Але, якщо «гостра» та «липка» сили як складові «жорсткої»
сили воєнно-економічного тиску можуть відштовхуватися одразу завдяки своїй експліцитності, «м’яка сила» не приймається рядом регіонів і країн, де західні смисли не є зразками поведінки,
то «розумна» сила являє собою вершину мережевої «мудрості»
сучасної семіотичної та біхевіористської війни, оскільки вона —
чисто психоаналітична. Її інструмент — навіювання. Вона покликана переконати людство у відсутності альтернативи глобальному порядкові, який від часів Другої Світової війни оголошується
єдино можливим і правильним: «І, нарешті, четверта сила — гегемонія, заснована на тому, що світовий порядок, підтриманий
США, був визнаний легітимним і неминучим» [345]. Теорія гармонічно конвергенції трьох сил як результат використання в
американістському дискурсі комуністичної доктрини А. Грамші
засвідчує, по-перше, абсолютну схильність глобальної матриці
до захоплення усіх альтернативних ідей, і, по-друге, нероздільну єдність тиску і переконання, примусу і навіювання, насилля
та ідеалізації насилля в доктрині, покликаній нівелювати національні особливості культур на користь глобалізму.
Про те, що м’яка сила є неефективною за умов відсутності
жорсткої сили пише інший американський дослідник, К. Грей. Він
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зазначає, що країни, чиї політичні цілі погоджені, часто нехтують
культурними відмінностями (отже, їх не можна використати у
мультикультуралістському зсуві, оскільки базовий конфлікт вирішено), і навпаки: країни, що перебувають у політичному конфлікті, нехтують культурною спільністю (отже, з’являється ще
один спосіб розколу цивілізації) [9]. Крім того, наслідки м’якої
сили як дифузної енергії впливу завжди є непередбачувані. Це доводить, що культурні цінності не можуть бути рушійною силою
розвитку економіки і культури, як мріяли представники школи
Вашингтонського консенсусу, якщо не підкріплювати їх жорсткими ударами, на чому, власне, і ґрунтується модель смарт-сили. На рівні воєнних практик жорстка сила виявляється у прямому збройному втручанні, м’яка — в агітації і пропаганді,
включаючи віртуальну війну, розумна ж — у поєднанні першої і
другої сили. За цілком нешкідливим культурним проектом може
приховуватися початок політичного перевороту і/або воєнних
дій. Наприклад, у процесі підготовки та реалізації подій-спектаклів класичний елемент м’якої сили (ліберальна система цінностей) реалізує себе через жорстку силу (радикальну угруповання).
У цьому світлі, відповідно до оригінальних текстів доктрини smart power, стає зрозумілим альянс лібералів і радикальних
націоналістів під час упровадження кольорових революцій, який
утворює ефект finitude («кінцевості», замкнутого кола від лібералів до радикалів і назад [76]), або ілюзорного вибору між гаманцем або життям, який пропонує жертві грабіжник (С. Жижек)
[46]. Націонал-радикальні угруповання як вияв жорсткої сили
потрібні ліберальним елітам не лише для просування вільного ринку і підтримки статусу кво капіталізму (доктрина шоку),
але й для створення уявної альтернативи, яка одночасно залякує населення своїм мілітаризмом, дестабілізує його умонастрої
і відволікає від базового соціального джерела конфлікту. Коли
попередній контекст символічної інтерпретації подій готовий
настільки, щоб об’єкти маніпуляції могли приймати потрібні
для маніпулятора рішення, які сприймаються уже як свої власні
(біхейвіоризм), населенню надається фантазмічний варіант «виходу» у вигляді часткової пацифікації мілітаристської ситуації,
тобто м’якої сили лібералізму. На зміну їй, повертаючи шокову
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терапію назад, знову може прийти жорстка сила у вигляді гіперглобалістичного дигітального контролю ліберальних інституцій.
Як бачимо, психологічні операції, які відповідають за створення символічних швів, лежать в основі нової методології інформаційної війни, яку можна визначити як «поведінкову» [287],
оскільки вона впливає на дії людей через поєднання трьох моделей сили: жорсткої, м’якої, розумної. На відміну від дослідників
О. Ларіної та В. Овчинського, ми б не протиставляли поведінкові
війни мережевим, кібернетичним (боротьба за інформацію та її
об’єкти) та ментальним (боротьба за ідеї та цінності), оскільки поведінка суб’єкта визначається поєднанням раціональних
факторів (знання, уявлення, мислення), за які йде змагання у
ментальних війнах, та ірраціональних (алгоритми, інстинкти,
бажання, фантазми, стереотипи, архетипи), за які йде боротьба
у біхейвіористських війнах. Останні ж реалізуються насамперед
через екран, оскільки екран як феномен Символічного є відображенням позасвідомого (Реального), яке грає роль Уявного. Вибудовується цілісна піраміда війни, що відтворює структуру кілець
Борромео у Ж. Лакана: від позасвідомого (Реального, пов’язаного
з бажаннями) через свідоме (Уявне, пов’язане із ментальністю) до
надсвідомого (Символічного, пов’язаного з мовою екрану, медіа,
гіперреальності) і назад, якщо мова йде про вплив на поведінку
суб’єкта через екранну зшивку (баннер). Поведінкова війна розглядається у якості війни майбутнього і привертає увагу американських стратегів як вищий вияв розумної сили у протистоянні.
Поведінка як об’єкт інформаційного впливу стягує воєдино усі
рівні протистояння: знакові, ментальні та чуттєві. Більше того:
на поведінковій війні затирається межа між війною і миром, що
дозволяє характеризувати її як гібридну у подвійному значенні:
за внутрішнім змістом і за зовнішньою структурою.
У світлі сказаного стає очевидним, що сучасна інформаційна
біхейвіористська війна є комплексною. Вона нараховує два баланси (динамічний, статичний), три зовнішні стратегії і три внутрішні елементи морфології. Вона ґрунтується на динамічному
балансі трьох зовнішніх стратегій за ресурсами (фізичний, матеріальний, соціальний капітал: жорстка, м’яка, розумна сили).
При цьому кожен із елементів цієї тріади (hard force, soft force,
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smart force) одночасно прокручується по трьох кільцях замкнутого і доволі статичного психоаналітичного балансу внутрішньої структури (Реальне-Уявне-Символічне: психотична — ментальна — кібернетична війна). І, хоча, кібернетичні (семіотичні)
складові більшу роль відіграють в софт- та смарт-методах ведення інформаційної війни, яка найбільше пов’язана з оцифрованим
позасвідомим (адже фізична війна, жорстка сила, безпосередньо
апелює до реальності, а не до гіперреалізму симуляції), присутність маніпулятивних практик екрану, який поєднує сугестивний
потенціал нових медіа з традиційним ментальним впливом ЗМІ,
відчувається в усіх стратегіях сучасного символічного насилля
на всіх етапах його здійснення. Яскравий приклад застосування
жорсткої сили в кіберпросторі — дигітальний контроль перверзивного Батька, що очолює інформаційну піраміду.

2.8. Символічні персонажі медіа-війни:
від фігури генерала до фігури блогера

Щоб зрозуміти символічні аспекти сучасної мережевої війни як поведінкової, необхідно звернутися до критичного аналізу двох моделей цензури, умовно названих нами «модерна» та
«постмодерна». Перша є органічною властивістю суспільства, де
діє директивна фігура «генерала» (метафора Ж. Дельоза) [202],
друга ж — притаманна соціуму, на перший погляд, «демократичних» блогерів. Модерна генеральська цензура ґрунтується на
прямих заборонах, тому вона є нормативною, адміністративною,
жорсткою (hard), структурованою, а, отже, й — більш помітною
для аналізу і спростування, у тому числі з боку лібералів. Постмодерна цензура, якою відрізняється сам ліберальний світ, підпадає під визначення керованого хаосу, техніки роїння та м’якої
(або розумної) сили, тому вона є дифузною, неструктурованою, розсіяною, як і сама «рідинна» сучасність (З. Бауман) [92].
Вона — ніде і вона — всюди, подібно до повітря, за аналогією з
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яким будували свої перші концепції інформаційної війни її теоретики. Вона апелює не до важелів дисциплінарного покарання чи
вертикального контролю, а до важелів соціального престижу та
всеохоплюючого горизонтального нагляду. Типовим прийомом
класичної цензури є притаманна для модерну театралізація —
це: або приховування реальних подій, що становлять травматичну правду і витісняються у сектор приватних потаємних розмов,
або піднесення та ідеалізація фактів, що метафоризуються, очищуються від найбільш травматичних компонентів і подаються у
якості уявної гри (сцени). Про інсценізацію як про метод роботи
зі свідомістю з боку цензорів класичного тоталітаризму багато
говорили його теоретики (І. Голомшток, Х. Гюнтер) [177; 194],
показуючи, як ціле модерне місто з його площами, парками, колонами та вулицями перетворюється на грандіозне театральне
дійство, підтримане монументальною архітектурою і плакатним
мистецтвом.
Типовим прийомом некласичної ліберальної цензури є сформований у теорії медіа-комунікації Ж. Бодрійяра принцип «гіперреалізму симуляції» [6], що суголосний поняттю «відкритий
шов» Ж. А. Міллера та С. Жижека (шов, який не приховує травму,
але грає нею). Гіперреалізм симуляції передбачає реальність, перетворену на видовище. Травматична правда в силу абсолютної
інформаційної прозорості мережевого суспільства не приховується, її просто неможливо приховати, але подається як символічна репрезентація на екрані, у перекодованому за допомогою
відповідних означників вигляді. Так, будь-який факт, вивернутий
назовні, розчиняється у просторі релятивних інтерпретацій і починає грати роль самого себе. Буття театралізується не через метафоричну відстань, а через страшну порнографічну близькість
катастрофи. Спектакль не приховує секретів — секрет виконує
функцію спектаклю. Уявне не заміщає Реальне, але Реальне служить в ролі Уявного, граючи роль самого себе. Перефразовуючи
знамениті слова В. Шекспіра: «Весь світ — театр», — можемо говорити про те, що театром постає весь світ.
У суспільстві постмодерного видовища, що приходить на
зміну суспільству театру, механізми інформаційної війни актуально розкривати на основі сучасної соціальної культурології
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(cultural studies) та її парадигм: критичної теорії, розробленої семіотичною школою структурного аналізу прийому повідомлень
(reception analysis), а також уже згадуваних тут естетичних теорій новітніх цифрових технологій та візуальної культури (М. Маклюен, Дж. Гаета, Л. Манович) й марксистських напрямів психоаналізу, зокрема Французької та Люблянської школи. Відповідно
до базової для нас тези про єдність ринку, політичної практики,
ідеології, культури та медіа, розробленої А. Грамші в теорії гегемонії, а потім підтвердженої Стюартом Холом в 1970–1980-ті рр.
на прикладі телебачення [13; 14] і розкритої Дж. Стігліцем на
прикладі соціальної критики нерівності у неолібералізмі [435],
неможливо вивчати екранну культуру без аналізу економічного
базису і політичних практик, які визначають особливості семіотичного перекладу між відправником та отримувачем символічного повідомлення у системі домінуючих значень, заданих ідеологією (гегемонією).
Говорячи про механізми цензури в інформаційному протистоянні, маємо виділити два взаємопов’язані семіотичні процеси: кодування і декодування значень у повідомленнях. У залежності від способу кодування і декодування, ми маємо різні
способи перетворення події на ідеологему, оповідання, наррацію:
подія як брехня (неправда, приховування) і подія як перформанс
(постправда, перекодування). Кодування (точним англійським
відповідником цього процесу є іменник «encoding», що фіксує момент внесення смислу) — це закладення у повідомлення певного
центрованого значення, яке нав’язується споживачеві ідеологом.
Дане «бажане» значення (у символічній теорії воно називається
«spin», ідеологічна домінанта, «код гегемонії» [14]), що виконує
функцію інформаційного удару по ідентичності отримувача з
метою руйнації попереднього сценарію його ідентифікації і створення нового, не обов’язково буде сприйняте так, як цього хоче
ідеолог. Адже між відправником і отримувачем центрованого
повідомлення існує семіотична відмінність, іноді — семіотична
прірва, утворена внаслідок неспівпадання їх семіотичних полів.
Декодування як сприйняття бажаного значення отримувачем лежить у межах семіосфери отримувача.
Неспівпадання викликає психоаналітичний процес, відомий
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як процес «мерехтіння», короткого замикання знаків та розриву ланцюгу означників. Саме це коротке замикання становить
найбільш вразливу сторону політики м’якої сили, завжди пов’язаної з феноменами смерті Батька та інформаційного шоку. Щоб
подолати його, необхідно виробити способи погодження культурних полів донора та реципієнта, бо у противному випадку
повідомлення може бути сприйняте абсолютно не так, як його
замислював відправник. Про здатність реципієнта до перекодування послання відповідно до власної семіосфери багато писав
ще Ю. М. Лотман, але не надавав цьому політичного значення,
розкриваючи механізми апропріації спадщини в динаміці міжкультурного діалогу [314]. Саме тому теоретики «розумної сили»
в інформаційній війні говорять про необхідність поєднання жорсткої і липкої сил жорсткого примусу, м’якої сили капіталістичної
спокуси, культурної сили ненав’язливої принадності цінностей.
Таким чином, вони завершують піраміду інформаційного
насилля війною «мудрості», яка передбачає психоаналітичний
вплив на моделі поведінки (біхейвіоризм) і полягає у переконанні отримувача у неминучості гегемонії шляхом дії механізмів
уявного вибору («праве — ліве», «ліберали — радикали», «Схід —
Захід», «демократія — деспотія»). Щоб цей механізм спрацював,
потрібно створити попереднє символічне поле інтерпретації
значень (контекст), відповідно до якого жертва навчається не
інформації, а мисленню, не знанням, а правилам їх утворення, не
історіям, а способам їх тлумачення. Якщо жертва не підпорядковується примусу, не піддається залякуванню і не спокушується
на принадність, її необхідно навчити мислити і діяти так, щоб
вона приймала потрібні для маніпулятора рішення про підкорення, спокусу і покірність самостійно, вважаючи такі рішення
своїми і почуваючи себе при цьому відносно «приємно» і «захищено». Уявна наявність непримиренних опозицій створює у жертви враження вибору меншого із видів зла за ефектом «доброго
слідчого», коли постраждалий від грабіжника обирає життя, а не
гаманець, щоб врятувати хоча б життя. При цьому створюється
такий контекст, щоб той, хто «обирає» (вибір без вибору, невільна свобода), не порівнював між собою історичні види соціальних
травм, не співставляв соціалістичний терор з фашистською ли■ 134 ■
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чиною, не викривав ліберальний фашизм як непристойне лібералізму і не зважав на закони діалектики, які неоліберальний
світ спростовує, претендуючи на абсолютний розум, що є виключенням з потоку часовості (стале, синтагму), але захищаючи при
цьому темпоральність і парадигму («все тече», «все змінюється»
у постмодерні).
Головна задача — викликати у жертви почуття фаталістичної неминучості ліберального прогресу вільного ринку як
універсальної матриці розвитку світу, тобто до останніх меж
монологізувати її свідомість, прибравши «зайві» голоси і залишивши лише один. Це типова задача гіперглобалістичного перверзивного Батька, який представляє собою приховану одномірність під видимою багатовимірністю. Відповідно до «стрічки
Мьобіуса» семіотичного психоаналізу, за милосердям приховано
ненависть, за ніжністю — агресія, за м’якою силою — жорстка,
за мультикультуралізмом — гіперглобалізм, за смертю Батька — повернення перверзії Батька, за лібералізмом — радикалізм, за діалогом — монолог, за горизонталлю — вертикаль, за
плюралізмом — монізм, за свободою — контроль, за позірною
нееквівалентністю культур — невидима еквівалентність ринку,
за блондинкою у фільмах Д. Лінча — брюнетка, за помадою —
кров, тобто: за Символічним — Реальне, за нарративом сновидіння — нарратив життя. І обидва нарративи — однаково трагічні
та шизофренічно-галюциноторні, оскільки травматичне буття
породжує травматичну ідеологію, ущербність реальності структурує ущербність захисного екрану від неї. Виявити їх можна,
лише за допомогою художнього, семіотичного, психоаналітичного методу «очуднення» («остранения» рос.), вбачаючи тривожні
симптоми за зовнішньо звичними і благополучними явищами,
симптоми, що провіщають про несвідоме і передбачують його
повернення .
Для зміни свідомості застосовується вплив на позасвідоме,
що містить ірраціональні алгоритми поведінки, — за це відповідає процес сучасної соціальної міфотворчості, який не може вже
ґрунтуватися на простому замовчуванні фактів. Потрібно зробити так, щоб людина, знаючи факти, не надавала їм значення,
оскільки її бажання виявлялися б важливішими за факти. Щоб
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перетворитися на фантазм (символічний код), бажання повинно стати фабулою, новиною, сюжетною історією, включитися у
певний контекст і підпорядкуватися формальним правилам дискурсу. Відтак, з точки зору психоаналізу, реальність трансформується в уявний сценарій і легітимується за допомогою панівних
означників. Утворюється міфологічний нарратив, який кодує
бажання. Він може справляти враження багатоманітності, але
його багатоманітність обмежується символічними межами попереднього контексту, заданого як «код гегемонії», що сходить
до архетипу, базового фантазму синтагми, який є материнським
платом культури — Символічним реальним, позасвідомим до
мови і позасвідомим як мова («хора» за Ю. Крістєвою [26], «кадр»
за П. Нора [358]). Політика ідентичностей передбачає певний
сектор свободи для одиниць «роїння», але будь-який фрагментований індивід, яким би атомарним і «самостійним» у судженнях
він не був, проходить перевірку на «код гегемонії», якщо порушує
встановлені межі: про це ще можна говорити, а про це — вже ні.
Способом перевірки «валідності» індивіда на код гегемонії, який
виявляє прихований репресивний дуалізм «своїх» і «чужих» у боротьбі плюральних референтних груп, є так звані «маркерні запитання». З точки зору логіки дані запитання не мають ніякого
сенсу, оскільки містять у собі типову для глобалізму уявну бінарну опозицію, що потребує однозначної відповіді і задовольняє
потребу у ресентименті, ставлячи того, кого запитують, перед
нав’язаним вибором. Відповіді на «маркерні» запитання також
не мають інформативної цінності: вони служать виключно даниною процесу «пустого мовлення», що реалізує фактичні функції
мови за Р. Якобсоном [528].
Отже, якщо у традиційному тоталітарному суспільстві Паноптикону діють пріоритети порядку, дисципліни, директиви,
приховування, притаманні для класичної цензури, то при новій
тоталітарній системі суспільства Синоптикону діють стратегії
ризику, горизонтального універсального контролю, шоу (перформансу), самоцензурування, постправди. Класична і некласична
цензура співвідносяться у світлі психоаналізу як феномени Уявного і Символічного, симптому і фантазму, закритого і відкритого
шву відповідно, якщо ми маємо на увазі приховування фактів або
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їх перекодування. Симптом відповідає за закритий шов (приховування), а фантазм — за відкритий шов, коли факти перестають
мати значення, а знання негативної інформації (травми, катастрофи) ніяк не змінює поведінку. Немає командира (вождя, генерала), який наказує, таврує і табуює зверху: людина сама приймає
для себе відповідні рішення, побоюючись одночасно власної нестачі та осуду з боку численних горизонтальних інфраструктур
та референтних груп, які утворюють навколо неї мережеве «роїння». Те, що відбувається у керівному центрі кружляння численних
«комах», залишається непомітним і надто прихованим, оскільки
кожна одиниця управління діє достатньо автономно у цьому хаосі. Вертикальний хаб у вигляді коду гегемонії, або перверзивного
Батька, — надто овіяний конспірологією, щоб бути «справжнім»:
як це не парадоксально, але саме езотеричні теорії «світової зради» найбільше їй і сприяють, оскільки дискредитують антиглобалізм гротескними популістськими сценаріями, не помічаючи
раціональних законів розвитку транснаціонального капіталу на
поверхні структури, у самій формі товару і знаку.
Велике значення має не лише спосіб кодування значень у
цензурі (структурований і неструктурований, уявний і символічний), але й самі герої ідеологічного поля — люди, які творять і
споживають коди гегемонії. Існують три моделі сприйняття повідомлень: прийняття, заперечення, договір. Їм відповідають три
типи повідомлень: бажані, опозиційні, договірні. За ставленням до
оповідань ідеології, відповідно до класифікації С. Жижека, суб’єкти інформаційної війни поділяються на три групи: догматики,
іроніки та циніки [216]. У колі бажаних кодів перебувають догматики, у колі опозиційних — іроніки, у колі договірних — циніки.
Усі три типи героїв діють в кожному з тоталітарних суспільств:
і в класичному, і в некласичному. Догматики буквально сприймають символи ідеології і є її фанатиками. В класичній цензурі
вони просто засвоюють брехню і сприймають її як правду, не маючи відповідних знань. У неструктурованій постмодерній цензурі догматики можуть здогадуватися і навіть знати про справжні
події, але вони самоцензуруються на напівусвідомленому рівні, витісняючи знання в площину лаканівського «екстимного»,
на межу раціонального та ірраціонального, тому що не хочуть
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знати. Одночасно догматики становлять найбільш слабку ланку ідеологічної спайки, оскільки, будучи потішними і гротескними, утворюють проблемні фігури, що руйнують гегемонію,
дискредитуючи її в очах її носіїв та опонентів.
У класичній і некласичній цензурі діють також іроніки — це
герої спротиву у будь-якій інформаційній війні, потенційні чи
реальні дисиденти. Їх трагедія як соціальних критиків полягає у
тому, що іронік становить собою тип Сократа: він переконаний,
що знання змінюють поведінку людини і тому залишається на
наївному рівні епістемологічної війни і ставлення до ідеології як
до симптому (Уявного, закритого шву). Все, що робить іронік, —
це «відкриває очі» населенню. Він намагається роздерти завісу
ілюзії, оголити факти, піддати систему висміюванню. Система, у
свою чергу, намагається перевести іроніка з опозиційного кола
значень у договірний. Рух від опозиційних до договірних значень
є жестом номінації опозиції, заповнення вакууму у символічній
структурі, а зворотній рух від договірних до опозиційних значень є ознакою краху гегемонії.
Іроніки можуть успішно діяти в класичному тоталітаризмі,
якщо ідеологія заснована на відвертій брехні і характеризується достатнім виявом серйозності, щоб сміх зруйнував її, а правда
обеззброїла її. Так, М. Кундера у своїх естетичних розробках говорять про емансипаційну роль гумору, який звільняє людство
від фашизму і репресивності [277]. Інакше справа обстоїть, якщо
гумор стає способом легітимації фашизму, а правда — постправдою, як це має місце в постмодерній неоліберальній ідеології.
В умовах відкритого шву іронік стає безсилим: його звинувачують у тому, що він вказує на «загальновідомі речі», що постають
як «неминучий наслідок» першопочатково ідеальної системи,
якій немає альтернатив. Ідеологічна машина у такому випадку
передбачає можливі версії бунту проти себе і намагається їх легітимувати шляхом ефекту неприховування секретів або часткової
демонстрації своїх потаємних механізмів, який С. Жижек назвав
«підморгуванням через стіл», або «підкидуванням ключів» [222].
Подібно до поведінки Дж. Джойса, який надавав своїм критикам
ключі для розуміння власного тексту, або поведінки Д. Лінча,
який надає ключі для тлумачення свого кінописьма, гегемонія
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за допомогою гумору залучає супротивника до таємниць влади,
подібно до начальника, який підморгує підлеглому через стіл,
перетворюючи його протест на дешевий фарс. Гумор у такому
випадку служить засобом естетизації катастрофи і легітимації
насилля, перетворюючи драму протесту на трагікомічний феномен («смішне піднесене») через подвійне кодування. Дисидент
як трікстер міняє знак: він не карається фізично, кримінально чи
адміністративно, але культурно маргіналізується, не табуюється відверто, але висміюється, не перетворюється на сакрального
героя-антагоніста (юродивого), але починає грати роль профанного блазня (скомороха). Відтак, опозиція стає «кишеньковою»,
відбувається «одомашнення» Чужого шляхом крадіжки його чужості, його онтологічного статусу справжності.
Звісно, що гумор як смішне піднесене і подвійний код трагічного і комічного не можна вважати винятковим маркером ліберальної цензури, але саме у ній він набув провідного значення,
спираючись на загальні механізми постмодерної семіотичної та
психотичної війни, яка працює не лише із знанням та інформацією, але, насамперед, з поведінкою та позасвідомим. Найбільш
травматичним виявом апропріації протесту є стилізація гегемонії під контргегемонію, використання гегемонії стилістики контркультури, як це відбулося в глобальному суспільстві з
субкультурами хіпі і бітників, рок-музикою, орієнталізмом, лівими рухами, науково-філософськими вченнями. Мова йде про
присвоєння ідеологами критичних розробок аналітиків, які, у
викривальному контексті розкриваючи морфологію і функціональні механізми того чи іншого явища, фактично подають своїм
опонентам рекомендації до дій, способи кращого опанування даним явищем. Так це було у випадку з використанням критичного
марксистського вчення А. Грамші в ліберальному ідеологічному
дискурсі Дж. Ная.
Останніми героями гегемонії є циніки, у ролі яких виступають або самі ідеологи (у випадку, якщо вони не є фанатиками
виробленої ними ідеології), або їх критики більш високого ґатунку, ніж іроніки, — психоаналітики. Циніки свідомо брешуть,
знаючи правду, в класичній цензурі, або перекодовують правду і
маніпулюють фактами у суспільствах нового тоталітаризму. Ци■ 139 ■
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нічність як властивість психіки не лише відправника ідеологічного значення, але й того, хто його приймає, притаманна також
і догматикам в умовах постмодерного цензурування як самоцензурування. Саме циніки, а не романтики, мають знання про закони інформаційної війни: тільки маніпулятори їх розробляють,
а психоаналітики їх деконструюють, аналізуючи не лише догматиків від ідеології, а й самих ідеологів. Одночасно психоаналітики працюють з жертвами ідеології, виймаючи суб’єкта з лабет
структури, але не на основі роботи з його симптомами (просвітницька, сократична або фрейдівська, модель), а на основі роботи
з його з фантазмами (модель лаканівського та постлаканівського
психоаналізу), оскільки вони працюють не із свідомістю, яка за
уявними історіями приховує правду, що дає про себе знати через
обмовки у мовленні, а з позасвідомим, яке транслює свою правду
через гладко зшиті символічні історії.
Так, якщо людина приховує, наприклад свій намір вбити когось, розповідає, що у момент смерті жертви знаходилася далеко
від неї, ця оповідь може бути фактично правдивою, якщо людина
дійсно не вбивала, але хибною з точки зору приховування наміру. Тоді її намір можна розкрити через збивання і суперечності
(симптоми). Якщо ж людина, яка має намір вбити когось, розповідає, що жертва заслужила на смерть «через те і те», ця оповідь
є постправдивою. Вона становить завершений у своїй цілісності
фантазм, код бажання, деконструювати який можна лише через
дефашизацію внутрішнього світу особистості за допомогою дуже
жорстких прийомів тригера, які дозволяють розшити травми її
особистої реальності, ранні стадії досвіду смерті і т.д. Навіть у випадку з З. Фройдом, коли він працював з невротичними жінками
і не повірив у масовість їх історій про інцест у дитинстві, він прийшов до висновку, що це не симптом, а фантазм, обґрунтувавши
лібідо як основний інстинкт.
Спільною рисою і циніків-ідеологів, і циніків-психоаналітиків, є, тим не менше, одна спільна установка — усвідомлення
того, що втеча від ідеології є неможливою, оскільки люди взагалі
живуть у середовищі символів, яке складає контекст буття культури. Будь-які критики ідеології є представниками іншої ідеології, а не «чистими» шукачами істини. Так, за П. Лау, опозиціонери
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поділяються на: суб’єктів, амбівалентних щодо правлячої гегемонії (протестуючі, що у будь-який момент можуть стати рабами системи), суб’єктів, амбівалентних щодо результатів битви за
владу (опозиція, яку номінує система-переможець) та суб’єктів,
амбівалентних щодо самої битви (психоаналітиків), які висловлюють гносеологічний сумнів в доцільності як гегемонії, так і
опозиції [25]. Це ставить питання про об’єктивні критерії істини
в науковій теорії пізнання, відсутність яких робить неможливим
вихід за межі Символічного.
З іншого боку, навіть така, трагічна, амбівалентна щодо битви цинічна позиція може слугувати способом легітимації наявного порядку влади і симптомом, що приховує конформізм. Тому
кожен цинік-психоаналітик у певний момент повинен здійснити
над собою етичне зусилля і стримати скепсис, даючи шлях вірі.
Ця віра і буде свого роду кенозисом — жестом розп’яття, перебудовою суб’єктності з нуля, радикальним розривом, філософським станом абсурду, мужністю прийняти рішення без надії на допомогу зовні, «виправданням сумнівом» (П. Тілліх) [441, 41]. За
внутрішніми правилами екзистенційного вибору, якщо циніка
не влаштовує зовнішня система нав’язаних опозицій гегемонії та
контргегемонії, він може не залишатися у порожнечі наодинці з
власною травмою, з ризиком легітимованої шизофренії та інтерпеляції зовні, але обирати між різними моделями Символічного,
куди відносяться не лише політичні ідеології, але й релігійні, моральні, мистецькі, цивілізаційні порядки, що містять сакральний
досвід, універсалії культури та етичні нарративи. Мова йде про
свідому інтерпеляцію у вже існуючу традицію як результат пошуку втраченого Батька і водночас про щось більше: про живе переживання і глибинну рефлексію традиції як частини своєї самості,
про її продовження у творчості, про мужність суб’єкта утверджувати своє буття всупереч усьому, поза логічними доказами і чудесними підтвердженнями, як свого роду акт Воскресіння Христа у апостола Павла. Радикальний розрив в умовах цинізму як
трагічного антигуманізму втрачає свою утопічність і набуває
іншого забарвлення: не розшивки, а перепрошивки суб’єктності,
не заперечення, а заперечення заперечення, не відмови від вибору в умовах постмодерної порожнечі, а здійснення вибору, але
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не на поверховому політичному, а на глибинному аксіологічному,
соціальному, раціональному та поетичному рівнях. Мова йде про
діалектичний розвиток свідомості суб’єкта від дуалізму, нав’язаного класичними ідеологіями жорсткої сили — через плюралізм
і пустоту некласичних ідеологій м’якої сили — до онтологічного
та етичного монізму всесильного безсилля чи безсильної сили,
беззахисності і всемогутності істини. Тоді не відбувається шкідливого для людської психіки розпадання кілець Борромео, яке
тягне за собою патології. Навпаки: має місце самостійне вибудовування суб’єктом із власної порожнечі тієї символічної моделі,
яка йому найбільше підходить і яка не потребує опори суб’єкта на
референтні ідеологічні групи.
Співвідношення класичної (експліцитної, структурованої,
догматичної, директивної) та некласичної (імпліцитної, хаотичної, цинічної, дифузної) цензури у світлі хвильової теорії суспільства виглядає як співвідношення способів кодування і декодування, притаманних для другої хвилі ЗМІ (радіо, телебачення) і
притаманних для третьої хвилі нових медіа (Інтернет). Уособленням ЗМІ є фігура генерала — раціонально організованої вертикальної ієрархії передачі інформації, яка має двовимірну характеристику: візуальну та слухову. За допомогою ТВ погодження
вкладеного та отриманого кодів відбуваються через процес
каузального просування повідомлення від точки А (виробника)
до точки В (споживача). Але вертикаль, включаючи хронологічну невідворотність, виявляється безсилою у постмодерні — там,
де, окрім інтенції відправника і отримувача, самостійне значення набуває текст (Дж. Фіске) [14], стрічку якого завжди можна
перемотати назад, порушуючи лінійну послідовність дій. З точки зору теорії інтертекстуальності текст як знаковий комплекс
з поліфонією значень здатний до трансцендування незалежних
смислів, що визначають циркулювання повідомлень.
Текст перетинає дискурси усіх учасників взаємодії, породжує
власні дискурси і контексти, визначає варіації комунікативних
актів. Текст пов’язаний з засобом передачі інформації, оскільки
засіб має самодостатню силу гнучкої трансформації повідомлення через премедіацію, або, за дотепною грою слів М. Маклюена, «масажу», інструменту модулювання змісту («media is a
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message»/«massage») [27]. І навпаки: різні повідомлення потребують різних засобів передачі (ремедіації), а погодження медіаторів та нарративів складає важливий момент формування поведінкової моделі підкорених. У межах стратегії розумної сили
телевізійні медіа другої хвилі та віртуальні медіа третьої хвилі
як носії фігур генерала і ризоми, жорсткості і гнучкості, народжуючи різні типи повідомлень, повинні поєднуватися у певний
смарт-кейс. Тому звільнення від ідеологічної залежності має носити характер «великої відмови» Г. Маркузе [335] або «радикального розриву» у філософії істини-події А. Бадью [77], що однаковою мірою заперечує і консервативні ЗМІ, і ліберальні мережеві
практики маніпуляції.
На межі протистояння консервативної та ліберальної моделей цензури формується особливий тип швидкого, впливового і
часто скандального масового повідомлення, притаманний виключно для постмодерну і тому важко ідентифікований. Таким
повідомленням є медіа-вірус, коротким семіотичним фрагментом якого постає мем [395]. Останній представляє собою електронний модуль, або одиницю інформаційного «роїння», що має
загальне соціальне значення і може призводити або до неочікуваних змін гегемонії, або до її глибинної підтримки, або до поєднання першого і другого через імітаційне самозаперечення.
В ролі мемів виступають ідеї, образи, символи, картинки, слова,
короткі вислови, жести, мелодії, поведінкові реакції тощо, що,
очевидно, репрезентують реальний виворіт бажань, перекодованих в символічному полі екрану з метою нанесення поведінкового удару користувачеві. Мем відповідає структурі ризоми
як номадичної кореневої системи без центрального кореня, яку
можна продовжити або перервати з будь-якого сегменту, без
шкоди самій грибниці.
Прихід ризоми фіксує кінець фігури «генерала» та початок
панування іншої фігури — творця мему, блогера або програміста.
Множина мемів, що рухаються довільно у численних напрямах,
повсякчас змінюючи траєкторії, у цілому відповідає техніці «роїння» в організованому хаосі мережевої війни як м’якої та розумної сили. Специфіка мема полягає у тому, що він виконує амбівалентну функцію стосовно наявного символічного порядку. Мем
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може виводити за межі даної ідеології, формуючи критичне мислення, може вводити в поле контргегемонії як альтернативної
ідеології, може одночасно — зміцнювати і підтримувати процес
самовідтворення усіх можливих ідеологічних систем, якщо стихійні меми будуть кооптовані гегемонією чи контргегемонією.
У принципі, будучи типовим бодрійярівським симулякром, мем
може просувати будь-яку ідеологію залежно від контексту, тому
його не може прикріпити до якоїсь однієї системи і осмислити
раціонально та лінійно. Але головна функція мему полягає у
тому, що мем фактично здійснює пропаганду ідеології, імітуючи
при цьому протест проти неї. Мем сприяє поширенню ліберальної ідеології через заперечення консерватизму ЗМІ. Це типовий
вияв політики, що маскується під власну відсутність.
Творці мемів — блогери, ознайомлені з нейронлінгвістичним
програмуванням та ринковим маркетингом, — легко можуть з
опозиційних кодів стихійних мемів перемикатися на договірні та
кооптовані, беручи участь у роботі передвиборних компаній та
менеджерських кейсах великих транснаціональних корпорацій.
Так завдяки глобальному захопленню відбувається номінація
вакууму у символічній структурі мережі, присвоєння віртуального протесту мему та позбавлення його критичного потенціалу.
Кооптований медіа-вірус легко проникає в суб’єкта, оскільки реципієнт не розпізнає його замаскованої під свою протилежність
репресивної функції і не сприймає його як небезпеку навіювання коду контргегемонії, вважаючи, що просто бореться з гегемонією. Меми є блискучим інструментом кібервійни, оскільки носять подвійну маску, воюють на території супротивника і мають здатність до інтертекстуального саморозвитку незалежно
від своїх творців, використовуючи різноманітні маніпулятивні
практики: ретвіти, хештеги, зворотні зв’язки, розмноження популяцій за ознакою мінімальної турботи зверху і максимального
примноження сили «роїння» тощо.
Відкритим запитанням лишається: чи є символічна функція
мемів вторинною стосовно захоплення ідеологією первинно незалежних повідомлень, чи сама вірусна стратегія від самого початку свого існування є ідеологічною практикою роїння і заточена під певну гегемонію? Відповідь на це запитання криється у
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позасвідомому самого блогера як творця мема — типового представника покоління міленіалів, які знаходяться у постмодерній
ситуації втрати авторитету, кастрації Символічного, смерті Батька (традиції). Незважаючи на те, що ринок у якості бренду пропонує міленіалу модель поведінки мертвого Батька (ліберального іроніка) — суб’єкта, який не відчуває нестачі, — така модель
є вельми травматичною для людини, яка переживає синівський
комплекс втрати та інфантильну нездатність взяти відповідальність. Нестача спонукає його до пошуку замісників Батька, на
яких можна перекласти свої бажання, якості активності та пасивності у віртуальному спілкуванні. Якщо головним замісником
стає дигітальний Батько машини, яка приймає рішення, або код
гегемонії, який задає панівні значення через вищий хаб, структура ризоми, горизонтального спілкування і горизонтального
нагляду порушується у бік реставрації фігури генерала. Таким
чином, із постмодерніста через повернення витісненого проривається і символічно блимає ображений традиціоналіст, який
тим агресивніше викриває традицію, чим більше відчуває її як
власну порожнечу (Реальне, травму).
Медіа-віруси вводять в інфосферу завуальовані коди, використовуючи функції символічних пристібок, притаманних для
гегемонії, яка паразитує на здорових клітинах, підсаджуючи до
них хворі і вписуючи в себе усі можливі конфігурації [260]. Розробники стратегії медіа-вірусу часто використовують мем як
символ боротьби з директивною пропагандою консервативних
ЗМІ другої хвилі, тобто з тими медіа, які свідомо працюють за
правилами структурованої і легко пізнаваної класичної цензури нормативного типу. Таку цензуру легко спростувати на рівні
епістемологічної (ментальної війни) за моделлю іроніка (викривання хибних фактів). Супроти вульгарної брехні (жорсткої
сили) мем справляє враження торжества свободи особистості в
мережі. Між тим, відомо, що будь-який протест проти гегемонії
одночасно фіксує належність протестуючого до контргегемонії
або номінацію його надлишку контргегемонією, яка діє більш
витонченими способами війни: через психотичне та семіотичне
протистояння, притаманне більше для м’якої та розумної сил.
Протест проти консерватизму є маскою, яка перетворює меми у
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потужні знаряддя ліберальної пропаганди і ліберальної легітимації, що стилізують семіотику контркультури. Тому з точки зору
критичного психоаналізу мем не є жестом наукової автономії чи
соціальної критики, а є ідеологічною стратегією роїння, що ґрунтується на керованому хаосі атомарних індивідів.

2.9. Фасцинація і самозаперечення екрану
У мережевому суспільстві, де пріоритетом є екран, відбувається зміна класичної комунікативної структури. Людське спілкування втрачає відстань, яку забезпечували орієнтири дзеркала і сцени у традиційних та модерних суспільствах. Класична
архітектоніка взаємодії Я та Іншого передбачала утримання на
дистанції сублімації (піднесення, одухотворення) двох начал,
двох секторів буття: суб’єктивного, невидимого, внутрішнього,
приватного та об’єктивного, видимого, зовнішнього, публічного.
Або, мовою психоаналізу: Реального і Символічного, нуля («Я»)
та одиниці (Іншого як репрезентації нуля). Вийшовши з логіки
суб’єкт-об’єктності, комунікація, тим не менш, не набуває характеру діалогу (суб’єкт-суб’єктності). Замість діалогу маємо хаос
усіх можливих видів комунікації, що виходять за межі будь-яких
відомих до теперішнього часу інтерсуб’єктивних логік: раціональної (соціально-класової), коли спілкування відбувається
із суб’єктом як з носієм суспільного статусу або ролі, репутації,
іміджу або символічного капіталу; фантазмічної (психоаналітичної), коли спілкування відбувається з Іншим як проекцією
бажання у психоаналізі; діалогічної (етичної), коли має місце
звернення до Іншого як втілення сакрального досвіду на засадах
відповідальності за його вразливість, оголеність та смертність.
Керований хаос супроводжує невпорядкований «екстаз комунікації», що фіксується проектом плюралізму, який не тільки не
долає конфлікти, але легітимує їх у фіксованих пакетах символічних ідентичностей, ковзаючи поверхнею екрану.
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Звідси випливає обґрунтоване нами розуміння постмодерного мультикультуралізму як моделі спілкування, принципово
протилежної справжньому діалогу. Діалог — завжди етичний і
завжди радикальний. Він являє собою розрив. Діалог прагне моральної, духовної, екзистенційної глибини спілкування і шукає
універсальної егалітарної солідарності — навіть через конфлікти, які можуть посилювати взаємопроникнення кодів і архетипів.
Він прагне спільності, втіленої в образі Бога, духу, сакрального і
нумінозного, Третього як внутрішньої фігури співчуття («другого Іншого»), завдяки якому розрізнені Я і Ти перетворюються на
спільну метафізичну істину «Ми» («Ближнього», «Дух цілого»).
Спільність у діалозі не передбачає втрати індивідуальності різних учасників взаємодії. Діалог утримує відмінності, але не абсолютизує їх, оскільки завжди знаходить місце для спільності. Діалог з точки зору психоаналізу немислимий без ідентифікації себе
суб’єктом з біллю Іншого як із власним симптомом, з нестачею
Іншого як із власною нестачею, яка, будучи абсолютно реальною,
одночасно виконує функції символічного Батька, закликаючи до
свідомої інтерпеляції.
Наведемо опис М. Бубером свого «сновидіння подвійного поклику» з роботи «Діалог»: «Потім дія зненацька уповільнюється:
я стою і кличу…» [135, 94]. Уповільнення дії — момент повороту
від часовості до сталості, від парадигми до синтагми, від уявних
значень до реально-символічної мови (домовного). Інший — це
завжди оклик, «Я» — відповідь на нього, але їх злиття — це не
акт мовлення, а стан мовчання (Реальне), що не дозволяє вписувати справжній діалог як вияв універсальної любові до конотацій
виключно психоаналізу. На відміну від маніпулятивних практик
символічних зшивок, тобто фантазмічного спілкування з уявним Іншим як з інструментом компенсації, діалог якраз прагне
розшивки у вигляді зустрічі з реальним Іншим в усій його травмі та непристойності, в його смертності і підвладності смерті, в
його онтологічній нестачі, через усвідомлення і прийняття яких
передбачається прийняття суб’єктом і власної нестачі як того
спільного, що формує «універсальну незадоволеність» (термін
С. Жижека) обох учасників взаємодії та їх універсальне екзистенційне єднання.
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На корінь проблеми вказує етимологія грецького терміну
«діалог» — dialogos — взаємопроникнення смислів, — тобто —
глибинне спілкування, яке передбачає залучення до діалогу логосів — архетипних значень, які пручаються символізації, утворюючи певний вакуум у символічній структурі. Недарма асоціація діалогу з «невисловленим» (Л. Вітгенштейн) [156], «замовчуваним» (Г. Г. Гадамер) [195, 111–121], «розривом» (А. Бадью) [77],
«Реальним» (М. Долар) [212], «нестачею» (Ж. А. Міллер) [346],
«світлою німотою» (К. Ясперс) [534] завжди передбачала паузу —
знак пробілу між фразами, який утворює простір сакрального
мовчання. В діалозі самість залишається самістю, Інакше в усій
його недоторканості є Інакшим, Іншим, але разом вони утворюють істину цілого, істину любові, істину радикального розриву з
правилами гри формального дискурсу (згадаймо знамениту фразу «Забуто», яку сказав християнський священик іудею М. Буберу під час спільних обіймів після суперечки про природу Христа
[136]). У цьому світлі ні притаманне для постмодерного психоаналізу тлумачення стосунків з Іншим як з панівним означником,
у конотаціях якого визначається Ego, ні чисто постмодерне розуміння останнього як тотальної інакшості не може нас задовольнити. Адже перше містить у собі небезпеку ковзання поверхнею
у церемоніальному спілкуванні, а друге — небезпеку втрати самості через розчинення в інших. Зрештою і перше, і друге зводиться до плюралістичного проекту політики ідентичностей,
адепти якої тримають на «рятівній» дистанції численних інших,
управляючи ними як носіями власних означників.
Плюралізм і релятивізм не пов’язані з самоусвідомленням
через Іншого, оскільки являють собою традиційну схему смерті
Батька. Мертвий Батько (байдужий Інший) не надає тобі жодних
позначок для конституювання, жодних нормативних регуляторів поведінки і, відтак, — жодних джерел для самовизначення.
Він просто кидає «сина» напризволяще, наслідуючи перверзивну поведінку. Покинутий суб’єкт залишається наодинці зі своєю
травмою і, якщо йому немає, чим її компенсувати і заповнити, сам
для себе приймає символічні нарративи та способи регуляції поведінки ще більш жорсткі, аніж це було б при «живому» Батькові.
Самоцензура покинутого суб’єкта як вияв тоталітарності є зво■ 148 ■

2.9. Фасцинація і самозаперечення екрану

ротною стороною плюралізму, його непристойним виворотом,
що приховує репресивність та обмеження. Присутність у середовищі плюралізму відверто перверзивних фундаменталістських, фашистських, нацистських, расистських рухів, вчинки
представників яких виправдовуються через толерантний заклик: «Кожен насолоджується по-своєму», — свідчить на користь
цього вивороту, так само, як і безперервний горизонтальний
контроль, включаючи кібербулінг. Плюралізм, який через релятивацію, породжує вакуум, неминуче призводить до заповнення
вакууму перверзіями.
Тому діалог не сумісний з «дискурсом», який являє собою
стихійний потік довільних знаків, що наповнюються значеннями у часовій парадигмі символічної комунікації, довільно маніпулюючи конотаціями і контекстами. Діалог — це не ризома і
не мережа, не вертикальна вісь безпам’ятної темпоральності, у
рамках якої втрачає значення розрізнення знаку і значення, події та історії, оригіналу і копії, Логосу і Письма, речі та імені. Діалог — це завжди суб’єктність у формі інтерсуб’єктивності, яка
являє собою злиття двох нестач, двох оголеностей, двох реальних людей в універсальне вразливе «Ми». Діалог не можливий
без універсалістичного знаменника справжності, яку дискурс,
позбавлений онтологічного статусу, виключає. Дискурс — символічний, діалог — реальний. Діалог також не сумісний з «глобальною культурою» у значенні глобалізму, оскільки глобалізм
передбачає або уніфікаційну ринкову тотальність плавильного
котла, що у своєму колоніальному пориванні виключає будь-які
відмінності, необхідні для початку діалогу, або релятивність, яка
представляю собою м’яку постколоніальну форму легітимації
лише «правильних» (з точки зору гегемона) відмінностей. У нашому розумінні діалог не співпадає ні із знаковим дискурсом, ні з
глобалізмом, ні з мультикультуралізмом, ні з будь-якими іншими
формами оперативної «партнерської» прагматичної комунікації
у мережевому світі.
Екран перетворюється на численних інших, розлитих вшир
по великій площині гладкої операційної поверхні, де комунікація
набуває характеру глянцю, ризоми і вимірюється в математичних одиницях. «Я» розчиняюся в численних інших, інші розчиня■ 149 ■
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ються в мені, все розчиняється в усьому. Відбувається тотальна
деонтологізація процесу комунікації, яка посилюється за рахунок того, що виробництво позбавляється не лише предметного
статусу (зусиль землі і праці), але й емоційно-психічного статусу
предметностей (зусиль волі, етики, співпереживання). Переживання в економіці переживань пов’язані зі споживанням символів і брендів машини бажань, вони є спустошеними, вони — не
холодні і не гарячі, вони вічно тримаються на середній температурі комфорту, меркантильності, конформізму і тимчасових
«корисних» контактів. Оперативний підхід до спілкування позбавляє його трансцендентної глибини, яка була в справжньому
діалозі, але наповнює його новим психоаналітичним змістом,
який не дозволяє вважати екранне спілкування чистим симулякром.
Зміна у спілкуванні дуже гарно ілюструється через зміну
ставлення до техніки, наприклад, до транспорту. Якщо в епоху
першої хвилі кінська повозка розглядалася предметно, тілесно
і конкретно як засіб пересування (символізуючись одночасно в
ритуальних практиках бою і сакральної іграшки), то в другій хвилі автомобіль, що повторював форму кінської повозки за законом наслідування інфраструктур М. Маклюена, ще не втративши
безпосередні ознаки предметності і корисності, уособлював владу і панування, передбачаючи деміургічні сп’яніння класичного
буржуа від «великого стилю» його розкішного життя, свого роду
«крипторелігійність» (за М. Еліаде). І лише в інформаційному суспільстві з появою мереж транспорт не несе ні предметного, ні
символічно-предметного значення, стаючи техногенною машиною, оснащеною людським голосом, вираженим в «навігаторі»,
який здійснює глобальне управління єдиним функціональним
та «екологічним» цілим, горизонтальними структурами погодженої багатовимірної функціональності, уособлюючи собою
прихований вертикальний примус дигітального Батька. Горизонтальність і вертикальність контролю погоджуються в легітимований парадокс екрану.
При усій величезній кількості спілкування ми втрачаємо
його якість. При усій чуттєвості такого спілкування ми втрачаємо його наповненість емоціями, оскільки екстаз комунікації є
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холодним. Ефемеризація праці, яка призвела до затирання кордону між приватним та публічним життям, викликавши травму
зяяння, спровокувала безперервний горизонтальний контроль
з боку віртуального Синоптикону. Космічна швидкість, якою рухається думка в Інтернеті, призвела до затирання понять роду,
витоків і пам’яті, які розчиняються у стихійному потокові темпоральності, змішуючи події та їх копії, пропонуючи модель кундерівського «невимовно легкого буття», яке є одночасно невагомим і пустим, становлячи собою «тяжкість легкості» [278, 97],
обтяжуючи суб’єкта культурою забуття, яка стає важким ярмом.
Віртуальне стає самим життям і входить у повсякдення у якості
реальності, у якості абсолютного реалізму життя (лаканівського Реального) в його найбільш інтимних, непристойних і навіть
порнографічних та обсценних проявах, але проявах, що набули
перекодування через екран.
На екрані люди добровільно демонструють, як вони їдять,
п’ють, злягаються, хворіють, панікують, як влаштована їхня
квартира чи ванна, куди вони поїдуть святкувати Новий рік і т.д.
Метафора як поетична відстань (четверта стіна) між сценою та
глядачем зникає. Особисте життя не потребує метафоризації,
пов’язаної з його одухотворенням чи театральною постановкою:
закони сублімації З. Фройда не діють, мистецтво не заміщає і не
переплавляє бажання позасвідомого, бажання постають як вони
є, цілком легітимовані і навіть репресивні. Тому на зміну модерному герою З. Фройда (Едипа), притаманного для суспільств
театру, де люди приховували бажання в кулуарах та будуарах,
приходить постмодерний герой Ж. Дельоза (Анти-Едип) [200],
притаманний для суспільств видовища, включаючи перформативність жахливого і огидного. Бажання не потребує приховування, більше того, воно ніби відривається від свого суб’єктивного носія і стає предметом зовнішньої реклами і нав’язування, з
табу перетворюється на бажану норму поведінки.
З іншого боку, забуття, до якого спонукає екран, не може відбутися у ньому. Віртуальне як артикуляція позасвідомого (прорив Реального внаслідок смерті Батька, кастрації Символічного)
не дозволяє забути, оголюючи глибинні інтимні шари психіки
суб’єкта. У цьому полягає одне із самозаперечень екрану: він
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одночасно є та не є симулякром, викликає забуття і не дає забути, постаючи в ролі симптому і фантазму, брехні і постправди,
ілюзії та реальності, нарративу марення та нарративу життя,
які однаковою мірою є травматичними, а іноді — потворними.
Так в уявних сценаріях свого життя герої фільмів Д. Лінча [496],
які марять, намагаючись забути свої реальні злочини в житті, —
також нещасливі, оскільки крізь красиву оболонку ілюзії періодично продираються чудовиська, монструозні персонажі, що є
уособленням Символічного Реального (людина-загадка, мертве
тіло, нічне шосе, зворотний рух автомобіля, невизначеність часу
і доби, голос співачки, підземні комахи, дивні птахи, тканина
оксамиту, скринька, фраза-код на зразок «Дік Лоран — мертвий»
і т.д.).
Що означає оголеність у просторі екрану? «Голий» у суспільстві мережевої комунікації не має нічого спільного з етикою діалогу. Мова не йде про левінасівську оголеність. «Голий» не означає «підвладний смерті», «вразливий», такий, що закликає до
допомоги і турботи. Це — просто «голий» в усій буквальності
тіла, але оцифрованого тіла, тобто такого, що перестало бути метафорою душі (середньовіччя) чи метафорою плоті (фрейдизм),
а стало електронною монадою (номадом), що рухається, підпорядковуючись формально-логічним операціям та абстрактним математичним функціям. За великим рахунком (і про це
блискуче пише гіперглобаліст Е. Тоффлер [452, 282–290], теоретик кліпової, картографічної свідомості, що виховав не одного адепта символічної війни), тіло взагалі людині не потрібне:
воно — надто розлоге, вагоме і громіздке порівняно з генетичним кодом матриці, закладеним у мозок. Тіло, на яке працювала
спочатку вся машина бажань, тепер, після того, як вона оволоділа
ним, стає зайвим: воно повинне бути видалене і знищене у якості
мандрівного надлишку, шлейфу особистості, трансформованої
відповідно до електронної мікросхеми. Справді: що є тіло порівняно із зображенням близької людини на екрані через інтерфейс
вайберу, фейсбуку, скайпу? Адже це змінює усю світову лірику,
це не потребує носіння волосся улюбленої людини в нагрудному медальйоні, це відкидає необхідність створення її портретів у
поезії чи живописі, метафора зникає. Метафора у мистецтві зни■ 152 ■
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кає так само, як безпосередня фізична близькість: немає місця ні
первісній наївно-чуттєвій сексуальності архаїки, ні сублімованій
сексуальності модерну, ні культурі флірту й еросу, оскільки сексуальність стала транссексуальністю, порнографічною інформацією переповнений Інтернет, думки про злягання, будучи зчитані кібернетичними пристроями, потенціально можуть передаватися миттєво, формуючи тотальну прозорість.
Якщо світ не творить себе, як дзеркало, не розігрує себе, як
сцену, не продукує образу і не закликає до театру, він перетворюється на чисте Реальне, яке на екрані переміщує мережеві згустки впливу, відтворюючи ефекти роїння. Щоб подолати страх перед травмою, це Реальне повинне відігравати роль самого себе,
адже там де справжні події не підмінюються спектаклем, вони
самі повинні стати спектаклем. Так відбувається повернення до
Реального через екран, який надає йому символічних означників і «змушує» його грати роль уявного сценарію: власне селфі
на тлі смачної їжі в ресторані представляє собою не більше, як
спосіб перекодування атомарним індивідом Реального, нетерпимого у своїй спустошеній самотності, в Уявне. Кібер-протезування, коли екран виконує функції додаткового засобу, розширення
меж суб’єкта, компенсуючи його травми за рахунок уявних історій маленьких інших, змінюється на кібер-контроль, коли суб’єкт
виконує функцію засобу, розширення меж екрану, підпорядковуючись йому як великому Іншому, Символічному (перверзивному
Батьку). Не просто деонтологізація, нестача буттєвості, посилює
віртуалізацію як компенсатор і навпаки: віртуальна реальність,
перетворюючись на панівний означник, стає самим буттям, вивертаючи його навиворіт, оголюючи його найпотаємніші риси.
Відбувається перехід від Уявного до Символічного в просторі екрану: з ілюзорної історії, яка приховувала травми (симптому) він
стає символічною історією, яка кодує бажання (фантазм).
Коли послідовно зникають усі сцени — дому, вулиці, міста,
мистецтва, політичного, соціуму, ринку, суб’єкта, монументу,
кохання, смерті — суспільні актори Гі Дебора [199] перетворюються на героїв реклами, яка тотально захоплює наше існування, позбавляючи його приватності, подібно до того, як спонсорство починає випереджати мистецьку творчість, призводячи до
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втрати простору (Н. Кляйн) [259, 57]. Замість трансцендентного
поривання людського духу маємо зручну у використанні конформістську креативність, замість влади, щодо якої ні у кого не
виникало сумнівів у її прагненні до політичного панування, ми
маємо ліберальну цензуру, яка маскує маніпуляції розпливчастим терміном «менеджмент». Якщо приватне завдяки інформаційній прозорості стає публічним, то публічне стає приватним:
не лише інші полюють за «Я», але «Я» вбирає у себе середовища
численних інших, які так само розміщають особисті матеріали на
сторінках у соціальних мережах. Це вбирання здійснюється незалежно від нашої волі, адже ми ковтаємо надлишкову інформацію,
як дрібне сміття, як нав’язливих комах, яких бачимо на стрічці
новин, які пропливають на домашньому екрані. Онкологічні метафори Ж. Бодрійяра, який говорить про прозорість зла, вибіленого рентгеном до стану відвертого гомеостазу, — це ракова пухлина, яка зриває завіси і знищує таємниці безжально медичним
жестом.
Парадоксальне поєднання в просторі екрану Уявного і Символічного, приватного і публічного, цілі і засобу, забуття і пригадування, горизонтального і вертикального начал контролю
засвідчує, що візуальний поворот знищує сам себе, рухаючись від
вертикальної вісі уявних значень свідомості до синтагми реально-символічної мови. Екстаз непристойного, який призводить
до кінця суспільства репрезентації (театру, сцени, образу, метафори, дзеркала), викорінює ефект Погляду — він заперечує усю
оптичну філософію, з якої неминуче живиться зоровий канон.
Комп’ютерний екран — не тотожний екрану в кіно. Він має інші
символічні шви. Кіноекран, повторюючи стадію дзеркала Ж. Лакана, вводив суб’єкта у фільмічний стан, який характеризується
амбівалентним характером. Суб’єкт ніби одночасно перебуває у
трьох регістрах: Реальному (сидить у кріслі), Уявному («зависає»
у проміжку між кріслом та екраном) й Символічному (ідентифікує себе з позицією камери, з образом одного з кіногероїв чи з
позицією режисера в цілому) [344]. Інтерпеляція тут передбачає
дистанцію, тобто закритий шов, коли компенсація страждання
через ідентифікацію з життям кіногероїв повинна була приховати ці страждання від глядача. Подушкою безпеки, посередником
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між Реальним і Символічним слугувало Уявне, поєднуючись з
символікою кіно через стан любові.
Інша справа — монітор комп’ютера. Він накладає не закриті,
а відкриті шви, постійно легітимуючи непристойне як невід’ємний атрибут повсякденного буття і не даючи права суб’єкту відсторонитися, вибудувати уявний сценарій. Безпосередня зустріч
Реального і Символічного зшивається не по лінії любові, а по лінії ненависті: вона скасовує ефект погляду на користь ефекту
шизофренічного зачарування, названого Ж. Бодрійяром «фасцинацією» [6]. Фасцинація являє собою нумінозне переживання
комп’ютерної комунікації, її непристойної прозорості та інформаційної порнографічності, що передбачає стан, подібний не до
катарсичного сп’яніння (священного безумства), як у суспільстві
театру, а до наркотичного запаморочення, що втілює холодне
психоделічне зачарування. Це переживання включає у себе всі
стани у їх розосередженому, розсіяному вигляді: пригадування
і забуття, інтерактивність та інтерпасивність, вертикальність і
горизонтальність контролю. Фасцинація є симптомом переходу
віртуальної реальності як Уявного в Реальність Віртуального як
Символічного, який означає самозаперечення візуального повороту, відмову від культури погляду на користь культури знаку.
Тіло і його зовнішній вигляд більше не мають значення.
Виникає питання: як вийти із стану фасцинації? Як бути,
коли всі старі метафори перестають діяти? Відповідь ми вбачаємо у сфері, що передує Символічному і є його матеріальним базисом, тобто у сфері предметності. Якщо товар перетворюється на
бренд, втрачаючи таємницю речі і субстанціональну непрозору
вагу об’єкта, якщо саме життя людини стає брендовим товаром,
абстрактним, формальним і легким, йому потрібно повернути
втрачену таємницю. Люди комунікують через символічні форми,
які виконують роль медіаторів, що визначають характер повідомлень. Першими медіаторами є не технології, не екранні системи, не нові медіа, а саме ці форми, єдиною інформацією про які
є їхня ціна (символічний капітал).
Змінювати, отже, потрібно не засоби комунікації, не
комп’ютерні технології, якими користується світ маркетингу, а
сам світ вільного маркетингового імперіалізму. Саме він є пер■ 155 ■
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шою і найпотужнішою технологію, яка вимагає від нас радикального розриву з нею. Щоб перервати процес чистої циркуляції, не
обов’язково виносити з будинку комп’ютер: поступаючи так, ми
нічим не відрізняємося від радикала, який розбиває бітою автомобіль або двері банку, щоб чинити протест проти глобалізму, не
помічаючи, що сам породжений цим світом. Відмова від комп’ютеризації — це боротьба з наслідками, а не з причиною, з засобами, а не з метою, з симптомами, а не з суттю хвороби. Адже заринутися у світ знакових форм можна і через інші засоби: шопінг,
політичний мітинг, революційний переворот, площу, телебачення, радіо і т.д. Звісно, що у мережевому суспільстві електронна
основа його функціонування є невіддільною від ринкової, але
це відбувається лише тому, що ринок захоплює й використовує
електронні технології.
Щоб протистояти мережі, треба самому стати мережею. Медіа-вірус, як і будь-який вірус потребує карантину: тимчасової
ізоляції носіїв та індивідуально-групової роботи з ними. У мережу треба повернути те, що зупиняє мережу, — поетичну метафору театру, яка приховує (зберігає) незручну громіздкість
речі-тіла і не менш незручну суперечливість людської душі, але
зробити це засобами самої мережі. Мова йде про діалектичне
відновлення традиційних модерних цінностей (універсалістичних, егалітарних, консервативних), яке одночасно має характер
«консервативної революції», радикального розриву з інерцією
ностальгії і бездумного прогресу, орієнтації на майбутнє суспільства, що пережило неолібералізм і постмодерн. Розміщувати на
своїй сторінці у соціальній мережі скандальні меми чи поширювати перевірену критичним мисленням авторську аналітичну,
наукову та мистецьку інформацію? Оголювати приватне життя
чи подавати його як текст мистецтва і моральний приклад, що
підкріплюється соціальними практиками? Порівнювати між собою різні віртуальні джерела, формуючи незалежність особистої
картини світу, чи сліпо сповідувати нав’язуванні через електронні ресурси міфологеми та ідеологеми? Ось питання майбутнього
і воно має бути вирішене.
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РОЗРИВ:

КОЛІЗІЇ ДІАЛОГУ
В ДИСКУРСІ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЕТИКИ

3.1. Сурогатні форми діалогу
і практика повернення імен

Щ

об обґрунтувати механізми і шляхи звільнення
суб’єкта від ідеологічних залежностей, необхідно
одразу зазначити, що не існує жодних чітко регламентованих
механізмів і шляхів. Не існує «пакету» чітко вивірених практик розриву із Символічним, не існує «кейсів» розшивки, на
відміну від процесу зшивки, де всі маніпулятивні практики
не лише існують, але й, як ми це побачили, класифікуються.
Звісно, ми маємо визначні досягнення лаканівського психоаналізу, завдання якого схожі із завданнями християнського
проповідника — забезпечити суб’єктові зустріч з його Реальним і відсторонитися, будучи гнаним з боку свого пацієнта,
оскільки відповіддю на розшивку є агресія. Але практики, які
розробляє Ж. Лакан та його школа, дуже легко присвоюються,
апропріюються іншими видами знання і влади, іншими епісистемами Символічного, наприклад концептами культурної
шизофренії, постмодерністської порожнечі і естетики кіно, які
мають безпосереднє відношення до неоліберальної ідеології.
Частково утримання лаканізму в його ідеологічній недоторканості можливе за рахунок зворотного жесту апропріації —
виходу лаканізму в етичні та соціально-політичні практики
марксизму, як це має місце у А. Бадью та в окремих студіях Люблянської школи, що ще не належать до «нових лівих».
Подібну вразливість будь-якого вчення, навіть найбільш
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критичного, перед експансією ідеології, подібну беззахисність
як брак академічного імунітету, слід враховувати, здійснюючи
психоаналітичну критику філософії діалогу. Адже психоаналіз,
який вводить поняття інтерсуб’єктивності як взаємодії людей
за принципом проекції одне на одного їх бажань, заперечує
онтологічність Іншого як сакрального «обличчя», оскільки
Інший в дискурсі трагічного антигуманізму не є ні ідеалом, ні
буттям, ні духом, а є фантазмом (кодом бажання, «фалосом»,
символічним сценарієм, об’єктом petit a — пазлом, що компенсує нестачу кастрованому «Я»). Частково ми погоджуємося з
критичним відношенням до визвольного потенціалу діалогу,
особливо, якщо мова йде не про аутентичні основи діалогічної
філософії у її первинній іудеохристистиянській етичній версії,
а про її прикладні докладання, пов’язані з ліберальними практиками мультикультуралізму і толерантності, що не мають до
філософії діалогу ніякого відношення, а точніше — спростовують її основні позиції, її прагнення до екзистенційної єдності,
універсальності і солідарності, підмінюючи їх політикою ідентичностей, які ковзають по символічній поверхні на засадах
ізоляції, іронії та відчуження (екстазу комунікації). Ковзають,
щоб служити інструментальною функцією для ринкового універсалізму, присягаючи на вірність імперіалізму маркетингового світу, що не має нічого спільного з етичним універсалізмом. Про плюралізм як квазідіалог говорить у своїй відкритій
лекції філософ діалогу Віктор Малахов в Києві влітку 2019 р.
Але, застосовуючи психоаналітичну критику до мультикультуралізму і плюралізму, необхідно не забувати про те, що
критичне застосування психоаналізу власне до філософії діалогу, тобто до ідей, які висувають М. Бубер, Е. Левінас, Е. Фромм,
В. Франкл, Ф. Ебнер, О. Розеншток-Хюссі у своєму первинному
експресивному пориванні проти нацизму в Європі, може бути
ідеологічним жестом, спрямованим на дискредитацію діалогічної істини з метою заміни її на репресивні практики примусової «тиранії покаяння», фрагментації, м’якої війни, яка
змушує людей ділитися на групи, застосовувати символічні
застібки і замикатися в колі своїх референтних ціннісних пакетів. Більше того: дана дискредитація опосередковано слугує
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інструментом легітимації фашизму в ліберальному дискурсі,
адже єврейські та християнські філософи діалогу середині ХХ
століття оголосили категоричний розрив із ним. Подібний
ідеологічний жест якраз притаманний сучасним неоліберальним лаканістам — постмодерністським прибічникам Ж. Лакана, апропрійованого ринковим дискурсом «Вавилонської
вежі». Постмодерний психоаналіз, здійснюючи деконструкцію
філософії діалогу, якраз найбільше за все критикує не її мультикультурні перверзії (стосовно останніх він виявляє мовчазну згоду), а її ранні етичні традиції, які викликають роздратування, діючи, як симптом. Це зрозуміло, якщо зважити, що і
пізня філософія діалогу, і пізній психоаналіз, зазнавши впливу
неолібералізму і постмодерну, перебувають в колі символічного ковзання означників у міжособистісних стосунках, а, отже
й, іронічного розуміння любові як перверзії і інтерпеляції, як
маніпуляції і гри, відповідно до якої вищий сакральний досвід людини оголошується лише фасцинацією — зачаруванням
панівним означником. Невинна гра з Символічним виймає із
спадщини Ж. Лакана Реальне, робить його у такому кастрованому вигляді несумісним з класичною філософією діалогу.
Повернення імен тут означає відтворення першопочаткової
сутності вчень. Так, Реальне у Ж. Лакана можна повернути через фрейдомарксизм і соціальні вчення С. Жижека та А. Бадью.
Повернення Ж. Лакану третього кільця, філософії діалогу —
її релігійного начала робить зайвою опозицію психоаналізу і
діалогу, оскільки останній говорить про Реальне як про Третього (єдність, універсальність, солідарність, Ближнього).
Перевіряти ревізіоністські форми філософії діалогу через лаканізм і перевіряти ревізіоністські форми лаканізму через
діалогізм видається нам єдино правильним діалектичним
шляхом пошуку істини розриву.
Тому ми будемо рухатися гегелівською тріадою тези, антитези та синтезу, поєднуючи її з психоаналітичними методиками фрейдомарксизму, як це уже робили до нас А. Бадью,
С. Жижек та інші, щоб прослідкувати, як відбувається утвердження філософії діалогу в соціально-етичних теоріях і практиках культури (теза), потім, яким чином відбувається її запе■ 161 ■
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речення в структурному психоаналізі (антитеза), а потім як
відбувається заперечення її заперечення (синтез) на основі
поєднання філософії діалогу з етичним універсалізмом християнства. Таким чином, нам вдасться позбавитися від ідеологічних нашарувань в дискурсі діалогу і показати останній
як шлях радикального розриву суб’єкта з ідеологією, як шлях
його звільнення (розшивки) та перебудови (перепрошивки)
його суб’єктності на основі традиції, що зберігає живі форми
безперервного смислотворення, — екзистенційної зустрічі.
В історії філософської думки існують особливо спірні і дискредитовані завдяки ідеологічним номінаціям поняття, щодо
яких необхідність повернення до їх первинних онтологічних
основ є способом боротьби із спокусою вилучення даних понять з наукового обігу взагалі. Адже дискредитація поняття
аж ніяк не свідчить про хибність чи деструктивність самого
поняття: дискурс влади, слідуючи інтересам світу, може надавати будь-які імена явищам, що утворюють вакуум у символічній структурі, але дискурс філософії повинен змінювати ці імена на інші, що відповідають не інтересам світу, а природі самих
явищ. І наше завдання за таких умов полягає не у відмові від
поняття, а у відмові від його хибних інтерпретацій та модифікацій в культурній самосвідомості, у спробі очистити поняття
від намулу вторинних викривлень та зловживань.
Особливою мірою зазначене стосується так званих «вічних» понять (метанарративів), що входять до класичного апарату гуманітаристики, як-от: «Бог», «дух», «ідея», «матерія»,
«істина» тощо. З цього приводу М. Бубер в есе «Про дві розмови» (праця «Затемнення Бога») так писав про поняття «Бог»:
«Як це зрозуміло, коли хто-небудь припускає можливим певний час помовчати стосовно «останніх речей», аби принести
звільнення використаним не за призначенням словам! Але
так їх не позбавиш» [136]. М. Бубер мимоволі випередив ключовий маніфест філософії, запропонований А. Бадью: утримувати постподієвого суб’єкта за рахунок вироблення нової
концептосфери. Мужність філософа — це мужність порятунку
слів. До таких слів належить слово «діалог», етичний пафос
якого змушував естетично орієнтованих постмодерністів вда■ 162 ■
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ватися до ліберальної іронії і висміювати те, що по суті означало антинацистську формулу існування, висміювати для того,
щоб зрештою апропріювати у вигляді проекту плюралізму і
релятивації.
Поняття «діалог» має західні епістемологічні та гносеологічні корені у широкому іудео-антично-християнському (а
не буржуазному) значенні поняття «Захід» — не як modernity
(ринковий імперіалізм не передбачає діалогу, він є раціоналістично-монологічним навіть при наявності мультикультурних
маскувань), а як альтернативи буддійському Сходові. Гуманітарна думка (принаймні, у межах концептуалізації діалогічної
філософії у ХХ ст.) пройшла виразні два етапи: філософське
ствердження дискурсу діалогу у межах ідей антифашизму,
солідарності, та універсалізму, що не виключав відмінності
між «Я» і «Ти», але сприймав їх як незначні перед обличчям
спільних для всього людства екзистенційних максим (теза);
критика і деконструкція дискурсу діалогу через постмодерний неоліберальний дискурс, у результаті якої діалогізм був
редукований до партикуляризму — плюралізму, релятивізму,
політики ідентичностей, яка у своїй риториці відмінностей легітимує найбільш радикальні та неофашистські моделі ідентифікації і приховує невидимий універсалізм ринку (антитеза).
У результаті замість діалогу заговорили про такі глобалістичні кейси як: трансгуманізм, транснаціоналізм, екуменізм,
транскультура та їх зворотні засоби підтримки: «ліберальна іронія», «толерантність», «велика лояльність», «множинні
ідентичності» тощо. Була створена штучна опозиція «глобалізм — мультикультуралізм», що означала апропрійовані ринковою системою «універсалізм», який з етичного перетворився на політичний, та «партикуляризм», що набув войовничих
форм націоналізму та фундаменталізму. Фактично універсалістична та індивідуалістична складові діалогу як формули
єдності через сингулярність і сингулярності через єдність
були розділені між собою на глобальне і локальне начала, які
починають підтримувати одне одного, рухаючись за принципом гомеостазу Fa vs Antifa. У таких умовах запропонований
М. Н. Епштейном проект «транскультура», суголосний понят■ 163 ■
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тям «альтерглобалізм» та «глокалізм», виконав типові для
центристського ліберального тренду функції «рятівного круга» в умовах відсутності вибору [520]. Нам видається вищим
виявом цинізму — простягати тонучому другу руку, притопивши його попередньо першою.
Ми здійснюємо спробу повернути діалогу його вихідне
значення, що містить у собі коннотації позицій Сократа та
Мартіна Бубера і противиться потоку темпоральності, складаючи метафізичну Істину-Подію. Мова йде про здійснення
діалектичного синтезу універсалізму і партикуляризму, але
цей синтез стосується виключно етичних форм даних понять:
солідарності і відмінності. Одночасно відбувається зняття і
подолання їх ліберальних ревізіоністських форм: глобалізму
(тотального) та мультикультуралізму (ретушування тотального через фрагментацію). Діалог не є транскультурою як уявним компромісом між глобальним і локальним, оскільки будьякі компроміси неминуче означають біг по замкнутому колу,
перебування у негативному, ефект доброго і злого слідчого,
поведінку в стилі «Гаманець або життя?», вибір без вибору і
повернення до того ж самого. Викривлення діалогу фактично починається уже з творчості Е. Левінаса, що, намагаючись
уникнути тотальності, вводить і обґрунтовує поняття Іншого
замість буберівської радикальної «любовної» категорії «Ти»,
але ще зберігає етичну автономію щодо політичних дискурсів
«інших для інших» [288, 230–242]. Нам необхідно пам’ятати,
що будь-яка спроба визначення категорії «діалог» завжди несе
характер апофатичності, оскільки «діалог», інтерпретований у
суворо позитивістському сенсі як науково-філософське поняття, «вислизає» з тотальних словесних формул та однозначних
дефініцій.
Смислова розмитість та аморфність зазначеної категорії унеможливлює її чітке визначення за єдиним значенням,
або, висловлюючись мовою Ж. Дерріда, центрацію. Утім, певна доза класичної центрації нам все ж таки буде необхідна,
оскільки без неї не можна повернутися до живого смислу, до
вихідної точки творення оригінальної категорії, що надалі почала розмиватися. При цьому дане повернення не носить ха■ 164 ■
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рактер консервативного пошуку «втраченого витоку» в дусі
М. Гайдегера чи туги за «Золотим Віком» М. Еліаде, але означає безперервну актуалізацію діалогічності як інтенції всередині внутрішнього світу суб’єкта тут і тепер, у кожний момент
буття. Діалог може існувати лише як поезія, як жива традиція
і як активний процес смислотворення, подібний до біблійної
поезії, подібний до «над-буквенного» закону Благодаті (А. Бадью), що в ХХ столітті виллється у лаканіське довербальне —
Реальне.
Із сказаного випливає, що поняття діалогу являє собою не
стільки певний диференційований художній образ чи раціональний конструкт, скільки «образ-поняття» (категорія, застосована С. С. Аверінцевим щодо Софії у даному контексті є, на
нашу думку, цілком прийнятною [52, 222]) — синтез образноасоціативного і логічного мислення, який становить особливе ціле. Головне за таких умов, щоб багатозначність діалогу не
призвела до втрати відповідним терміном конкретного денотату, не спричинила «розчинення» слова у мереживі його значень,
а, відтак не потягнула за собою неминуче перетворення його на
просту фігуру мовлення. У цьому сенсі полісемантичність терміну «діалог» нагадує багатозначність терміну «Софія» у православній традиції, наприклад у софіології П. Флоренського, В. Соловйова, С. Булгакова, В. Зеньківського та ін.
Наведена нами паралель стає більше зрозумілою у світлі
того, що поняття діалогу кореспондує із поняттям «Софія» ще
й за змістом: у межах слов’янської традиції філософування категорії «мудрість» і «діалог» є спорідненими, фіксуючи взаємну
відкритість одне одному різних рівнів і сфер буття природи,
суспільства, людини, культури, Бога (соборність, єдність, солідарність, солілоквію). У діалогічній філософії «обличчя» Іншого як «Жіночого» (Е. Левінас) [289] є цілком «софійним»: воно
уособлює стан беззахисної вразливості суб’єкта, що утримує
втілений образ Бога і потребує турботи і відповідальності,
не піддаючись при цьому суворій логічно-раціональній атрибуляції. Діалог як Софія є Логосом і Міфосом одночасно, він
апелює до режимів функціонування архетипів колективного
позасвідомого (в позитивному розумінні юнгіанства) або до
■ 165 ■

Розділ ІІІ. Розрив: колізії діалогу в дискурсі універсальної етики

дискурсу Реального (в негативному лаканізмі), оскільки дух
цілого у бесіді утримує все і ніщо одночасно. Діалог є не лише
індивідуальною творчістю, але й традицією, але традицією
живою, яку суб’єкт переживає як особистий смисл і щодо якої
здійснює свідомий вибір, тому у діалозі діалектично поєднуються традиція і новація, індивідуальне і колективне, творче і
трансляційне начала, розрив і повернення.
Діалог не може передбачати виключно ковзання поверхнею ідентичності Іншого — він завжди передбачає травму.
Діалог завжди звернений до травматичного ядра уявного сценарію ідентичності Іншого, він зазирає у ті місця, де починаються рани і розриви, де починається нестача і вразливість,
оголеність і смертність. Інший, який не несе нестачу чи відповідає на неї Уявним (ліберальний іронік, байдужий інший,
мертвий Батько або непроникний «фалос») не може бути
суб’єктом діалогу, тільки — актором мультикультурної політики. Інший може бути лише Реальним Іншим. Через усвідомлення нестачі Іншого відбувається усвідомлення власної нестачі
як погляд в обличчя безодні, сумісний погляд в безодню смерті
з метою її подолання. Якщо діалог у чомусь тотожний поняттю
«ненасилля» (хоча ми б скоріше наблизили його до грецької
категорії agape, що у контексті Нового Завіту означає любов і
милосердя), то ненасилля означає не ігнорування травми чи
хибну реакцію на неї у вигляді маніпуляції, а використання
травми з медичною (сократівською, психоаналітичною) метою. Можна нанести біль ворогові, щоб послабити його (війна),
а можна нанести біль пацієнту, щоб зцілити його (медицина).
Діалог є медициною, а не війною, розшивкою і перепрошивкою,
а не зшивкою, зціленням суб’єктивності, а не її видаленням.
З іншого боку, можна згадати про квазімедичні практики,
які, лікуючи симптоми небезпечної хвороби підробно «легкими» та «приємними» терапевтичними методами, злочинно
уникають хірургічного втручання (розшивки). Визначення
насилля як зазіхання на цілісність ідентичності (навіть, якщо
це ідентичність убивці і ката), а ненасилля як утримання ідентичності в недоторканості, фактично означає партикулярну
політику примусу до символічної багатоманітності і лібераль■ 166 ■
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ну легітимацію насилля, яке виходить від окремих носіїв такої
багатоманітності. Якраз у цьому розрізі і починається фальсифікація категорії діалогу як сентиментальності, виворотом
якої є репресивність.
Людина, яка ігнорує твою нестачу, а сама не несе нестачі
або приховує її, не діалогізує. Тому діалог — не тотожний ліберальній іронії. Людина, яка задовольняє твою нестачу брехливим чином, надаючи фантазмічний сценарій власної ідентичності у якості компенсатора твоєї нестачі, придуманий нею
або тобою, не діалогізує (як і не діалогізуєш з нею ти). Тому
діалог — не тотожний політиці ідентичностей та риториці відмінностей: він є суто Уявним в царстві мультикультуралізму.
Людина, яка наносить травматичний удар по ядру твоєї ідентичності з метою її руйнації, не діалогізує, тому що діалог не
передбачає деструктивної агресивності. Людина, яка м’яко намагається «одомашнити» твою ідентичність, фрагментуючи її
на частини і збираючи потім заново шляхом перекомбінацій,
не діалогізує. Тому діалог не дорівнює апропріації та легітимації Іншого. Діалогізує лише та людина, яка відверто відкриває свою нестачу як Реальне, а через неї — відкриває твою,
або навпаки: наносить болісний удар по твоїй нестачі з метою
злиття з нею своєї. У діалозі немає компромісів і недомовленостей, тому що всі слова — зайві. Діалог можливий лише через
злиття нестач і лише у царині Реального поза символічними
означниками (забобонами, стереотипами, хибними історіями
ідентичності тощо).
Тому утримання взагалі від класичних спроб ідентифікації та атрибуляції діалогу обертається ризиком його позірної
легкості, його апріорної «само-собою-зрозумілості», що призводить до активного використання даного терміну «за умовчанням» для позначення безкінечної кількості різноманітних
форм і способів контактів між суб’єктам, що власне до діалогу
мають вельми опосередковане значення. Це загрожує діалогічній філософії перетворитися на свого роду різновид філософської есеїстики з ухилом у популістську утопію. Між тим, будьяке зловживання ідеєю ще нічого не говорить про її реальний
зміст. Подібне зловживання вимагає від нас з’ясувати специ■ 167 ■
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фіку розуміння терміну «діалог» у різних формах культурної
самосвідомості та у різних наукових дискурсах, щоб запобігти
численним редукціям (зокрема, і редукуванню поняття діалогу до філологічного штампу «розмови двох», прийнятого у повсякденному вжитку та заснованого на мовній комунікації).

3.2. Діалог як поступ і розрив: античне

змагальність і християнська солідарність
Перше, що спадає на думку при аналізі поняття діалогу, —
це питання: чи є діалог розривом — у радикальному значенні
виходу за межі структури взагалі? Чи, навпаки, діалог є діалектикою у значенні подолання недосконалостей структури
через синтез її окремих елементів? Діалог як розрив (революція) і діалог як діалектика (повернення) утворюють позірну
альтернативу лише за умов чисто модерного, раціоналістичного тлумачення діалектики. Відповідно до класичного гегельянського бачення діалектика (на противагу метафізиці) є
логічним методом пізнання дійсності через роздвоєння цілого
на протилежності, коли об’єкт вивчається як внутрішньо диференційований і гетерогенний, в іманентній динаміці його
саморозвитку і сукупності взаємозв’язків з іншими об’єктами.
З іншого боку, існують й інші значення діалектики. Так, у
«сократівському» полі діалектика розглядається як діалогіка
(термін В. Біблера [117, 30]), тобто як певний спосіб ведення
розмови, який дає змогу віднайти істину через інтеракцію
протилежних думок. Інтеракція — зустріч позицій Я та Іншого — якраз може поставати зустріччю їх травм, їх взаємних
нестач, їх оголеностей, що відкриваються одна одній і на цій
підставі перебудовують свої суб’єктності за межами часткових
ідентичностей і переконань. Діалог, отже, одночасно може поставати і як метафізичний радикальний розрив (з попередніми позиціями), і як діалектика (повторна зустріч попередніх
позицій). Загальною основою діалектичного та метафізичного сенсів діалогу є інтенція класичної західної культури, що
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включає в себе античне (діалектичне) та християнське (метафізичне) начала. В діалозі переплітаються обидві ці складові:
і елліністична суперечка, і християнська діатриба істини. Це
дозволяє діалогові бути революційним, одночасно засвоюючи живу інтенцію традиції. Діалектичне начало в діалозі, яке
пов’язане з поверненням, традиціоналізмом, лінійною логікою
є похідним від еллінської мудрості (продовженням її є софіологічна патристика), а метафізичне начало, що апелює до революції, розриву, суб’єктності, походить від раннього християнства. Так діалог поєднує суб’єкта і ціле, Реальне і Символічне
через любов — одночасно дистанцію і наближення, поетичну
відстань і поетичну мить злиття. Амбівалентність станів «підійти — наблизитися» є моментом «ніжної охорони самотності коханої людини» Р. М. Рільке (цитую з пам’яті).
З точки зору внутрішнього духовного світу особистості
діалог як антично-християнський феномен виявляється у переплетенні двох емоційно-психологічних станів: мова йде про
елліністичний стан змагання (у логічних аргументах, діалектичних суперечках) і християнський стан примирення (який
якраз і є розривом, чудом віри, надії та любові, мужністю бути
всупереч детермінації). Дані іпостасі стають зрозумілими,
зважаючи на головні джерела розвитку європейської цивілізації — античність і християнство, — від яких, як справедливо зауважував Е. Левінас, європейська душа засвоїла свої дві
провідні інтенції: греко-римську відповідальність (агон) та
християнську універсально-духовну любов (агапе) [292]. Образ діалогу як змагання успадкований західною культурою від
античного агону: він вводить діалог у простір дискусії, обговорення проблеми, акцентуючи увагу на відмінностях поглядів
опонентів і виражаючи ідею боротьби рівноцінних сил та обґрунтування рівних прав кожного з вільних громадян на політичну владу і суспільні блага. У стані змагання аргументами
вчитель переконує учня, а учень підпорядковується вчителю
за схемою Пана і Господаря, тому що логіка детермінує його.
Розриву не відбувається: ситуація підпорядковується правилам гри. Образ же діалогу як любові сприйнятий європейською
духовністю від християнського віровчення: він перетворює
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діалог на злиття двох люблячих, з акцентуванням спільного
начала суб’єктів такого злиття. Схема відносин «вчитель —
учень» поступається місцем спільній формулі братства, де
суб’єкти не потребують доказів для утвердження любові, розриваючи тим самим з будь-якою детермінацією. Їм не потрібні
аргументи, щоб вірити, сподіватися, любити, діяти.
За таких умов, постає питання про співвідношення в діалозі елліністично-римського та християнського начал. Що взяти за основу? Конкуренцію партикулярностей, які складають
основу суперечки в світі полісної демократії і надалі проявляються в ліберал-демократії, чи соборність і солідарність, яка
відрізняє етичний універсалізм християнства як істини для
всього освіту? Нам здається, що універсалізм повинен бути
пріоритетом діалогу як дискусії, яка завершується станом
любові і робить відмінності незначними на тлі єдності. Мова
йде про особливого роду дискурс екзистенційної комунікації, інтерсуб’єктивний духовний простір, що утворюється на
перетині активності двох (чи кількох) суб’єктів, кожен з яких,
зберігаючи відкритість стосовно іншого, не втрачає при цьому
власної ідентичності. Універсальність, зрештою, була кінцевою точкою і давньогрецького діалогу, де дух цілого як межа,
до якої рухаються трансформери, опосередковував відмінні
висловлювання, нагадуючи лаканівське Реальне чи містичне
«невисловлене». Інша справа, що підвалини такої універсальності віднаходяться на значно більшій глибині, ніж окремі
партикулярні позиції, вони лежать у площині екзистенційних
смислів, архетипів, цінностей, у вимірах загальної нестачі і загальної незадоволеності світом, у просторі суб’єкта, що тяжіє
до істини безсмертя, любові і життя. Логіка античності і метафізика християнства сходяться у православ’ї, насамперед,
в російській релігійній філософії, яка однаковою мірою увібрала негативну програму (марксизм) і позитивну програму
(консерватизм). Філософія як Софія стала ідеалом багатьох
східнослов’янських мислителів і літературних героїв: від отця
Флоренського до князя Мишкіна, від доктора Живаго до Олександра Блока, від Пушкіна до живого образу Пушкіна, який не
потрібен «мертвим», у Мандельштама [330, 55].
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Античний агон, що визначав ментальну атмосферу спортивних змагань, релігійних ритуалів та політичних диспутів,
опосередковував естетику драми, — зрештою, найяскравіше
втілився у професійній культурі philia Sophia (філософії), буття якої, або, точніше, буття в якій як своєрідний спосіб життя мислителя (аристотелівське bios theoreticus) передбачало
умоглядно-спекулятивний відрив від феноменально даного
світу заради безкорисливої зацікавленості самим процесом пізнання непізнаваної істини (Алітейї), результатом якого мала
стати не миттєва вигода (звідси декларація незацікавленості
результатом), а далекосяжна перспектива універсальної перетворюючої практики, у процесі здійснення якої ідея не викривляється, але набуває справжнього імені. Умонастрій Philia
Sophia здійснювався у формі процедури діалектики. Остання
являла собою зіткнення двох (чи більше) рівноправних принципів, з якого поставала істина, що у повноті своїй залишалася
«плавати» в паузах між репліками як невербальний підтекст
висловлювань, який виходить за межі мовних об’єктивацій та
вводить діалог у простір осмисленого мовчання, утримування, але не феноменологічного (винесення за дужки цінностей,
опис уявних значень свідомості, доцентрове сходження, рух
від пустоти знаку до повноти значення, змикання вуст при
вимовлянні приголосних у семіотиці — парадигма метонімічного ідеалізму Е. Гуссерля), а етичного (включення у дужки
цінностей, структурний аналіз реально-символічної мови і позасвідомого, відцентрове зміщення, рух від пустоти значення
до повноту знаку, розмикання вуст при вимовлянні голосних у
семіотиці — синтагма метафоричного реалізму М. Гайдеґґера
[269]). Філософія у стародавніх греків була сповнена екзистенцією і буттям, навіть будучи теоретичною.
Не можна також забувати про те, що існує ще теологічний
різновид діалектики, репрезентований, зокрема, на Сході, у
школі Адвайти, в традиціях канону «І цзин», у суфійській доктрині єдності буття вуджудійя, а на Заході — в школах античного неоплатонізму та тринітарної гносеології патристики
і схоластики. Теологічна діалектика передбачає позитивний
погляд на предмет як на абсолютну тотожність протилежно■ 171 ■
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стей, взятих в їх абсолютному синтезі (гармонійній єдності),
коли акцентується не динамічний момент антагоністичного
протистояння, а статичне начало гармонії і спокою. Специфіка
філософського діалогу полягає якраз у тому, що він поєднує в
собі усі три модифікації діалектики: античну діалогіку агону,
гегелівську єдність протилежностей і теологічну недуальну
(моністичну) єдність. Антична модифікація діалектики виступає тут лише історично вперше фіксованою і позірно легко
відстежуваною формою діалогічних відносин. Усім трьох модифікаціям діалектики притаманний універсалізм, що робить
відмінності важливими і незначними одночасно. Відмінності
фіксують лише умову зустрічі, але не ї кінцевий результат.
Сократівський діалог та сократівська діалектика протистояли вченню софістів про демагогію, мистецтво видавати
хибне за істинне. В основі сократівського діалогу лежить механізм майєвтики (дослівно — «повивальне мистецтво») —
сприяння народженню співбесідником закладеної у ньому
самому плоду істини через доведення логіки роздумів його
до парадоксу шляхом виявлення внутрішньої суперечності у
його міркуваннях. Психоаналітики З. Фрейд та Ж. Лакан з їх
практиками символічного розшивання чинили за зразком
сократівської поведінки, виявляючи симптоми у спайці як ознаки парадоксів, розривів і непогодженостей в уявному сценарії, роздираючи шви та вказуючи пацієнту на травму. Викликане ними коротке замикання знаків не могло не породжувати
агресії пацієнта до свого лікаря, подібної до агресії, спрямованої афінянами проти Сократа. Як бачимо, сократівська діалектика була діалектикою лише за методиками, а за суттю була
розривом. Майєвтика дозволяла співбесідникам вести своєрідну інтелектуальну боротьбу, перекидувати місток по обидві сторони розумів, які вважалися рівноправними, так що, з
великої літери, Істина (Софія — Мудрість — Алітейя), зрештою, відкривалася обопільними зусиллями, становила певний
загальний принцип у розмаїтті думок, але при цьому сприймалася динамічно, як вічна недовершеність, як безперервний
пошук знання. Це дозволяло зберегти свіжість і цнотливу недоторканість істини, яка у всій повноті своїй залишається не■ 172 ■
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досяжною, такою, що не підлягає остаточному оволодінню. У
подібному ставленні до Істини вбачаємо зачаток апофатичної
фігури Третього в діалозі — спільного керівного начала, що до
кінця залишається невичерпним і непізнаваним, горизонту,
що віддаляється, зберігаючи при цьому усе своє векторне значення для взаємного руху.
Звідси й сам дух «філософії» як способу життя, винайденого греками та найбільш повно вираженого у діалогах Платона
(«Федон», «Парменід», «Софіст», «Крітій», «Тімей», «Держава»,
«Евтидем», «Лісід» та інші), який ототожнював ці два поняття — діалог і філософію — і вважав діалогізм, співіснування
речей за схемою «запитання — відповідь», втіленням універсальної гармонії космосу як уособлення активного (деміургічного) творчого початку — вже тут прослідковується тенденція зблизити поняття діалогу з творчістю (розривом) через
софіологічний принцип ремісничого втручання у світ. Показово, що одним із персонажів платонівських діалогів є Сократ,
який виступає як своєрідне alter ego Платона, як співбесідник
у його внутрішньому діалозі-рефлексії.
Сократівський діалог і мистецтво майєвтики позбавляли процес філософування штучного дидактичного пафосу,
оскільки перешкоджали примусовому насаджуванню істини
вчителем учневі, дозволяли усім учасникам розмови виступати на рівних правах, брати участь у сумісному пошуку істини,
заблуджуватися і вільно висловлювати будь-які свої думки,
навіть хибні, щоб потім свідомо відмовитися від них. Утім,
античний діалог як діалектика суперечки при всій своїй універсальності, що надалі лягла в основу теологічної (моністичної) та гегелівської (антагоністичної) діалектик, все ж не був
остаточним розривом, тому що античний дискурс, за вдалим
висловом А. Бадью, являв собою «присвоєння встановленого
світового порядку, співвіднесення логосу з буттям» [75, 34], що
розміщав суб’єкта в розумній доцільності космічної тотальності, яка мала умовну форму кулі (Р. Гвардіні) [169, 150] і не
передбачала розриву, виходу, трансцендування за межі природи як «упорядкованого і завершеного розгортання буття»
[75, 35]. Античний космос допускав окремі розшивки, але в ці■ 173 ■
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лому шукав істину діалогу у межах «світу цього», приводячи
відмінності у баланс навколо спільних політичних та етичних
істин. Баланс поставав як телеологічна замкнутість — логічна
гармонія доказів, що є відображенням космічної погодженості
сфер. Мова йде про передбачуваний і детермінований долею
світ. Світ фатуму і фортуни, логіки і математики. Світ, де є місце полісному громадянину, але не суб’єкту, що передбачався
зшитим, репрезентованим через одиницю (Іншого), у контексті цілого (дому, міста, держави, Ойкумени).
Радикальний розрив репрезентує другий образ діалогу —
агапе (любов), — сприйнятий від християнського віровчення.
Принцип агапе (на відміну від грецької партикулярної «філії»,
що передбачала станово-корпоративну дружбу на кровних чи
духовних засадах) означав установку на універсальне злиття з
акцентуванням індивідуальності кожного сингулярного учасника такого злиття, якому особисто призначена істина. Істина,
що, будучи інтимною, сингулярною подією, стає спільною для
всіх. Істина як подія є унікальною, але має універсальну силу
солідарності. Ми виходимо на рівень, коли зникає проміжна
ланка між людиною (мікрокосмос, макрорівень) та людством
(макрокосмос, макрорівень) — ланка групи, партикулярності,
корпоративних цінностей, що втрачають силу. Цивілізація, етнос, стать теж є корпоративними утвореннями, оскільки зорієнтовані на групу.
У Царстві Божому немає груп, етносів, статей, культур, цивілізацій. Це означає, що відмінності зникають: вони просто
стають незначними на тлі спільної події.
Кожен стає собою (суб’єктом) через всіх, і вся стають цілим
через кожного суб’єкта. У контексті нової, персоналістичної
та універсалістської, картини світу, пропонованої християнством, формується новий принцип персоналістичного за суттю
діалогізму, відмінний від античної ідеї агону. Якщо для античності діалог — це, у першу чергу, епістемологічна категорія —
змагання, боротьба рівноцінних принципів, інтелектуальна
суперечка, з якої народжується істина, то для християнства
діалог — це морально-етичне поняття — імператив милосердя
і прощення, виражений через любов до ближнього. У любові
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людина припиняє сприймати Іншого як такого, що позбавлений нестачі, як цілісного у недоторканості своєї ідентичності,
як непроникної субстанції (фалосу), яка володіє таємницями
буття «Я», веде з ним гру і необхідна йому для компенсації травми, заповнення розриву в ідентичності. Байдуже, відбувається
ідеалізація чи демонізація Іншого: чи уявляється Інший «другом» (дає схвальні означники), чи уявляється він «ворогом»
(дає засуджуючі означники), чи «байдужим» (відмовляється
надавати означники і викликає тим самим розгубленість), він
все одно не втрачає цієї цілісності і непроникності уявного
компенсатора (petit a), з яким можна ідентифікуватися через
приязнь чи неприязнь, імітацію чи проекцію. Коли людина любить, вона виявляє травматичне ядро, Іншого, його слабкість
і вразливість, його хиткість та підвладність смерті, його суперечливість і самотність, всю його людську дурість і піднесеність. Високі і низькі, сакральні і побутові якості Іншого у любові є рівноправними у своїй реальності та символічності. Інший
більше не уявляється як позбавлений нестачі, навпаки, через
осягнення його нестачі людина відкриває і свою, можливо, навіть більшу за нестачу Іншого, і через її сприйняття входить
в стан співчуття, відповідальності, звільнення, повернення
самості: «Хто-бо найменший між вами всіма, — той великий!»
[Лк. 9:48]. У суперечці є переможець з його безжальним ставленням до переможеного. У милосерді найбільшим переможцем є переможений. Істини досягає той, хто менше за все
прагне сперечатися. Нагадаємо оповідь М. Бубера про христологічну суперечку іудея з християнським священиком, яка,
триваючи досить довго, була не завершена (детермінована логікою дискусії), але неочікувано перервана (радикальний розрив)
щирим виразом братських почуттів (коли християнин сказав:
«Забуто», — після чого опоненти розчулено обнялися) [135,
97-98]. Маємо справу з діалогом як з любов’ю, яка є результатом злиття двох нестач у просторі, що перебуває поза межами
символічного ланцюгу означників, у Реальному (ефект погляду, паузи, ляля-мови, дотику, індексу, жесту).
У християнському розумінні діалогу змінюється не тільки
співвідношення сил учасників, але й сама внутрішня сутність
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«розмови». Завдяки любові християнство повністю пориває з
античною тотальністю сприйняття світу як простору власництва і присвоєння, який уособлює фігура античного мудреця.
І, хоча Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі вважають, що елліни створили
образ мислителя не як мудреця, який остаточно пізнав істину і
володіє нею, а «друга» істини («любомудра»), який кохає свою
«наречену», постійно жадає її, але не може здобути [203, 11], це
не знімає з настрою Рhilia бажання володіння як мети пізнання.
Фігура античного мудреця є фігурою Пана, який хоче оволодіти істиною, власника, що у реалізації свого права на власність
спирається на інструмент аргументації, апелюючи до розумної
доцільності космосу. Паном є той, хто вміє відповідати на запитання учнів, — учитель. Аргументи і докази вписуються у
панівну логіку вчителя.
Подія, яка не може бути логічно доведена за законами раціонального мислення (Воскресіння Христа) постає в очах прибічників еллінської мудрості безумством, абсурдом. Суперечка
Квінта Тертуліана з язичниками якраз і ґрунтувалася не на доведенні факту кенозису і Воскресіння Ісуса, а на спростуванні
самої необхідності щось доводити, яка лежить в основі античної парадигми логіки, з правилами якої несумісна істина-подія:
«"Син Божий народжений [розп’ятий] — це не соромно, бо гідно сорому; і помер Син Божий — це цілком вірогідно, бо безглуздо; і, похований, воскрес — це безсумнівно, бо неможливо»
[439]. У такому світлі знаменита приписувана йому фраза-висновок «Credo quia absurdum» (лат. «Вірую, тому що абсурдно»)
постає не синонімом безглуздості, а формулою радикального
розриву в дусі апостола Павла. Цікаво, що майже те саме повторять у 1968 році учасники інтелектуального бунту в Сорбонні,
тодішні марксисти та члени маоїстських груп, прибічники «великої відмови» Г. Маркузе, вийшовши на вулиці з абсолютно,
на перший погляд, абсурдним закликом, авторами якого є Жан
Дювіньйо і Мішель Леріс: «Будьте реалістами — вимагайте неможливого» («Be realistic, demand the impossible!»).
Щоб прийняти абсурдну подію і повірити в неї, необхідно
повністю порвати з тотальними погодженостями античної
символічної зшивки як примусової гармонії раціонального,
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етичного та естетичного, порвати з фігурою Пана (мудреця,
вчителя, закоханого друга, нареченого Істини як інтелектуально-еротичного «призу»). Тоді фігури Пана і Раба (вчителя
і учня), пов’язані взаємними відносинами нестачі (панування
і підкорення), змінюються на фігури Батька і Сина, де Син не
підпорядковується Батьку, як буквальному Закону, і не скидає
Батька на підставі заперечення буквального Закону: творення
і руйнація, життя і смерть однаковою мірою входять в систему і є передбачуваними нею. Революція як чиста руйнація не
потребує особливої радикальності, але постає зворотним боком консервації як чистого позитивізму. Потрібна їх єдність,
яка може бути досягнута тільки у переживанні революції як
традиції, а традиції як революції. Останнє можливо, якщо
суб’єкт революції надасть цій події адекватне ім’я, одночасно
виявляючи здатність до живого переживання смислів минулого як майбутнього. У своєму ставленні до Старого Завіту
Ісус повною мірою продемонстрував таку єдність. Е. Фромм
вважав, рухаючись у дискурсі іудейського монотеїзму, за яким
мимоволі вимальовувалося батьковбивство, що постать Сина
виражала соціальний протест проти Батька і злилася з Батьком тільки після прийняття християнства як державної релігії з метою зміцнення одноосібної політичної влади [479]. Але
тоді б у протесті не було б розриву, система б підтвердила себе
через ритуальне самообмеження і самозаперечення. У догматі про Святу Трійцю, що ґрунтується на одухотвореній через
суб’єктність неоплатонічній тріаді (Єдине — Розум — Душа),
нерозривність і незілляність іпостасей (Бог-Отець, Бог-Син,
Бог-Дух Святий), які перебувають в абсолютній любові, засвідчує тотожність. Син є тим самим Батьком, Законом над Законами (Благодаттю), який подолав власну трансцендентність у
крайній точці кенозису. Таким чином, містичний смисл Трійці
демонструє єдність Реального, Уявного і Символічного в лаканівських кільцях Борромео: він показує можливості розриву
символічної структури і одночасно — адекватної номінації
вакууму (Реального, події) через перебудову суб’єктності. Політична влада надалі могла використати тріадичну парадигматику для власної легітимації на підставі співвіднесення по■ 177 ■
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статі правителя як Батька з постаттю Бога-Отця, але мова йде
вже про вторинну апропріацію ідеї Трійці, а не про саму ідею
Солідарність встановлюється також і в християнській общині. На зміну дискурсу панування (вчителя, який переконує
учня) приходить дискурс егалітарності, що постійно урівнює
суб’єктів стосовно спільної живої істини, роблячи незначними
їх гендерні, класові, етнічні, расові та інші ідентичності. Антична суперечка при зовнішній символічній видимості рівноправності ідентичностей була дискурсом внутрішньої підкореності (тотальному космосу), а той, хто пізнавав тотальність
(міг відповісти на запитання), ставав Паном. Християнська ж
діатриба при зовнішній символічній видимості ієрархії (божественного і земного, плоті і духу) стала дискурсом внутрішньої
рівності як свободи і свободи як солідарності (рівних братів
перед обличчям універсальної істини). Той, хто долучився до
істини, кому вона відкрилася, ставав співпрацівником, Ближнім, духовним братом (Сином). Така істина не потребує запитань, відповідей, доведень, змагань. Вона не має переможця і
переможеного, які відрізняють конкуренцію, суперечку.
Син є постаттю, яка символізує саму Істину в її беззахисній
правоті, — правоті апостола як працівника, трудівника, слуги,
який не володіє істиною і не прагне оволодіти нею, але Істина вже присутня у ньому, вона говорить через нього, роблячи
його рівноправним і суголосним собі у цій суб’єктивній декларації. В основі образу Сина лежить одночасно розрив і успадкування, метафізика і діалектика, традиція і новація, подібно до
того, як в основі античної (сократівської) діалектики лежать
елементи розриву як свого роду «християнства до християнства», що дозволило діалогові набути радикального характеру
і перетворюється на повчальну бесіду — діатрибу — не спосіб
виявлення істини (яка вже відбувається), а спосіб її пояснення як апріорної даності (Одкровення, істини, події), що метафізично передує діалектичним міркуванням, а не випливає з
ним як неминучий логічний умовивід (ще одна форма залежності). Матеріалістичне тлумачення діатриби передбачає її
критику за підпорядкування відомій заздалегідь істині, але ми
вбачаємо у цьому метафізичний факт події як радикального
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розриву з іманентними правилами логіки, згідно яких істина
має випливати з букви, з іманентного тиску доказів, виявляючи залежність від символічних означників. У діатрибі істина
передбачається відомою заздалегідь, а розмова сприймається
не як шлях її досягнення, а як шлях її доведення і розкриття
через апостольську проповідь, де суб’єкт не пасивно інтерпелюється в істину, але переживає її через волю, рефлексію, дію
(віру, надію, любов). З плином часу, коли християнство у вигляді «зовнішньої філософії» увібрало в себе окремі елементи
античної діалектики, момент логічної аргументації посилився, що, звісно, не могло не викликати незадоволення з боку
партії християнських ригористів, які часто (та іноді небезпідставно) сприймаються як обскуранти, але по факту вони хотіли захистити першопочаткову павликіанську радикальність
метафізичного розриву як юродства, безумства, свободи від
тотальності «зовнішньої філософії».
Еллінізована християнська доктрина, яка стала релігійною філософією, переставши бути поетичною істиноюподією, відтепер ґрунтується на символічному світоспогляданні. Фігура апостола-посланця знову змінюється на фігуру
вчителя-мудреця-друга. Символічне ставлення до світобудови
як до софійного таїнства віддзеркалення трансцендентного
в іманентному підводить середньовічних мислителів (Іоанн
Дамаскін) [389] до розуміння процесу пізнання як тлумачення символів емпіричної дійсності за допомогою розуму, підпорядкованого вірі. При цьому суттєвим є те, що осягнення трансцендентного можливе не тільки (і не стільки) через вивчення
об’єктивних явищ реального світу, скільки через дешифровку
їх ідеальних подоб, зафіксованих у біблійних образах (притчах). Саме такий, античний за природою, образ філософа як
мудреця-коханця виводить Г. Сковорода, коли говорить про
свою «закоханість» у Біблію, «гарячу пристрасть» і «схильність» («потяг») до неї [427, 357-358]. Біблійну істину Сковорода, який називає себе «коханцем Біблії», порівнює з пташкою,
яка вабить своєю удаваною близькістю, але ніколи не дається
до рук, бо самодостатньою насолодою тут виступає сам процес
«полювання» (пізнання) [500].
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З цього приводу можна пригадати засновника класичної
філософії діалогу іудея М. Бубера, який чимось нагадує апостола Павла з його непримиренною пристрастю до радикального розриву і безпосереднього перебування в істині як в події.
У приватній розмові М. Бубер говорить: «Якщо віра в Бога означає здатність говорити про Нього в третій особі, то я не вірю
в Бога. Якщо віра в Нього означає здатність говорити з ним, то
я вірю в Бога» [134, 4]. Тим самим він не закликає замикатися
в езотеричних лабетах внутрішнього містичного досвіду озаріння, навпаки, він допускає, схвалює і практикує проповідь,
але, здійснюючи її, він не вдається до логічних обґрунтувань
схоластів, але, спростовуючи їх, залишається в просторі революції, поезії, особистої декларації істини.
Радикальна метафізика Павла поступилася місцем спекулятивним побудовам богословської літератури, подібно до
того, як дискурс діалогу перейшов від вогню до охолодження вогню, від духу до букви, від Реального до Символічного,
від поетичної істини М. Бубера до філософської аргументації
Е. Левінаса, яка охолоджувала живу традицію в цивілізаційних
формах, включаючи віру в контекст умоглядної раціональності. Пізнання Бога, головним засобом якого служить Біблія, стало виступати одночасно як гносеологічний та аксіологічний
(ціннісний) акт, являючи собою не тільки процес теологічного
дослідження, але й своєрідну форму духовної екзистенції людини. Біблійний текст, закладена у ньому божественна істина
(Софія-Мудрість), набуває онтологічного характеру. Текст (у
даному випадку — Святе Письмо) перетворюється у самостійну субстанцію, він стає окремою формою буття, більше того —
квінтесенцією буття, за зразком якої встановлюються усі інші
його вияви. Головним механізмом здійснення пізнання тексту
є екзегетика — безкінечне символічне проникнення у текст,
який піддається різноманітним інтерпретаціям і, у свою чергу,
здійснює зворотний вплив на інтерпретатора, забезпечуючи
його духовну самореалізацію. Відтак, буття, усвідомлене як
книга (макротекст), починає сприйматися за законами літературного дискурсу, що дає початок розвитку позитивної онтології присутності у всіх її формах (традиціоналізм, консерва■ 180 ■
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тизм, символізм, герменевтика, соціологія простору, філософія
мови, класична семіологія Ф. де Соссюра та навіть постмодернізм Ж. Дерріда як учня М. Гайдеґґера).
Біблійна істина, будучи втіленим Богом (Софією) і квінтесенцією духовного буття, набуває рис активного суб’єкту
спілкування: вона сама шукає людину, апелюючи до її людяності. У зазначеному процесі взаємного обміну реалізується
суб’єкт-суб’єктна настанова на стосунки з біблійним тестом,
який перетворюється на предмет особливого роду любові, що
нагадує нам про античні ідеали philia. Це дозволяє встановити спільне між античною істиною-алітейєю та християнською
істиною-подією, між діалектикою та метафізикою, поступом і
розривом. В діалектиці знаходимо елементи розриву, в розриві — елементи діалектики, і в них обох — імпульс універсалізму. Просто в античності цей імпульс знаходиться в зародковому стані, будучи обмежений інститутами полісної демократії.
Найяскравіше він виявляється, хіба що, у міфологемі мученицької смерті за істину Cократа, якого християнські богослови з філософського табору визнали як «аnima naturaliter
Christiana» — «душа, християнською за своєю природою» [235,
49], Обидві процедури становлять зразок розгорнутої між Я та
Іншим духовності, безкінечного потягу до горизонту, що віддаляється (Третього), з тією різницею, що в античному дискурсі філософська (діалектична) Істина є результатом, а в християнському — релігійна (радикальна) Істина є передумовою
умоглядних міркувань у формі бесід.
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3.3. Утвердження діалогу
у філософсько-культурологічному дискурсі

Діалог не може бути ні механізмом пізнання істини (еллінська мудрість раціональної телеології), ні способом її доведення (християнський розрив з тотальністю, попередній
статус істини як віри, яка народжує диво, а не навпаки), ні
інструментом універсальної егалітарної солідарності (зняття
відмінностей на тлі спільності, але не знищення їх) в умовах,
коли на перше місце висуваються пріоритети індивідуалізму,
насолоди, чуттєвості і бажання. Естетизація діалогу в епоху
Відродження, коли він як свого роду комунікативна гра перетворюється на улюблену інтелектуальну розвагу освіченої
еліти гуманістів [130, 163], сприяла вихолощенню його пізнавального, привнесеного античністю, та етичного, привнесеного християнством, пафосу. Зрештою, це дискредитувало діалог
в очах раціоналістичних мислителів Нового часу (модерну), які
намагалися сконструювати цілісний, тотальний, монологічний образ Всесвіту, побудованого на ієрархії причинно-наслідкових зв’язків. У межах такого Всесвіту головне місце займає
не проблема взаєморозуміння «Я» і «Ти», а проблема чистого
пізнання, суб’єктом якої є цілісна й самодостатня свідомість —
всемогутнє «Я» мислячої істоти, яке є передумовою об’єктивного існування світу. Істина перестає бути подією розриву, але
з необхідною неминучістю виводиться з логіки саморозвитку
Абсолюту.
Воскресіння, наприклад, стає математичним доведенням
самого себе. Але гегельянство суперечить вихідному посилу
християнства, оскільки істина Воскресіння у контексті християнського розриву — це не ланка у символічному ланцюгу,
а випадання з ланки у Реальне, в нестачу і надлишок. Це — не
правило (доказ) і не виключення з правила (знамення), це —
третій елемент стосовно обох версій самовідтворення системи
(правила та виключення, яке його підтверджує, утвердження
і заперечення). Воскресіння не може доводитися діалектично,
як процес подолання смерті внаслідок руху від життя (теза)
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до смерті (антитеза) і від смерті до нового життя (синтез).
Воскресіння — це місце, де для смерті немає місця, осторонь
діалектичної неминучості. Синтез випливає з логіки ситуації,
а Воскресіння рве з нею. Подібно до того, як золотою серединою у дзен вважається не ріка між двома берегами, а відсутність берегів, Воскресіння — це екзистенційний стан неприналежності стосовно штучних опозицій системи і як подія може
відбутися тільки, якщо руйнується сама система і принципи її
роботи.
Як територія свободи і солідарності подія Воскресіння є
виявом чистої любові, буберівської спонтанності, переживання віри поза доказами і чудесами. Саме тому Квінт Тертуліан і
виголошує своє кредо абсурду, маючи на увазі, що кенозис виходить за межі античної логіки телеологічності, доцільності
всіх рівнів Всесвіту, й іудейської логіки взаємозв’язку особистих чеснот суб’єкта і винагороди за них (означника). Це означає прагматичне обґрунтування добра і страждання за нього,
яке обов’язкове має бути компенсаційним: або відбуватися як
кара за щось минуле, або відбуватися як плата, заради чогось
майбутнього. Таке страждання вписується у процес означування бажання, відповідаючи рухові від вакууму до символічної номінації. Іншими словами, суб’єкт вірить, сподівається,
любить, страждає не тому, що це відбувається насправді і свідчить про його свободу вірити, любити, страждати і сподіватися, а тому що йому чогось не вистачає, і цю нестачу (кастрацію)
він переносить на інших (об’єктів віри і любові), від яких чекає
схвалення або осуду, винагороди або покращання. У фаустівській культурі cogito ergo sum немає місця для переривання
Символічного — лише для інерційної технократії мислення.
Поняття альтернативи порушує цілісність системи, Інший як
непроникний об’єкт бажання має бути витісненим і забороненим, подібно до Едипа у М. Фуко (зворотна сторона — АнтиЕдип, Інший як трансгресія бажання), а не прийнятим і залученим до спільної істини припинення бажань і проникності
Іншого у його травмі, подібно до образу язичника у апостола
Павла. На зміну античній риториці та християнській діатрибі
приходить принцип тотальності (Левіафана), а надалі мо■ 183 ■
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дерний монологізм спростовується, чим одночасно закріпляється, у видимостях відмінностей постмодерну.
У парадигмі раціоналістичного механіцизму будь-яка
спроба віднайти місце для Іншого завершується тим, що ми
його втрачаємо, вихолощуючи до абстрактного, умоглядного,
генерованого інтелектом умовиводу про межі самості. Світоглядним пріоритетом раціоналізму як типу дискурсу є гносеологічна спрямованість на «точечний» суб’єкт, що пізнає,
фокусуючи свій онтологічний статус як абстрактний центр
Всесвіту і обожнюючи тотальне Я як мірило буття. Точечний суб’єкт рухається у своїй безкінечній активності, доки не
«спотикається» об щось, що цій активності заважає: цим щось
стає Інший, який віднині не може існувати ніяким іншим чином, ніж, як абстрактне, знеособлене, усереднене Інше («своє
інше» у Г. В. Ф. Гегеля) [171], яке можна підкорити, знищити,
приручити, одомашнити, але з яким неможливо говорити
по-справжньому. Інше існує як відповідь на потреби «Я» і як
бар’єр на шляху їх задоволення, він існує як засіб, а не як мета.
Іншими словами, він перетворюється на річ у собі — абстрактну техногенну річ, що впускає дискурс смерті у стосунки.
Картезіанський дискурс знецінює автономний буттєвий статус Іншого, нівелюючи його до функціонального релятивного
придатку (акциденції) абсолютного субстанціонального Я. Незважаючи на те, що класична діалектика вводить фігуру Третього, ототожнюючи його з буттям, це не дозволяє подолати її
центрацію на «Я», тому що усі персонажі постають як релятивні втілення «чогось більшого» (синтезу), яке уніфікує, але не
виявляє їх справжньої солідарності.
Діалог у глибинному розумінні розриву не є ні синтезом,
ні консенсусом, оскільки Я і Ти в діалозі — суб’єкти, ширші за
тимчасових іпостасей єдиної гегелівської Істини. Їхня тотожність передбачає не тотальну уніфікованість, а незначність
відмінностей «Я» та Іншого на тлі їх спільної істини. Інший
же у вимірі гегелівської діалектики самопізнання абсолютного духу (Я — Інший — досконаліше Я) може бути позицією на
«шляху до», але не братом, не сподвижником, не соратником у
справі істини. Інший, сприйнятий у середньому роді як «інше»,
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— не суб’єкт, а предикат, не субстанція, але об’єктна річ, не істота, а сфера, що є додатковою функціональною ознакою «Я» в
його пізнавальній активності. Коли ми говоримо: «Ти» («Ми»),
— ми маємо справу із живим, одухотвореним суб’єктом звернення, з активною субстанцією, до якої адекватним є застосування займенника «Хто?» з подальшим ототожненням з «Ти»
як із симптомом власної слабкості. «Ти» — це істота, в усій її
реальній безпосередності та недосконалості, яка мислить, діє,
впливає на нас своєю своєрідністю і кидає виклик самим фактом свого буття, своєю спроможністю та своєю неспроможністю змінювати автентичність у відповідь на наші домагання.
Коли ж ми говоримо: «Інший», — ми маємо на увазі дещо пасивне, неодухотворене, мертве, об’єктне, середній рід якого налаштовує на займенник «Що?». Відтак, «Інший», на відміну від
«Ти», постає як «Воно» — річ, дана нам з метою маніпулювання, використання, трансформації, прикладного застосування,
компенсації. На відміну від активного суб’єкта-істоти, пасивний об’єкт-річ є предикативною додатковою характеристикою
нашої діяльності і цілком слугує нашим егоїстичним цілям.
Інший починає означати якість або принцип — притаманну
активності Я специфічну особливість, об’єктність якої докладається до Я-ідентичності з метою заповнення її дір («фалос»).
У цьому аспекті діалог нагадує психоаналітичне бажання отримати панівний означник у маніпулятивних відносинах. У таких
стосунках любов постає не більше, ніж фантазм.
Розумовий перехід від реального обличчя до знеособленої
якості, від процесу до результату, від дії до її оречевлення в
статусному вираженні виражає специфіку раціонально-логічного означення Іншого з боку технократичного розуму. Через
спекулятивну логіку Я доходить до думки про обмеженість
власного розуму перед обличчям страхітливого і загрозливого
несвідомого, що спонукає до негативних висновків про власне
безсилля і до позитивних висновків про існування чогось, що
являє собою межу — відмінне від Я начало, існування якого
логічно виводиться, але реальні сутність і зміст залишаються
непоміченими. Звідси — уніфікація як вияв центризму, чисто
умоглядна редукція Іншого до відмінності і одночасно — на■ 185 ■
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магання тоталізувати його відмінність, уподібнивши його
до мислячого Я як до певного точечного центру. Буржуазний
універсалізм, який переживає становлення в культурі модерну, може існувати лише за рахунок утримання і легітимації
відмінностей як засобів забезпечення власного відтворення.
Про деструктивну роль уніфікації свідчить поширення проекту глобалізму, як тотального синтезу культур на основі
«загальнолюдських цінностей», реалізація якого не могла не
викликати спротив з боку часткових носіїв партикулярної
ідентичності. Раціоналістична тотальність і сама була партикулярною, оскільки мала на меті не загальнолюдську солідарність, а поширення планетою універсалізованих і максимально уніфікованих ліберальних стандартів у вигляді примусу до
свободи, репресивної сили «всезагальної волі» та суспільного
«договору» (Ж. Ж. Руссо) [417]. Зіткнення двох партикулярностей — більшої (ринок) та меншої (фундаменталістський
спротив ринку) склало основу гомеостазу, сформувало внутрішній механізм інерції репресивності, монологу, насилля.
Утвердження діалогу як антифашистської філософії у
міжвоєнній Європі ХХ століття стало реакцією на репресивність ліберальної думки, зворотною стороною якої, за негативною діалектикою Т. Адорно та М. Хоркхаймера, став фашизм
як результат розвитку технократичного дискурсу смерті [55;
56]. Фашизм входить до логіки саморозвитку ринкового імперіалізму та його рефлексії (лібералізму), оскільки вони будуються на утилітарному ставленні до Ближнього як до засобу
задоволення потреб Пана і Раба. Ставлення до природи як до
речі і ставлення до Іншого як до речі — взаємно обумовлені
форми світовідчуття, що призводять до тотального відчуження і знищення, які уособлює Освенцим як «кінець гуманізму»,
де єврейство як симптом сповіщало про надлишок (порожнечу), про коротке замикання у садомазохістичній спайці Пана
і Раба. Фашизоїдні коннотації ліберального дискурсу нікуди
не зникають з переходом до некласичного символічного капіталізму, оскільки становлення масового капіталістичного виробництва знаків (машини бажань) не просто зробило смерть
легкою: воно звільнила бажання, зробивши їх автономними і
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незалежними від індивіда, перевівши їх у режим самостійного
позасвідомого функціонування (трансгресії). Кінцем бажання
є смерть, апогеєм смерті — ядерна зброя. Машинне бажання
смерті, виражене у фашизмі як у механізмі тотальної символічної зшивки, могло «спотикнутися» і «спотикнулося» об
Інше, яке виконало функцію розриву, Реального, вакууму: це
єврейство, це — марксизм, це — російська метафізика. Звідси — використання ліберальними елітами фашистських сил
для знищення своїх опонентів, звідси — фобія радянської Росії та СРСР, звідси — трагедія Голокосту і внутрішній нерв тої
філософії, яку назвали «філософією діалогу».
Група єврейської інтелігенції Європи, до якої належать
іудейські мислителі: Франц Розенцвейг, Мартін Бубер, Віктор
Франкл, об’єднані франкфуртським гуртком іудаїки «Вільний
єврейський дім учіння» («Das Freie Jüdische Lehrhaus») [413,
89–93], та духовно споріднені ним християнські філософи:
Ойген Розеншток-Хюссі, Фердинанд Ебнер, Моріс Гюстав Недонсель [511, 28–44] спробували висловити протест проти монологічної тотальності модерну із властивими йому системністю та гіпертрофованим індивідуалізмом «зачиненого Я»,
«відособленої» свідомості суб’єкта. Цей протест споріднював
їх з діяльністю марксистських гуртків і груп, відкритих щодо
соціально спрямованих релігійних організацій. Зв’язок філософії діалогу з Франкфуртської школою, незважаючи на атеїзм основних представників марксизму, можна прослідкувати не лише на рівні ідей (через творчість М. Бубера — з його
успадкованим від Л. Фейєрбаха туїзмом, Е. Фромма — з його
біблійною концепцією любові, П. Тілліха з його релігійним
соціалізмом), але й організаційно. Рабин із Франкфурта Георг
Зальцбергер, порадившись зі своїм юним другом Е. Фроммом,
заснував у кінці 1919 р, об’єднання, назване «Товариство єврейської освіти у Франкфурті-на-Майні», куди були запрошені
для проведення занять діалогісти Ф. Розенцвейг, Л. Левінталь,
М. Бубер, Е. Фромм та інші [348, 77-78]. Пізніше це об’єднання
і стало «Вільним єврейським домом учіння», на становлення
якого вплинула вільнодумна атмосфера Франкфуртського
університету. Ми не ризикуємо надто сильно, зближуючи кон■ 187 ■
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сервативний традиціоналізм єврейської дімки з радикальним
марксизмом, але не будемо і применшувати їх кореляцію у
світлі протистояння механіцизму тогочасного ліберального
світу напередодні фашистської диктатури.
Ситуація війни, яка так чи інакше була предметом дослідження як соціалістів, так і релігійних філософів, могла б стати
основою для їх солідаризації та утворення на цій основі антинацистського руху, подібного до латиноамериканської теології
звільнення, але внутрішні розходження і зовнішня небезпека
виявилися сильнішими за волю інтелектуалів. Зразок такого поєднання репрезентував хіба що великий друг екзистенціалістів і психоаналітиків, авангардистів і соціалістів, протестантський пастор і поміркований традиціоналіст П. Тілліх у
своїй «Теології культури», що поєднав елементи християнства
з франкфуртським марксизмом. Діалогічна філософія як відповідь на виклик епохи, що пережила катаклізми двох світових
війн, постулювала себе як вогнище нового типу мислення, в
основі якого — усвідомлення багаторівневої різноманітності
буття, його непередбачуваності, непередзаданості, несамототожності, що можливі лише за рахунок ставлення до Іншого як
до «Ти» та осмислення буття «Я» як спів-буття, співіснування
з Іншим. Члени іудеохристиянського гуртка, будучи пов’язані
між собою життєво (дружба Бубера і Розенцвейга), пройшли
через тяжкі випробовування (концтабір у Франкла, параліч у
Розенцвейга) і фактично втілили у своїй доктрині екзистенціали власної життєтворчості в дусі Сократа, продемонструвавши зразки релігійного універсалізму, соціальної солідарності,
особистої взаємодопомоги.
Перші філософи діалогу говорили про Іншого як про подію Одкровення у царині безпосереднього досвіду Dasein. Інший як суб’єкт спілкування подібний до живого Бога християнства, Бога як «Ти». Діалогічна філософія в особі М. Бубера
та Е. Левінаса ухопила статус Іншого як спраглої живої душі.
Так, у Е. Левінаса Інший — це конкретна вразлива «оголена»
людина, подібна до подорожнього у притчі про доброго самарянина, яка потребує допомоги і захисту [302]. Інший у вимірі
своєї беззахисності та вразливості становить універсальне і
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одиничне «обличчя» — не антропологічний зліпок, але духовний образ, що постійно звернений до нас, нагадуючи нам про
свою смертність і закликаючи до відповідальності. Усе життя
«Я» є відповіддю на це звернення-наказ — відповіддю, що визначає зміст пізнання і перетворення дійсності (або, як писав
Е. Левінас, кожна новонароджена думка є «не думкою про… а
думкою для…») [302, 96].
Діалог фіксує єдність універсального і сингулярного начал, одиничного суб’єкта і людства. Одиничне проявляється
у цілому, ціле ж — в одиничному. У персоналістичній християнській етиці трансценденція (великий Інший) сприймається
через іманенцію (малого Іншого), Бог пізнається через любов
до ближнього, який не втрачає самоцінності і при цьому не перетворюється на принцип: згадаймо подвійний вектор християнської любові в Нагірній проповіді — людської і божественної, які не є ієрархічними ланками абстрактного руху думки,
але є абсолютною єдністю двох станів. Концепція двоїстої
природи сущого Іоанна Дамаскіна налаштовує на «приточне»
богопізнання через символи природи і Біблії, які, будучи відблисками трансценденції, не позбавляються самоцінності і
милосердного ставлення, не перетворюються на умовне скло,
крізь яке відсвічує межа. В онтології М. Гайдеґґера Інший не
генерується раціональним розумом, але відкривається в екзистенційній сфері мовлення (Dasein), щоб надалі трасформуватися в онтологічну сферу мови [165, 345–360]. І навпаки: у
Е. Левінаса емпіричний Інший в усій його конкретній недосконалості смертної людини є втіленням великого трансцендентного Іншого (Бога), так що горизонтоподібне прагнення до
сфери сакральної іншості відбувається через чуттєве сприйняття її опредмечення в «обличчі»: «Саме в обличчі Іншого
появляється наказ, який перебиває ходу світу» [292, 127]. «Наказ» (іудейська «міцва») — це голос трансценденції, лик Бога
в обличчі людини, неочікувана життєва близькість горизонту,
що, не втрачаючи сакральності, виявляється наближеним до
людини через дзеркало емпіричного світу. Універсальний характер сингулярної істини в діалозі показує, що перші філософи діалогу розуміли цей процес як розрив (любов).
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Завдяки поєднанню універсального і одиничного у працях
перших діалогістів, що чимось нагадували послання апостола
Павла, відбувся один із найбільш суттєвих світоглядних поворотів ХХ століття: він стосується суб’єкта. Мова йде про перехід
від гносеологічного суб’єкта Р. Декарта — через фройдівського
суб’єкта бажання — до етичного суб’єкта. Суб’єкта віри як волі,
надії як переконання і любові як здатності до практичного
втілення віри і надії в життя, в особисту і суспільну практику.
Новизна даного суб’єкта полягала у його здатності до радикального розриву — трансцендування за межі упорядкованого символічного простору (екс-стаз) або сутності (ек-зистенція) — до виходу із тотальності погодженого світу назустріч
Іншому, безпосередня присутність якого поруч (всередині)
мого буття (Dasein) в чистому теперішньому часі уможливлює
ідентифікацію Я-суб’єкта, проекцію його ідентичності в минуле і в майбутнє та самоусвідомлення шляхом порівняння «Я»
з Іншим, встановлення спільного між ними при одночасному
утримуванні відмінностей. Реальність діалогу як розриву (поза-перебування, екстазу, екзистенції, трансгресії) не викликає
сумнівів тому, що саме класики цієї філософії відмовлялися від
катафатичних визначень діалогу, оскільки остерігалися номінації вакууму у символічній структурі, побоювалися імен діалогу від «світу цього». Вони хотіли зберегти за діалогом значення істини-події, ефект «невисловленого» Л. Вітгенштайна
та Реального Ж. Лакана, утримати за ним статус Одкровення, яке можна було б не описувати задля переконання у вірі,
але просто пригадати двома-трьома скупими, але сильними
афористичними висловами (саме так написані твори апостола Павла і Мартіна Бубера), які виходять через прогалини у
мові на мову «ляля», на таємницю обмовки, спотику, довгого
мовчазного погляду — тобто, до всього того, що лежить за
межами Символічного (означників бажань). Спілкування між
людьми, як добро і любов, віра і творчість, виходить за межі
прагматичного розрахунку та марнославного тяжіння травмованого «Ego» до панівного означника. Ми звикли до того, що
ми спілкуємося з людьми чи навіть живемо з ними заради отримання їх визнання (якщо вважаємо цих людей сильнішими
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за себе) або отримання їх визнання нашої переваги (якщо вважаємо слабкішими). При цьому нам по-справжньому не цікаво,
що відчувають наші об’єкти бажання. Люди як інструменти бажання втрачають цінність живих голосів самотності, смертності, вразливості, нагості.
Діалог не є ієрархічним суб’єкт-об’єктним зв’язком Я та
Іншого, як Пана і Раба, тому що Інший у діалозі не є пасивним предметом, але має самодостатній онтологічний статус
співмірного і симетричного щодо «Я» — «Ти». Діалогічна реальність виходить за межі будь-якої системності, центрованості, структурованості та підпорядкованості елементів. Одночасно діалог не є, як це може здатися із заперечення ієрархії
суб’єкта і об’єкта, рівноправною емоційно-психологічною інтимною дуальністю «Я» і «Ти». По-перше, тому що діалог (на
відміну від кохання-філії) є явищем соціально-універсальним
і виключає будь-яку інтимність «своїх», так само, як і будь-яку
партикулярну відособлену тотальність, у яку неминуче обертається злиття «Я» і «Ти». По-друге, діалог — не тотожний
вульгарній рівноправності симетричного зв’язку, оскільки являє собою тріаду стосунків «Я», Іншого і Третього, що диференціює тотальність, вносячи в поле стосунків «Я — Ти» момент
рефлексії, раціональності (Свідка, Закону, Розуму). Останній
надає вихідному паритету «Я» і «Ти» окремих рис вищого підпорядкування: не садистського підпорядкування Іншого волі
«Я», не мазохістичного підпорядкування «Я» волі Іншого, не
судового формального підпорядкування їх обох Закону. Мова
йде особливого роду значущість і одночасно незначущість Я
та Іншого перед спільною істиною, коли наші відмінності зберігаються, оскільки виявляються неважливими перед таким
пріоритетом, як наша співучасть у Благодаті істини, наша солідарність у ній як у вищому Законі.
Взагалі, особливу увагу привертає проблема постаті Третього у світлі стосунків Батька і Сина. З одного боку, ці стосунки можна прирівняти до тоталітарних відносин Господаря
і Раба, оскільки є два герої — донор і реципієнт, з яких один
віддає накази (постачає означники), а другий їх приймає. Вони
обидва мають взаємну нестачу (Батько потребує Сина, Син по■ 191 ■
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требує Батька), але не усвідомлюють її, оскільки на початкових
етапах перебувають у стані оргіастичної єдності, подібної до
гармонії Золотого Віку у філогенезі або раннього дитинства в
онтогенезі. Батько (донор) на цьому етапі — безсумнівний авторитет, джерело сліпучого світла, приклад для наслідування.
Безневинне щастя матки та ембріона, ця родоплемінна сліпота
традиції, у яку людина інтерпольована бездумно, з народження, завершується коли Син, відчуваючи типовий для реципієнта комплекс неповноцінності (усвідомлення власної нестачі),
починає протестувати проти Батька: у масштабі діалогу культур Ю.М. Лотманом це визначається як «бунт периферії проти
центру культурного ареалу» [314, 229], або своєрідне дорослішання, вступ суб’єкта у «важкий» підлітковий вік. Знань і досвіду для вироблення власних ресурсів у Сина ще немає, тому
утвердження над Батьком відбувається за рахунок цінностей,
вироблених ним же: від присвоєння культурних стилів — до
крадіжки грошей з татового гаманця.
Протест вступає у критичну фазу, коли між донором і реципієнтом, Батьком і Сином, з’являється Третій — суб’єкт або
цінність, у ролі якої можуть виступати як спільний культурний спадок («мандрівна істина», яка «віднімається» Сином у
Батька, що віднині не визнається його гідним «утримувачем»
і має повернутися на своє «законне місце» (синівська культура
переймає у Батька архетип обраності і давнього походження),
так і постать Трікстера [392] — провокатора, який вносить відмінність. Щодо спільного спадку, то тут показовим буде приклад середньовічної конкуренції за християнство, як мінімум,
чотирьох його центрів (Рим, Константинополь, Київ, Москва),
які утверджували себе у системі позиційної лічби першого,
другого, третього Риму і т.д. Щодо постаті Трікстера як агента відмінності, то ним, безумовно, виступила західна культура
(джинси, диски, жуйки, радіо «Свобода») у стосунках між номенклатурною верхівкою та дисидентством у СРСР, у тотальне
патрональне середовище якого була занесена іншість. Якщо
виходити з твердження, що Інший — це межа, то народження
його відбувається на кордоні тотальності і релятивації, цілісності і фрагментації ідентичностей Батька і Сина.
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Утім, фрагментація ідентичності з метою пошуку у ній
травматичного ядра, як ми це побачили з мультикультурних
практик ліберал-демократії, часто здійснюється не з метою
звільнення від насилля (Батька над Сином), а з метою поміщення Сина у новий простір насилля. Смерть Батька, яку тягне за
собою релятивація, призводить до деконструкції тотальності
(мрія Е. Левінаса), але одночасно наближує Сина до порожнечі
«вигнання з раю» (дорослішання), яке у конотаціях семіотики міста В. Топорова звучить як утворення міського простору
внаслідок того, що людина «пала» [450, 130], а у конотаціях
психоаналізу означає первинний розрив ідентичності, невиносну зустріч кастрованого суб’єкта із власним позасвідомим.
Син напряму стикається з відсутністю того, хто надавав йому
означники для самоідентифікації та вектори для дій.
Рятуючись від цієї порожнечі, Син починає самоцензуруватися, забороняючи собі навіть більше, ніж це робив стосовно нього Батько (наприклад, у вуличному, національному чи
релігійному фундаменталізмі або горизонтальному віртуальному тероризмі, який приходить на зміну консервативним
формам контролю в новоутворених ліберальних країнах).
Це — типова процедура ствердження над Батьком без Батька
шляхом переймання його функції командування. Якщо ж Син
не здатний до самоцензурування, він перекладає цю функцію
на численних замісників («нових драконів», гротескних копій
Батька), проектуючи на них свої бажання і стани активності
і пасивності в реалізації бажань, стаючи або порожньо активним, або порожньо пасивним. Якщо замісників багато, у Сина
природно починається інформаційний шок, і наслідком цього
короткого замикання є вторинний розрив синівської ідентичності через непогодження суперечливих повідомлень від
численних petit a. Нездатність вибрати один голос в плюралізмі реабілітує Тінь Батька у вигляді нового Левіафана, перверзивного Батька, у ролі якого якраз і може поставати Тріктер (Третій), який вніс відмінність під маскою свободи і який
тепер контролює усі почуття, думки і дії Сина. Замість однієї
залежності і зшивки наступає інша залежність та інша зшивка. Маємо просто зміну форм тоталітаризму з класичного на
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новий, зміну цензури з командно-адміністративної (батьківської) на ліберальну, неструктуровану, дифузну, менш помітну,
але не менш важку і не менш небезпечну.
У цьому світлі стосунки Батька і Сина, на нашу думку, слід
відрізняти від стосунків Господаря і Раба. Оскільки у стосунках Батька і Сина, на відміну від стосунків Господаря і Раба,
нестача носить характер не страху, який веде до активізації
інстинкту влади і підкорення (хоча і це теж може бути), але
любові, яка являє собою глибинне субстанційне ядро їх спільного позасвідомого, прихованого навіть під страхом. Любов
є найнижчим шаром пасивності (здатності страждати), який
лежить під шаром активності (здатності діяти). За таких умов
динаміку стосунків Батька і Сина слід розглядати не як перехід від тотальності до релятивності, від зшивки до розшивки,
а перехід від релятивності до тотожності, від розшивки до
перепрошивки. Батькові і Синові необхідно усвідомити взаємну нестачу, відкрити одне для одного обопільну вразливість і
слабкість. Тоді вони природно змінюються ролями (Син стає
Батьком для свого Батька, турбується, несе відповідальність,
а Батько — Сином для свого Сина, дослуховується, сприймає).
У результаті такої подвійної асиметрії (нагадаємо, що це
був основний риторичний прийом апостола Павла у діалогах
про любов) Син з реципієнта перетворюється на донора, завершуючи діалог транслятором власних цінностей у семіосферу і роблячи діалог семіотично повноцінним. А Батько не
перетворюється на мертвого Батька лібералізму (відмовляється від підтримки Сина) чи перверзивного Батька фашизму
(обіцяє підтримку і не виконує), але утримує свій онтологічний статус центру, який одночасно не є центром, цілого, яке
реалізує себе через частку, універсально-сингулярним живим
утворенням. Так, традиція, щоб бути збереженою, повинна
пройти через вишкіл Просвітництва: від індивідуального поетичного міфу крізь особисту критичну рефлексію до всезагальної соціальної солідарності на інтернаціональній основі,
яка передбачає не відсутність відмінностей, а їх неістотність
на тлі спільного знаменника. Третій за таких умов постає не
агентом відмінності, а агентом спільності, універсальності,
■ 194 ■

3.3. Утвердження діалогу у філософсько-культурологічному дискурсі

зближення двох центрів, що по факту є одним соборним цілим.
Недарма «примирення з Батьком» виступає однією з останніх
найважливіших стадій мономіфу у Дж. Кемпбела, реалізуючи
конфуціанську формулу погодження індивідуальності (серця)
і соціальності (правил) [237, 69–78; 279]. Зазначене дозволяє
зробити висновок, що для сьогоднішнього суспільства набагато важливішим є пошук нових проектів актуалізації традиції, ніж критика її попередніх віджилих форм. Мова йде не про
критику гегемонії класичного тоталітаризму як привід для
легітимації неоліберальної контргегемонії, а про критику неолібералізму як поштовх до формування сучасних моделей синтезу універсалізму і традиціоналізму, соціальної солідарності і
цивілізаційної ідентичності, «Я», Іншого і Третього.
Акцентуючи Іншого, діалогічна філософія сприяє утвердженню нової картини світу на основі подолання крайнощів
тотальності та релятивації. Водночас діалог не є діалектичним
синтезом модерну і постмодерну, глобалізму і мультикультуралізму, універсалізму та партикуляризму, етноцентризму і космополітизму. По-перше, тому що протистояння цих установок є
умовним і передає гру системи, постмодерн є пізньою формою,
способом критики і одночасно підтримки модерну. По-друге,
тому що синтезувати умовні протилежності, які насправді становлять єдність, означає перебування у тому ж самому, перебування у негативному, присягу на вірність глобалізмові. Унікальність справжнього діалогу як істинної події зустрічі (любові)
полягає у розриві як з політичним універсалізмом ринку на користь етичному універсалізмові, так і з політичним партикуляризмом (політикою ідентичностей) на користь етичним відмінностям. Розриваючи цю опозицію, філософія діалогу пропонує
третій дискурс, подібно до того, як християнство пропонувало
третій дискурс відносно іудаїзму з його релігійним Законом та
еллінізмом з його філософською мудрістю — це був дискурс
звільнення, надлишку, поза-перебування.
Але, подібно до того, як поступово християнство кодифікувалося і святість завдяки соціальним діянням церков ставала священством, філософія діалогу змінювала своє світоглядне обличчя і втрачала революційний потенціал. Майже з са■ 195 ■
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мого початку виникнення філософії діалогу з’являються розходження. У дискурсі суперечок М. Бубера та Е. Левінаса намічається перший розрив і поворот філософії діалогу до постмодерну, коли буберівське поняття «Ти» у своїй категоричності
істини-події було змінене на більш нейтральне і водночас директивне поняття «Інший» Е. Левінаса. «Ти» у парі «Я — Ти» є
активним духовним началом, яке спонукає «Я» до інтерпеляції та одночасно піддається інтерпеляції з боку «Я» [139], це —
батьківсько-синівський зв’язок у стані первинної гармонії
любові. «Я» постійно звернене до «Ти» у своїй вимогливості і,
навпаки, «Ти» звертається до «Я». Вони обоє є живими співбесідниками одне до одного, вони складають інтимну люблячу
пару, вони компенсують взаємну нестачу, яка видалася Е. Левінасові черговим проявом зшивки [295, 181–195]: але не світу в
цілому, а його малих груп, які не розколюють, не ліквідують, а
просто подрібнюють і помножують єдиний тотальний світ на
численні партикулярні тотальності. Введене Е. Левінасом феноменологічне поняття «Інший» у своїй категоричності зову і
вимозі служіння без надії на відповідь повинне було показати
неповторність індивідуального голосу істини як поривання з
будь-якою тотальністю й партикулярністю та відкриття необмежених можливостей любові, надії, віри, відповідальності —
універсальних істин, виражених через сингулярного суб’єкта.
Але по факту перехід від біблійно-категоричного «Ти єси» до
нейтрально-феноменологічного «Інший» виявило усю трагедію смерті Іншого у якості символічного Батька. Інший не відповідає на вимоги «Я», не надає жодних символічних означників, не дарує жодних пристібок, не забезпечує для «Я» жодних
нормативних регуляторів поведінки. Інший перетворюється
на іроніка — мертвого Батька лібералізму, — спонукаючи «Я»
до жорсткої самоцензури і, відтак, до нової тотальності, пов’язаної з мультикультурною політикою корпоративних відмінностей та закритих ідентичностей. Без урахування релігійної
домінанти левінасизму останній перетворюється на інструмент роз’єднання у руках лібералізму, на ринковий кейс, на філософію тотальної інакшості, повною мірою вираженої у девізі
Ж. Дерріда: «Кожен Інший є Іншим» [206].
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Звісно, що сам Е. Левінас не міг передбачити, що його вчення буде присвоєне. Трансцендування в Іншого мало б передбачати нову модель пізнання, характерними рисами якої були б:
феноменологічні нейтральність і неупередженість; заперечення абсолютного суб’єкту пізнання; подолання суб’єкт-об’єктної
опозиції у бік герменевтичного занурення суб’єкту в об’єкт,
феноменологічна відмова від спроби отримати чисто неупереджене знання, урахування особистісного досвіду дослідника в
його зустрічі зі світом, на перетині якої і відбувається дослідницький процес; перенесення уваги з предмету на свідомість
(інтенцію), припинення наївної віри в те, що сприйнятий нами
світ і є об’єктивний світ як такий, усвідомлення неминучості
суб’єктивних перетворень досліджуваних предметів у свідомості дослідника і на цій підставі утримання від категоричних
суджень про світ та від їх ранжування у лінійні ієрархічні ряди
(epohe у Е. Гуссерля) [191, 35-68].
Феноменологічний підхід до Іншого замислювався як такий, що дозволяє розглянути його фігуру як живу емпіричну
даність — даність сусіда, дивака, чужинця, топос якого, сповнений відповідними смислами, необхідно зрозуміти через
герменевтичну інтерпретацію. Змінюються і хронологічні параметри буття Іншого: від абстрактного принципу застиглої у
своїй вічній недоторканості межі він стає елементом повсякденного буденного буття: час Іншого осмислюється як бергсонівський інтуїтивний живий початок тривалості, тяглості,
пролонгованої у тріаді «минуле — теперішнє — майбутнє».
При цьому головну роль у тривалості відіграє момент теперішнього — миті процесуального становлення у перед-очікуванні насування близького, але непередбачуваного, майбутнього, фіксованої у М. Гайдеґґера як Dasein, а у Е. Левінаса — як
гіпостазіс — актуалізація потенції часовості, перехід від знеособленого до визначеного стану речей через прорив миті у
майбутнє, її перетворення в подію. Цей імпровізаційний плинний момент ідеально передає англійська дієслівна форма
Present Perfect Tense — момент, завершений до певної миті, що
вже не є теперішнім, оскільки відбувся, але ще не є остаточним минулим, оскільки відбувся тут і тепер у пришлому май■ 197 ■
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бутньому («I have come»). Час у реальності, інтерпретований у
феноменологічному філософському контексті як гетерогенна
непередбачувана тривалість, фокусується на «тут і тепер бутті» — на емпіричних мінливих і плинних виявах існування людини на межі з іншою людиною.
Але ми пам’ятаємо, як темпоральний потік затирає межі
між оригіналом і копією, подією та її фальсифікаціями в історії. Інший як подія досвіду з легкістю перетворився на знак
Іншого. Феноменологізація діалогу, розкривши додаткові можливості пізнання одиничних суб’єктів, тим не менше,
спричинила процес розчинення діалогістики у релятивній порожнечі постмодерну — у парадигмі фрагментації численних
атомарних індивідів, що стали іншими серед інших і втратили
глибину спілкування в його плюральному екстазі. Наслідком
феноменологічної поверхні стала релятивація цінностей, відчуження, екзистенційна нудьга і абсурд, що виникають внаслідок відмови від трансцендентних смислів на користь іронії
та іманенції, відходу від великих наративів на користь малим.
Зворотним боком постмодерної деконструкції універсального метанаративу іншості як сакральної цінності є створення
симулякрів Іншого, його ідеальних подоб та уявних сценаріїв
, схожість з якими вигадується: саме на цій думці ґрунтується трактовка Іншого у постмодернізмі: як в ліберальній іронії, так і в окремих напрямах постлаканівського психоаналізу
(Р. Салецл). Іншого люблять або не люблять не за його справжні якості, а за хибно приписувані йому риси. Приписування є
результатом фрагментації цілісності Іншого з метою його перебудови у зручному для себе напрямі, тобто — насиллям.
З іншого боку, сам Інший — це фігура насилля і панування:
він зазіхає на мене, відчужує особистісні можливості Я («прихована смерть моїх можливостей»), травмує цілісність «моєї»
ідентичності або, що гірше, нав’язує мені чужорідну цілісну
ідентичність «друг» або «ворога», перетворює «буття-для-себе» в «буття-в-собі» (термінологія Ж. П. Сартра) [423]. «Розглядаючи» мене, Інший перетворює мене у відсторонений об’єкт
споглядання, в проекцію наших обопільних бажань протягування і відштовхування. Глибинний смисл Я, будучи поза-по■ 198 ■
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кладеним, «висковзує» від мене. Гола об’єктність, якою стає
відчужене «Я» під пильним наглядом недосяжного Іншого,
викликає у першого змішані почуття сорому, страху та гордості. Ці почуття віддзеркалюють комплекс неповноцінності —
травму від Іншого, який здійснює насилля, виявляючи і водночас компенсуючи нестачі («Це тебе не стосується!», «Зверни
на мене увагу!»). Зрештою, Інший обертається інтенсивним
бажанням, стає фантазмом. Пройшовши успішну ініціацію перед обличчям Іншого як коду бажання, людина набуває уявної ідентичності, хоча справжній діалог передбачає, навпаки,
взаємне відкриття нестачі і на цій підставі досягнення єдності.
Власне, на акцентуації ролі Іншого не як сакрального обличчя, а як фантазму наполягає клінічний психоаналіз Ж. Лакана, постмодерні прибічники якого переносять любов із сфери
Реального в сферу Уявного і Символічного, каструючи регістр
Реального внаслідок невизнання онтологічної справжності,
сили буття як традиціоналістського релікту.
Лаканізм, таким чином, відіграв подвійну функцію стосовно філософії діалогу: функцію інструмента наукової критики,
якщо мова йде про постмодерні моделі діалогу, і функцію інструмента ідеологічної критики, якщо мова йде про постмодерні форми лаканізму. Звідси — таким важливим постає повернення до чистих форм як діалогу, так і психоаналізу, поза
ідеологією постмодерну. Трагедія діалогу як прикордонної парадигми між дискурсами модерну і постмодерну, універсалізму
і партикуляризму, полягає у тому, що він не зміг втримати своїх
позицій. У результаті, Інший в історії західного modernity був
втрачений, як мінімум, тричі: в класичному модерні (Інший як
межа і річ), в самій філософії діалогу (Інший як об’єкт бажання
«Ти» і як втрачене видіння мертвого Батька) та в постмодерні, під вплив якого потрапив і критичний психоаналіз (Інший
як симулякр, фантазм, ліберальний іронік). Яким чином зберегти Іншого у його первинній буттєвій недоторканості, щоб
не перетворити його на функціональний придаток «Я», не нівелювати його до складової тотального знеособленого «Ми»,
але, з іншого боку, не перетворювати Іншого на фантастичний
імідж-ідеал відмінності? Адже лаканівська концепція Іншого
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стала закономірною прагматичною реакцією на романтичну
діалогістику, фіксуючи кризу модерну, його трансформацію в
релятивізм і нігілізм, а левінасизм був викривлений дерріданством. На нашу думку, потрібен четвертий дискурс, після позитивної онтології модерну, негативної онтології психоаналізу і
негативної діалектики постмодерну, який виявить самостійне
значення філософії діалогу поза звичними опозиціями універсального і партикулярного, «тоталітарного» і «демократичного», космополітичного та етноцентричного.
Таким четвертим дискурсом є оновлений, але радикальний у своєму науковому критицизмі марксизм. Його універсалістичний потенціал дозволяє піддати деконструкції не лише
філософію діалогу, але й сам психоаналіз, який претендує на
критику філософії діалогу і якого спіткала така сама доля, як
і діалогістів: він був захоплений і підкорений неоліберальним
постмодерном. Тож, наскільки об’єктивною може бути ідеологічна критика ідеології? Повертаємося до того ж питання
про боротьбу гегемонії та контргегемонії та про гносеологічні
критерії істини. За допомогою марксизму можлива критика
критики і деконструкції деконструкції. Внаслідок даної подвійної, діалектичної, деконструкції ми приходимо до висновку про необхідність реанімації класичних засад діалогу, втілених в його домодерних засновках: античній філософії (Сократ)
і, особливо, у християнстві, яке виявляє універсалістичні перспективи діалогу в дискурсі етики.

3.4. Заперечення діалогу
в психоаналітичному дискурсі
Як випливає з наших попередніх міркувань, діалогізм як
принцип мислення, сформований між двома світовими війнами в Європі, — це проект, не тотожний ні класичній філософії ratio, ні теорії толерантності, ні практиці мультикультуралізму. Швидше, він становить протилежність їм усім, що не
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заважає процесу його апропріації як мандрівного надлишку в
системі символічно погоджених смислів. Якщо мультикультуралізм акцентував увагу на інтенції множинності і релятивності, проростаючи в якості прикладного виміру філософії постмодерну з етнографічного досвіду культурної антропології
США і лінгвістичного досвіду французької школи, то філософія
діалогу поступово рухалася від концепту етичного Іншого до
концепту естетичного Іншого, від модерну до постмодерну.
Філософи діалогу завжди прагнули не до роз’єднання і паралельного співіснування представників різних культур, а до
інтеграції духовних і методологічних зусиль, заснованих на
безпосередньому переживанні присутності Іншого в Dasein
суб’єкта. Екзистенційний досвід діалогічної філософії породжує нову онтологію — альтернативну щодо моделі буття як
мислення (cogito ergo sum), втіленого у мові, модель існування
як спілкування («Думаю, тому що існує Інший»).
Тобто, завдяки Іншому «Я» мислю, а завдяки мисленню «Я»
існую, буття і свідомість визначаються досвідом «кордону» —
зустрічі з Іншим, відмінним від мислячого «Я», який накладає
на нього етичні обмеження. Ідея народження смислу в комунікації знімала з мовлення звинувачення у насиллі: з точки зору
семіотики це означало перехід від синтагми буття, втіленого у
знакові (М. Гайдеґґер) [491–493], до парадигми буття, яке породжується знаком, спілкуванням, оскільки мовлення, комунікація, розмова надають новий смисловий досвід, де «Я» визначається означником Іншого. Звісно, що сам Е. Левінас не мав на
меті ідеалізувати пропаганду і риторику як мову насилля, але
саме це відбулося в постмодерному дискурсі, представники
якого проігнорували пріоритет етичного відношення (спілкувати, щоб вітати Іншого, відчувати і розуміти його, щоб думати про те, чим «Я» є для нього, а не лише, чим він є для мене,
щоб не просто «називати» його, але «кликати» [530, 276] — у
первинному сенсі Оклику як Одкровення). Доведення до крайнощів цієї позиції означало поступове затирання релігійного
моменту оклику і посилення ідеологічного моменту інтерпеляції, коли окликання змінилося на називання. Якщо Е. Левінас позасвідомо хотів, щоб кожен з нас, окликаючи, оголив
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власну слабкість перед слабкістю Іншого, то при навішування
ярликів іменами ніякої щирості вже бути не може, сигніфікація вбиває щирість на користь уявним сценаріям ідентичності.
Можемо говорити про ранній, модерний, «романтичний»
варіант філософії діалогу (буберизм) і пізній, постмодерний,
«прагматичний» варіант (левінасизм). Психоаналіз, так само,
поділяється на психоаналіз Реального (модерний, марксистський, критичний) і психоаналіз Символічного (постмодерний,
ліберальний, цинічний). Психоаналіз Символічного (умовно
«тип Дельоза») співпадає з пізньою версією філософії діалогу (умовно «типом Левінаса»), ґрунтованою на синтезі левінасизму і деррідіанства, яка розробляє ідентичний символічному психоаналізу варіант спілкування як руху ланцюгом означування (машиною бажань, екраном, ризомою). Такий психоаналіз різко критикує ранній універсалістичний діалог, діалог
любові («тип Бубера»). Психоаналіз Реального, який репрезентують С. Жижек, А. Бадью, М. Долар, Ж. А. Мілер, А. Зупанчіч
(«тип Бадью») окремі види спілкування (любовного, творчого, політичного і наукового) виносить за межі Символічного в
Реальне та ідентифікує їх як зустріч з нестачею Іншого, який
з об’єкта бажання (непроникного «фалосу») стає симптомом,
травмою, оголеністю. Такий психоаналіз не суперечить ранній
філософії діалогу. Навпаки, разом вони складають потужну
негативно-позитивну альтернативу глобалістичній загрозі,
фіксуючись одночасно на лівому антиглобалізмі (соціальний
універсалізм) і правому антиглобалізмі (релігійний традиціоналізм) як на двох надлишках, які не суперечать одне одному
ні по місцю в структурі (обидва вони — симптом — і маргінальні стосовно глобалізму), ні по змісту, який акцентується
на суб’єкті у Реальному (будь-яка революція є актуалізацією
традиції, будь-яка традиція переживається суб’єктом революційно). Позиція і негація, традиція та інновація, консервація і революція, повернення і розрив, онтологія присутності і
онтологія надлишку є, відповідно, бадьюанський та буберівським жестами розшивки і перепрошивки, що здійснюються
діахронно і синхронно водночас. Традиціоналізм і марксизм,
модерна філософія діалогу і модерний психоаналіз не є аль■ 202 ■
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тернативами: альтернативами їх робить риторика символічного насилля. Тому дуже важливо зрозуміти, як взаємодіють
гегемонія і контргегемонія, хто кого критикує і з якою метою,
оскільки доля психоаналізу і доля філософії діалогу у сенсі
апропріації їх обох політикою постмодерного світу — дуже
схожі. Якщо модерний психоаналіз Реального пропускає через
своє критичне горнило постмодерний діалог — це акт розшивки, звільнення. Якщо постмодерний психоаналіз Символічного критикує модерний діалог — це акт зшивки, закріпачення.
У цій ситуації двоїстою і остаточно незрозумілою, подібно
до кантівської «речі в собі», залишається позиція отця психоаналізу — самого Жака Лакана, — з якого при бажанні можна
витягти і Символічне, і Реальне, оскільки мова йде про нерозривність кілець Борромео в його позиції. З одного боку, любов
у клінічному лаканізмі тлумачиться як бажання кастрованого
суб’єкта щодо панівного трансцендентного означника (цілісного Іншого як «фалосу», який маніпулює суб’єктом, граючи на його полі). В окремих своїх семінарах Ж. Лакан надавав
визначення Речі як Реального — тремтливої матерії життя,
об’єкту фундаментальної пристрасті суб’єкта, яка, трансформуючись у потяг до «petit a» (Уявного), миттєво перекодовується через Символічне і, будучи огорнута знаками культури в фантазмічний сценарій (код бажання), «дискредитує»
будь-яку піднесеність (мораль, релігію, пам’ять, віру, кохання)
[285, 50–70]. Але, з іншого боку, Ж. Лакан, подібно до Будди у
стані «золотого мовчання», відмовлявся описувати Реальне,
давши, тим самим, привід для наповнення його або порожнечею (постмодерн), або священним архетипом (модерн), або
суб’єктом як надлишком і нестачею (марксизм, фрейдомарксистський психоаналіз). Ми не можемо собі уявити Реальне
(хіба що через монструозне Символічне Реальне), і зустріч з
ним для нас є невиносною. Спрацьовує реакція самозахисту,
яка зростає із страху провалитися у власну безодню.
З іншого боку, Ж. Лакан вважає, що мистецтво завжди
виникає у регістрі Реального, у просторі порожнечі, навколо
неможливої у своїй травмтичності речі-об’єкта, що не суперечать ні міркуванням К. Г. Юнга про поезію як одухотворення
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архетипів [525], ні думці Ф. Ніцше про діонісівські життєві витоки художнього [354, 127–130], ні, зрештою, позитивній онтології М. Гайдеґґера з його присутністю поета у світі буття,
домом якого є мова [165]. Акт мистецтва є тією точкою, де відбувається розрив із Символічним, дозволяючи такими актами
вважати також: наукове відкриття, релігійний акт (кенозис),
політичну революцію, любов як вищу форму не-компенсаційного альтруїстичного страждання, діалог як акт мовчання й
давання та інші істини-події, які виникають лише там, де людина знаходиться у пограничній ситуації абсурду, екзистенції,
Dasein, розриві ланцюгу означників. Теза А. Бадью про вірність
події (Воскресіння) [75; 265, 53], яка не вимагає логічних доказів і чудес, тобто ніяк не детермінована правилами тотальності, перегукується з міркуваннями Ф. М. Достоєвського про
віру в Христа незалежно від того, чи є з Ним істина [385], —
провокативне твердження, частково втілене в юродстві Мишкіна [213], яке означає вихід суб’єкта з логіки означення, велику відмову, поза-покладання стосовно правил логіки («Вірую,
тому що абсурдно» в афоризмі, приписаному Квінту Тертуліану). Маємо, отже, типово традиціоналістські, позитивні
тенденції онтології буття і негативні марксистські тенденції
онтології виключення у частині про Реальне у самого Ж. Лакана. Кастрація творчості Ж. Лакана лише до Символічного позбавляє його вчення цілісності, приховуючи за невинною грою
в означники тиск глобалістичної влади.
З іншого боку, говорячи про психоаналітичну критику
діалогу, ми не повинні забувати про символічну силу бажання. Саме бажання перетворює Іншого з альтруїстичної мети
діяльності на егоїстичний фантазм. Наполегливе очікування
Іншого як передумови буття «Я» призвело до міфологізації
цієї символічної фігури як «затриманого події Одкровення»,
очікування якої носить характер нумінозного заклинання, що
приховує жадобу компенсації. Інший перестав бути живим голосом, живою культурою — він втратив суб’єктність. Він перетворився в зворотну точку Я-ідентифікації, в уявний і символічний кордон спустошеної самості, яка наполегливо потребує
заповнення лакун у самій собі, тобто — petit a. Так, філософію
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діалогу, яка поступово набула характеру метафори і редукувалася в романтичну есеїстику, можна легко дискредитувати,
звинувативши її, як мінімум, в «наївності» та апеляції до емоційно-чуттєвої сфери. Наполегливий заклик до Іншого з боку
суб’єкта, який переживає досвід зяяння, кастрації, відсутності,
відчуття, що він постійно «не весь», — це не заклик любові, а
заклик смерті. Якби ми рухалися цим шляхом далі, філософія
діалогу перетворилася б для нас у форму наукового психозу, в
свого роду академічний фантазм. Утім, ми вважаємо, що дискурс діалогу виходить за межі механізмів психологічного захисту, які так добре розкриті у фрейдизмі та неофрейдизмі.
Певну новизну в інтерпретацію образу Іншого може внести культурологічний підхід до філософії діалогу. У дискурсі
культурології Інший постає не просто як суб’єкт або об’єкт комунікації, а як культурний сенс — ідеальне значення, що складається з означника і означуваного, знака і значення, букви
і духу, синтагми і парадигми, метафори і метонімії (Р. Якобсон) [528], свідомості і мови, статики і динаміки, макрокосму та мікрокосму, які об’єднують всі три регістра психіки —
Реальне (позасвідоме), Уявне (свідомість та її малі нарративи)
і Символічне (культуру і метанарративи). Завдяки поєднанню
зовнішнього і внутрішнього, семіотичного та семантичного
начал ми досягаємо єдності в образі Іншого універсальності і
сингулярності, трансцендентальної межі та емпіричної події,
онтологічного і онтичного, етичного та естетичного начал.
В культурологічному вимірі Інший постає як мрія про компенсацію прогалин Я і водночас не втрачає своєї реальності, не
позбавляється буттєвості, не перетворюється в порожній знак
або ілюзорний механізм заповнення зяяння. Інший може бути
засобом дистанціювання від травматичної реальності за допомогою психотерапевтичних історій (зшивкою), але може бути
і розшивкою, засобом повернення до «пустелі реального», вивільнення свідомості від ілюзій за допомогою буттєвої події
зустрічі з реальною людиною як з «тілом» в усій притаманній
для тіла вразливості, травматичності і смертності.
Звісно, нам притаманна ідеалізація або демонізація простору нашого існування за допомогою уявного Іншого, вна■ 205 ■
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слідок якої утворюється міфологічна географія «своїх» і «чужих» — друзів або ворогів — суб’єктів, що володіють відносно
цілісною, завершеною ідентичністю, яка нагадує психоаналітичний «фалос» (механізм компенсації). Але іноді в нас відкривається прозорливість, що дозволяє подолати стереотипи
і поглянути на Іншого, виходячи не зі своєї, а з його власної
індивідуальності, відмінної від нашої. Ця індивідуальність
пручається нашим бажанням, оскільки Інший не хоче для нас
бути уявним «Ти» — ні позитивним, ні негативним, ні предметом зачарування (фасцинації), ні предметом ненависті (ресентименту). Інший, який ніколи не стане активним учасником нашого життя, — це небезпечний Інший, якому немає до
нас справи, який не бажає визначати нас у своїх конотаціях,
але при цьому не перетворюється на ліберального іроніка. Чи
можливий такий Інший, таке його обличчя? Припустимо, що
лише такий Інший поза соціально-політичними практиками і
є єдиною найбільш поширеною практикою нашого щоденного
існування в культурі.
Розшивання починається з стану «очуднення» (рос. «остраннение» з двома літерами «н» за В. Шкловським, що натякає
на прислівник «странный» — укр. «дивний», «чудернацький»
[508, 15]). Очуднення — це вміння поглянути на звичні речі під
незвичним ракурсом, усвідомлюючи тривожні симптоми за
буденними речами, виявляючи знайоме як підозріле, багатошарове, дивне, привабливе і відразливе одночасно. Очуднення
передбачає спроможність, вириваючи речі з контексту впізнавання, створювати нові химерні комбінації старих елементів,
виявляти несподівані грані у звичних речах. По суті, очуднення є виявом радикального розриву з Символічним як нетотожності події плану іманентних правил, притаманних для даної
ситуації. Визначене як розрив, тобто як подія революції, або
метафізична подія-істина в психоаналізі, очуднення становить
верхівку художнього світовідчуття, байдуже, чи виявляється
воно в сюжетах романів Лева Толстого, чи у процедурі деконструкції Жака Дерріда, чи в лаканівському кінописьмі Девіда
Лінча. Момент розриву, очуднення, поривання із Символічним
в реальній зустрічі з Іншим вносить в діалог поняття відро■ 206 ■
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дженої через естетичний досвід етики і дозволяє тлумачити
Іншого як об’єкт творчої перцепції. Подібний стан нерідко
виникає внаслідок зустрічі з Іншим, який перестає сприйматися як «Свій» або «Чужий» (виходячи з чорно-білої матриці
пропаганди), або як «хороший (байдужий, інший) Інший» (в
плюральній ідеології постмодерну), або як образ «хорошого»
і «поганого» petit a (в психоаналізі), а починає з яких-небудь
причин інтерпретуватися як просто людина, яка викликає повагу і співчуття, незважаючи на її помилки, гріхи, злочини.
У семіотиці є класичний приклад діалогу-очуднення, який
здійснюється поза словами, — точніше, на основі скорочення
слів до літер, за допомогою яких головні герої, активізуючи
пам’ять, відтворюють свої колишні репліки одне одному, і зробити це їм нескладно, оскільки вони давно складають єдине
духовне ціле (тотожність Ми», універсальна всезагальна єдність на двох «Я — Ти»). Мова йде про діалог Кіті та Лєвіна з
роману Л. Толстого «Анна Карєніна». Пишучи початкові літери
найголовніших слів у своєму житті («к, в, м, о, э, н, м, б, з, л, э,
н, и, т»: «когда вы мне ответили: этого не может быть, значило ли это, что никогда, или тогда?» [448, 424-425], герої рухаються від парадигми до синтагми Р. Якобсона, від внутрішньої
діахронічної вертикалі сходження до зовнішньої горизонтальної центробіжної вісі зміщення, яка передбачає перебування у
просторі синхронії статичних значень (ядер, архетипів), пов’язаних з їх позасвідомим, яке знаходить своє кодування у скороченнях. Герої застосовують знаки-індекси (Ч. Пірс) [378, 205],
які виконують метонімічні функції: дещо подібне віднаходимо
у конспірологічних, дитячих, шпіонських субкультурах, шифровки яких нагадують мову закоханих.
Мовою семіотики це означає: рух від мінливості плинних уявних значень свідомості — до реально-символічної
мови. Мовою філософії: рух від темпоральної моделі постмодерну (історії, філософії часу) — до топологічної моделі модерну (структури, соціології простору). Мовою політики: рух
від неоліберальних практик управління — до радикалізації
політичної істини в етиці і традиції. Мовою поетики: рух від
метафори — до метонімії. У мові знаходить своє заспокоєння
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ліричний герой Б. Пастернака з його знаменитим, говорячи
сучасною мовою, анти-брендовим, висловом: «Быть знаменитым некрасиво» [373, 453]. Поет творить ідеальні значення,
народжуючи нові образи і символи не для егоїстичної слави,
а для того, щоб потім, коли ці індивідуальні породження його
свідомості стануть загальними правилами мови, інновація перейшла у літературну норму, негація — у традицію, революція — у консервацію, щоб відбувся рух від ідеальної суб’єктивності до голої реальності об’єкту-речі. Свідомість і мова, «Я»
як відображення світу у парадигмі (індивідуальність) і світ як
відображення «Я» в синтагмі (колективність) складають єдність істинної події, екзистенції.
Звісно, ми не можемо заперечувати, що об’єктивація творчості може бути «трагедією» (М. О. Бердяєв) [112], коли індивідуальний задум суперечить нормам культури, коли відбувається номінація вакууму (суб’єкта) з боки структури (А. Бадью), але може бути і вищою формулою гармонії, коли суб’єкт
і структура, задум і результат, форма і зміст, парадигма і синтагма віднаходять баланс у нульовій ступені мови, в мистецтві
паузи, у беззмістовній непарності імені Бога, у точці перетину вертикальної та горизонтальної осей хронотопу. Іншими
словами: коли філософ, поет, психоаналітик соціуму добирає
правильне ім’я до події, ім’я, яке виходить із самої сутності події, а не з інтересів зовнішнього світу, про що писав і сам А. Бадью [77]. Тоді творчість зберігає свою первинну платонівську
невинність, свій вихідній деміургічний сенс цнотливого еросу. Справді: поет, наприклад О. Пушкін, який залишив багато
конспірологічних дописів на полях своїх літературних зошитів, постійно розхитує маятник між мовою, яка тисне на нього
(Батько, Закон, об’єкт), і своїм «Я», яке поступово об’єктивується у мову і назад. Для позначення єдності індивідуальної
парадигми та колективної синтагми Й. Бродський використовує символіку дієслова як фігури, яка стягує воєдино усі вісі:
«Земли гипербол лежит под ними, как небо метафор плывет
над нами!» [132, 28-29].
Перебування лише в парадигмі свого «Я», у середовищі
автокомунікації, в постмодерній порожнечі, яка видає себе за
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простір абсолютної свободи (без Закону, без Мови) означає
зустріч з травмою власного позасвідомого, станом «шуму»,
коли у внутрішньому світі людини ведуть бесіду кілька голосів, що надають суперечливі повідомлення. Повідомлення
потребують погодження. Щоб позбавитися від інформаційного шоку, треба здійснити зшивку, тобто привести їх всіх до
одномірного рішення, що і робить людина, здійснюючи самоцензуру: насправді ідеологія не є брехнею, яку транслюють
зовнішні сили, вона міститься у нас самих як позасвідоме самообмеження в умовах відсутності фігури обмежувача (смерті Батька). Розриву не відбувається, навпаки: посилюється
детермінація людини уявними означниками. У семіотиці це
означає жест зімкнення вуст при вимовлянні приголосних. У
соціумі це передбачає глобальний контроль мультикультурного капіталізму.
Натомість символічно-реальна мова не лише не знищує
індивідуальність: вона весь світ робить відображенням «Я»
за правилом зворотності психоаналізу: якщо людина вважає
себе поза порядком ідеології (мови), вона у цей час перебуває в центрі фантазму. Якщо людина поетично й одночасно
критично інтерпелюється в ідеологію (мову), вона у цей час
звільняється від фантазму на користь перебудови суб’єктності
відповідно до своєї самості, до свого Реального, з яким погоджується свідомо обране нею Символічно. Чим більше людина
культивує свої «Я», тим скоріше вона його втрачає: «смерть автора» у постмодерні ілюструє трагедію чистої метафори, «Я»,
що є відображенням світу цитацій. Чим менше людина культивує своє «Я», тим повнішим воно стає: від східного монізму до
поетичної метонімії, від пустоти значення до повноти знаку.
У семіотиці цей жест порівнюється із рухом розімкнення вуст
при вимовлянні голосних, що у дискурсі народної традиційної культури і фольклору означає звільнення і має катарсичний ефект, а в психоаналізі передбачає «розшивку». Справжнє
звільнення відбувається, коли голос «серця» починає співпадати з «правилами»: ілюстрацією до цієї мудрості Конфуція слугує стадія «примирення з Батьком» як одна з останніх
стадій мандрів героя у мономіфі Дж. Кемпбела [279]. Говоря■ 209 ■
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чи про органічне погодження традиції і негації, звільнення і
примирення, революції і консервації ми не спростовуємо ідею
радикального розриву у марксистському психоаналізі, але
підтверджуємо її. Традиція може бути відроджена через революційного суб’єкта: у такому сенсі вона поєднує парадигму (сингулярність) та синтагму (універсальність) на емоційному (інтимний поетичний міф та колективний культурний
архетип) і на раціональному (особиста рефлексія і соціальна
солідарність) рівнях. У сфері культури на перше місце має виходити емоційний аспект традиції, а у сфері політики — раціональний. Сингулярність і універсальність, раціональність та
емоційність традиції роблять соціальну солідарність умовою
особистої творчої реалізації: традиція постає як безперервний
процес творення нових смислів через старі, як конфуціанська
практика «повернення імен».
Розчиняючи своє Ego в традиції, суб’єкт не втрачає себе,
але розширює свій статус до меж космічного цілого. Це особливо помітно на тих культурах Сходу, що не містять опозицій суб’єкта і об’єкта, цілого і частки, миттєво і природно поєднуючи вісі метафори («Я» як Іншого) та метонімії (Іншого
як «Я»). В індо-буддійській диспозиції мікрокосмос і макрокосмос, Атман і Брахман складають єдине ціле, подібно до океану і краплі. У китайській етиці Дао і Де, Поле і Фокус, ціле і
частка рухаються назустріч одне одному, доки не підтвердять
своєї тотожності («Я є Бог» у формулі суфізму). У православній
соборності (В. Зеньківський) [233; 234] реалізується містична
установка на єдиноцілісність людства, коли «Я» виражає себе
через просякнуту Божественною Мудрістю (софіологічну)
спільноту, а ціле реалізує себе через «Я». Східна диспозиція не
передбачає поняття права, але обов’язку (Р. Бенедикт) [104],
що може читатися як не лише травмтаичний примус, «мій»
обов’язок стосовно «тебе» (типово ліберальне прочитання),
але й як сприятлива опіка, «твій» обов’язок стосовно «мене»
(консервативне прочитання). Взаємність обов’язків виключає
свободу індивідуальності окремих індивідів, але одночасно
реалізує вищу свободу колективної суб’єктності, оскільки обмежує егоїзм на користь солідарності. Історичний досвід до■ 210 ■
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вів, що у ситуації катастрофи суспільство, ґрунтоване на солідарності, взаємній виручці і допомозі, виживає ефективніше.
Універсалістична установка, яка демонструє умовність
поділу між групами індивідів в одному суспільстві, між окремими індивідами у групі та між Сходом і Заходом як типами
суспільств, не знімає відмінностей між суб’єктами мовлення
як необхідної передумови пізнання Іншого і не призводить
до уніфікації: вона просто робить відмінності незначними на
тлі спільного знаменника, який є одухотворена єдність, морально-етична тотожність людини і людини поза пристібками їх символічних ідентичностей, у їх вразливості, смертності
та оголеності. Традиціоналізм у рамках універсалізму — це
єдність багатоманітностей, реалізація свого цивілізаційного
коду через світ, не просто в «рівноправному» спілкуванні «на
безпечній відстані» з іншими такими кодами, а у виявленні їх
елементів всередині себе як нестачі (тотожності нестач). Підтвердження цьому знаходимо у автентичного (до присвоєння)
Е. Левінаса, для якого Третій (Бог) у діалозі «Я» з Іншим є формулою такої тотожності у вигляді сакрального досвіду провини і відповідальності в дусі Ф. Достоєвського.
Отже, ми вияснили, що справжній діалог неможливий без
пам’яті, без метонімії, без горизонтальної вісі архетипу-мови,
без Символічного Реального, а момент індивідуальної творчості відбувається у його межах і через нього, коли подолання
мови призводить до вироблення нової мови і до перебудови
суб’єктності на основі свідомого, через рефлексію, вибору мови,
традиції, цивілізаційної ідентичності. Ціннісні переконання
учасників не можуть бути вилучені з простору діалогу за порадами сучасних прибічників проекту толерантності, оскільки
тоді діалог втратить свій автентичний сенс і перетвориться
на екран, яким ковзають ідентичності, на пусте і глибоко маніпулятивне формально-операційне спілкування-мережу. Ціннісним же переконанням учасників діалогу притаманні певна
бойова агресивність екзистенційних «істин-подій». Діалог,
отже, містить ядро конфлікту за своїм визначенням. Він розриває ланцюг означників і спростовує шаблони, якими люди
спілкуються на «офіційних зустрічах».
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Інша справа: куди ми будемо спрямовувати цю іманентно
притаманну діалогу конфліктність? На мир чи на війну? Виникає запитання про місце насилля і його співвідношенням з
прощенням, до якого має вести справжній діалог. Конфліктність діалогу можна спотворити і перетворити на насилля,
якщо пошук травматичного ядра співбесідника має на меті
не його моральну підтримку, а його переформатування «під
себе», створення із нього цілісного, уявного образу об’єкта бажання — друга, ворога, Тіні, з якою можна ідентифікуватися
через компенсацію та імітацію. Насилля — це, коли ти любиш
або не любиш Іншого не за його реальні якості, а за фантазмічні риси, які ти сам йому приписуєш, намагаючись побудувати ідеальний сценарій компенсації власної травми («фалос»).
Така фалічна, монологічна, директивно-адміністративна конфліктність нічим не відрізняється від політики утримування
ідентичності Іншого на відстані, оскільки знову повертає нас
до зшитого мовлення, до дискурсу влади: тоталітарне спілкування з метою тиску, образи і пригнічення, насильницьке
«втручання у душу» (модель допиту, шантажу, геноциду) нічим не відрізняється від «лояльного», «мультикультурного»
спілкування (маніпуляції, дистанції, апартеїду), вони підтримують одне одного у єдиній матриці самовідтворення. Погоджена мова хибного діалогу є не просто симулякром і сурогатом: вона представляє собою фантазм, який кодує приховане
бажання влади, виражене у намаганні управляти «хорошим
Іншим», байдуже, відбувається це через дистанціювання від
Іншого, ідентифікацію з ним чи фрагментацію задля його перебудови. Не має значення, які методи приборкування Іншого
використовується: жорсткі чи м’які, тоталітарні чи лояльні, —
це все одно крадіжка статусу інакшості: або через знищення
відмінностей, або через їх перебільшення. Такий Інший завжди
є цілісним у своїй недоторканості уявної фабули, у своїй ролі
умовного означника, покликаного заповнювати розриви ідентичності «Я».
Звідси випливає висновок: якщо інше, надто інше породжує насилля, то милосердя з усією очевидністю приховується не у тотальному, а у тотожному. Конфліктність у діалозі
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перетворюється на прощення, якщо пошук травматичного
ядра Іншого супроводжується паралельним оголенням власної
нестачі, як це мало місце у знаменитій бесіді героїв Л. Толстого, який говорить устами своїх героїв: «Він часто відчував, що
іноді під час суперечки зрозумієш те, що любить супротивник,
і раптом сам полюбиш те ж саме і одразу погодишся, і тоді всі
доводи відпадають, як непотрібні; а іноді відчував навпаки:
висловиш, зрештою, те, що любиш сам і через що вигадуєш доводи, і якщо станеться, що висловиш це добре і щиро, то раптом супротивник погоджується і перестає сперечатися» [448,
423]. За таки умов відбувається вихід на Реальне — любов як
злиття двох нестач, солідарність як щира низова універсальна єдність. У діалозі Лєвіна і Кіті, які становили єдине духовне
ціле на рівні пам’яті, у відповідь на складні міркування Лєвіна
про необхідність щирого вираження співбесідником нестачі
у суперечці, яке зазвичай сприймається як акт слабкості, але
насправді є актом сили, Кіті говорить неочікувано просто, тим
самим одразу оголюючи травму і вчиняючи протилежно до
лаканівського жесту зшивання травми у Символічне: «Я розумію: треба дізнатися, за що він сперечається, що він любить,
тоді можна…» [448, 423]. Лєвін був вражений безпосередньою
простотою її репліки, яка на рівні метонімії (перебування у
просторі реально-символічної мови) скоротила зайві слова
для передачі суті відкриття Іншого як Ближнього. Досягнення
такої тотожності досягається у мистецтві майже миттєво завдяки здатності художнього образу до трансгресії. Мистецтво
виводить за межі репресивного і заспокійливого водночас
царства переконань і упереджень в простір справжньої травми як джерела конфлікту. Воно показує Реальне суб’єкту. Тому
справжнє мистецтво завжди «робить боляче». Воно виконує
функцію інструменту діагностики і критики індивідуальних
і колективних, особистісних і суспільних хвороб. Літературна
героїня генія Толстого постає як художник і лікар одночасно.
Розшивання, здійснюване творчими суб’єктами, викликає у їх «пацієнтів» невроз. Воно може початися, як і будь-яка
деконструкція, коли завгодно і як завгодно, — як правило, з
ключового слова. Воно виявляє розрив в дискурсі і мерехтіння
■ 213 ■

Розділ ІІІ. Розрив: колізії діалогу в дискурсі універсальної етики

знаків — коротке замикання символічних фрагментів в свідомості «зшитого» суб’єкта. Носієм цього слова часто є людина
мистецтва, архетипним прообразом якої постає міфологічний
провокатор — Трікстер (в кінописьмі Девіда Лінча — «людина-загадка») [113]. У ролі Трікстера може виступати режисер,
філософ, художник, письменник і т.д. Вони виконують роль
психоаналітиків і діагностів соціальних патологій. Трікстер
розв’язує регістри і провокує істерію. Він зриває шви зі спайки
Символічного і Уявного, оголюючи приховане за ними Реальне.
Він позбавляє людину узгодженої ілюзії його самовиправдань,
викликаючи відчуття втрати опори, втрати стрижня, дезорієнтації. Коли у пацієнта (слухача, глядача) руйнується важко
вибудувана ним цілісна картина світу з розподілом символічних статусів і ролей в грі структур, якою б патологічною така
картина світу не була, людина починає проявляти симптоми агресії, неврозу, психозу. Пацієнт противиться зціленню,
він не хоче знати, що страждає, що є джерелом його страждання, як позбутися від страждань і пережити шок від втрати
уявної історії, яка не зцілює страждання, а лише приглушує
його ефекти, подібно до паліативної терапії в онкології. Звідси — вічний синдром — суспільне бажання «стратити Сократа» і вічне бажання «Сократа» померти за правду, здійснюючи
християнський жест кенозису. Вторгнення в спайку є поверненням витісненого і забутого буття, що становить другу сторону стрічки Мьобіуса, — травматичної реальності, про яку
людина бажала б знати все і одночасно не бажала би знати нічого, бо в такий стрічці пов’язані милосердя і насильство, сон
і яв, ніжність і агресія, альтруїстичне і репресивне, добро і зло,
«помада» і «кров», «блондинка» і «брюнетка».
Показати нерозривний зв’язок благопристойного лицьового боку спайки і страхітливої її вивороту, зовнішнього і внутрішнього, Реального і Уявного, одночасно перебуваючи зовні
і всередині суб’єктності, на межі хронотопів, в деякому місці,
умовно названому «атопія», — це стан Чужого, сприйнятого
як Чудовисько і Чудо одночасно, через нумінозну гру притягання-відштовхування. Зустріч з Чужим, Дивним, Іншим — це
початок трансгресії, що сприяє появі тріщини в цілісній при■ 214 ■
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мусовій гармонії символічної хори. Питання полягає в тому, чи
має право діагност позбавляти пацієнта втішної історії? Якщо
релігія є наркотиком і наркотик необхідний для заспокоєння,
цей наркотик слід хворому дати. З іншого боку, тривале вживання снодійних або знеболюючих таблеток при наявності
небезпечної хвороби є смертельним. Такі недуги усувають хірургічним шляхом, і краще зробити це вчасно, не допускаючи
фатального потурання.
Медичні алюзії демонструють важливість роботи психоаналітика або художника з хворим суспільством, якщо ми хочемо домогтися його одужання. Ефект загальної ненависті не
повинен лякати або зупиняти. Кожен філософ, поет, психоаналітик досліджує роздвоєння особистості, розтинає шви і вторгається в Символічне, провокуючи прорив до буття Реального.
Розрив ланцюжка означників в галюциногенному комплексі
уявлень допомагає висвітити метафізичну істину, що не символізується і не семіотизується. Саме ця Істина, правда Реального, руйнує ілюзії та фантазми Я-ідентичності, використовуючи
короткі замикання знаків. Коротке замикання проявляється
у вигляді розбіжності означників (мови, семіотичного, плану
вираження) і означуваних (сенсу, семантичного, плану змісту),
в просвітку між якими проглядає Інше, яке пацієнт уявляє в
ообразі Монстра, намагаючись захистится від самого себе фантазмом катастрофи. Цим Іншим і є довго і ретельно приховуване, дистанційоване завдяки рятівним історіям позасвідоме,
що вирвалося назовні з діонісівських глибин пам’яті. Будьякий діалог, де Інший розшиває «мене», є медичним і одночасно мистецьким актом Одкровення, оголення нестачі.
Труднощі, які переживає суб’єкт при зустрічі з Іншим, пов’язані з семіотичною природою його позасвідомого. У розрізі
семіотики суб’єкт народжується з мови. Він приходить у світ
як носій травми в стані болісного зяяння (кастрації, втрати,
нестачі, комплексів, браку самореалізації, забуття справжніх
витоків свого буття і самості). Він прагне бути позначеним —
отримати якості, яких йому бракує, ззовні. Зробити так, щоб
його помітили, щоб його зробили предметом спостереження і
визнання. Інакше кажучи, він прагне довести самому собі, що
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існує, отримавши «бейджик» буттєвості (визнання, відзнаку)
від Іншого. Інший просто зобов’язаний стати для Я уявним
ідеальним об’єктом — позитивним або негативним petit a, постачальником символів, симулякрів і фантазмів, що заповнюють прогалини особистісного дискурсу.
Тому найбільше суб’єкт ненавидить Іншого не за те, що Інший ненавидить його (цілісний у своїй ворожій досконалості
Чужий необхідний для ідентифікації в культурі, як і Свій), а за
те, що Інший не звертає на нього увагу. Кастрованому суб’єкту загрожує байдужий Інший. Інший нагально необхідний для
«Я» в ролі «Ти» — брата або сестри, Отця, друга, ворога. Своє
бажання бути позначеним Іншим кастрований суб’єкт втілює
в іграх притягання і відштовхування, зачарування і відрази,
любові і ненависті, трагічного і комічного, піднесеного і смішного, чергуючи ці стани. Гра з Іншим, виражена через дзеркало, екран, віртуальну реальність, політичний мітинг, сім’ю,
кар’єру і т.д., є ніщо інше, як спроба зробити травматичну
реальність нестачі більш терпимою, закодувавши або перекодувавши її.
Найпарадоксальніше в цій ситуації полягає в тому, що світ
Реального, який втратила людина, і світ фантазмів, якими вона
зшила рану, є однаковою мірою виявами Іншого: в першому
випадку Іншого — як події досвіду, у другому — Іншого як символічної кордону «Я» (хори). Зрештою, бажання також постає
в ролі Іншого для людини. Відповідно до поділу суспільств на
класичні (модерні) суспільства Едипа (образ табуювання бажань) та некласичні (постмодерні) суспільства Анти-Едипа
(образ емансипації репресивних бажань як машини бажань)
маємо два ключових тлумачення Іншого, дві його моделі: Інший як прихований у приватній царині монстр (Чужий) і Інший як екстрапольований у царину реклами бренд цього колись інтимного чудовиська (Інший, власне Інший, Інакший).
Ці дві позиції виділяються за критерієм ступеня автономності
статусу Іншого по відношенню до бажань «Я». Відзначимо, що
першій позиції дотримуються представники модерну, класичної філософії діалогу (буберизму) та класичного психоаналізу,
а другий — представники постмодернізму, некласичної філо■ 216 ■
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софії діалогу (левінасизм) і постмодерних напрямів сучасного
постлаканівського психоаналізу. Раціоналістичне суспільство
Заходу (модерн) і спосіб його спростування (постмодерн) виявляються одним і тим самим: різними модифікаціями гри з
бажаннями, що триває, гри, що веде до смерті через те, що у
таких суспільствах суб’єкт не може вийти за межі власної партикулярності, за межі власної символічної зшивки і цензури.
Тільки у першому випадку цензура відбувається через театр — відсторонення від Іншого як від Чужого і відсторонення
від бажання як предмета табу, — а в другому випадку цензура
відбувається через гіперреалізм симуляції (перформанс) шляхом перекодування бажань (Іншого). У суспільствах театру «Я»
поглинає Іншого, у гіперреалістичних симулятивних суспільствах екстазу комунікації Інший поглинає «Я».
«Кінець історії» в контексті західного лібералізму позначив перехід від діалектики Логосу до мінливості повсякденних
практик досвіду. Переставши жити смислами, суб’єкт починає
жити виключно бажаннями, які, на відміну від потреб, ніколи
не можуть бути задоволені, бо становлять зяяння. Бажання
стає причиною, суттю і наслідком існування, самим існуванням. Усвідомлення кінцевості предмета бажання при нескінченності самого бажання вводить індивіда в дискурс смерті і в
Символічне. Суспільство символічного обміну, де бренди, знаки, іміджі, симулякри купуються в обмін на інші бренди, знаки,
іміджі, симулякри реалізує не економіка задоволення, а економіку переживання, спрямовану на підтримку бажання і на
звільнення його для роботи в автоматичному режимі. Іншими
словами: спочатку суб’єкту вказують на його бажання, забороняючи його через Закон (основа міркувань апостола Павла,
який говорив, що до Закону не знав, що не потрібно робити),
а потім вивільняють ці бажання в автономну сферу при переході едипального класичного суспільства у некласичний стан
Анти-Едипа. І головним бажанням кастрованого суб’єкта є бажання Іншого, бажання стати предметом його бажання, щоб
отримати визнання і позначення («зшитися» у нове тотальне).
У певному сенсі тотальність, що лежить в основі тоталітаризму, властива не тільки парадигмам класичного модерну
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та постмодерну, але навіть раннім формам філософії діалогу,
в тому числі, вченню Мартіна Бубера про «Я» і «Ти», яка вважається альтернативною тотальності [137; 139]. Актуалізація
Іншого шляхом звернення до нього репресує Іншого, позбавляє його статусу інакшості, бо, навіть покладаючи на нього
надії, пов’язані зі своїми ідеалами, людина позбавляє Іншого
права сподіватися самому. Висунута великим хасидським філософом інтуїтивно-містична пара «Я — Ти», де «Ти» є живим
безперервним голосом до самості, з точки зору психоаналізу
становить модель садомазохістичних відносин, егоїстичний
інтимний любовний зв’язок. Модус «Я — Ти» як символ альтруїзму, рівноправності, духовності, дружби на перший погляд
протиставлено модусу «Я — Воно» як символу прагматизму,
ієрархії, матеріалізму, відчуження. І, тим не менш, ким би не
був Інший, «Воно» (Межею) або «Ти» (компаньйоном, співрозмовником), він залишається частиною дискурсу Я, компенсуючи прогалини і розриви на околицях його самовизначення.
Petit a всього лише змінив знак з негативного на позитивний,
але так і залишився petit a, бажаним об’єктом, а не байдужим
(мертвим) Іншим. Недарма концепція М. Бубера піддалася
критиці його послідовниками, які звинуватили філософа в
обґрунтуванні нової тотальності — не суспільства і світу в цілому, але окремих пар «закоханих» учасників взаємодії, заснованій на пристрасті, чуттєвості і розчаруванні. Світ західного
глобалізму так і залишився репресивним, в будь-якому своєму
прояві: від раціоналістичного відчуженого технократизму до
етики примусового «любовного» спілкування, що змушує Іншого актуалізуватися для когось в його насущне «Ти», яким
він, можливо, бути зовсім і не бажає.
Тривалий процес обструкції інакшості був перерваний
тільки іронічними студіями лаканізму і феноменологічною
етикою Е. Левінаса, де в повній мірі проявився байдужий Інший як фігура, яка не висуває до нас ніяких символічних вимог,
включаючи любов, життя, смерть, і тому ніяк не впливає на
ідентифікаційну нестачу. У цих умовах філософська «смерть»
Іншого здавалася порятунком Іншого. З’явилася ілюзія, що
тоталітарну ненависть (Раба до Пана, «Ти» до «Я») можна
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перемогти атомарною байдужістю (Іншого для Іншого, Іншого
без Іншого). Відмова від постійного викрадення у Іншого його
статусу, його права бути окремим від «Я» суб’єктом сприймалася як припинення Іншого в якості носія уявної для «Я» ідентичності, як утвердження самодостатності Іншого. Інший мені
нічим не зобов’язаний. «Я» припиняє кликати Іншого і використовувати Іншого як ідеальний об’єкт бажання. Але чи означає це їх взаємне автономно-паралельне подвійне щастя? Виразимося точніше: чи справді ліберальний іронік (байдужий
Інший, «мертвий « Інший) не несе нестачі чи лише імітує ї її
відсутність, слідуючи рекламним трендам поведінки? На перший погляд видається, що іронік повністю відмовляється від
своїх прав і обов’язків перед «Я». У фільмі «Захочу — полюблю» Василія Паніна, знятого за мотивами творчості Валерія
Брюсова, талановито розкрито концепт смерті Батька в образі
жінки вільної поведінки, яка, не бажаючи залежати від своїх
статевих партнерів, надавала їм також повну незалежність і,
тим самим, провокувала їх на прояви агресії і неврозу. В таких
обставинах кастрований суб’єкт змушений займатися самостійним пошуком Символічного. У п’єсі Євгенія Шварца «Дракон» герої, знищивши одного тирана, самі ставлять над собою
тисячі інших. Показовим є закінчення фільму «Захочу — полюблю», де ліберальний іронік в особі головної героїні потрапляє
в кінці оповідання в ще більш жорстку залежність від власної
сестри, ніж на початку, коли вона перебувала в сексуальних
відносинах з численними petit a. Це нагадує симптоми пробивання жорсткої сили крізь м’яку силу, проступання тотального дигітального контролю крізь розважальні креативні практики постмодерного американізму, подібне до проступання
крові крізь помаду. Завдання «вбити Дракона» не може бути
реалізованим, бо джерело його знаходиться не поза (в уявній царині), а всередині суб’єкта (в Реальному). Концепт ліберальної іронії (байдужого Іншого) складає травматичне ядро
мультикультуралізму, крізь який проступає гіперглобалізм.
Трагедія ліберальних іроніків полягає у тому, що вони лише
імітують ліберальних іроніків, і це не може тривати довго.
Риторика відмінностей, що кладеться в основу політики
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ідентичностей, здійснила визначний вплив на постмодерний
психоаналіз, представники якого тривалий час пропонували у
якості альтернативи філософії діалогу як дискурсу фантазму
філософію плюралізму («Вавилонська вежа») як дискурс повернення до Реального. Одним із найбільш негативних наслідків політики ідентичностей є криза «метафізичної ідентичності» (Б. Хюбнер) [497] — втрата людиною базового відчуття
цілісності, що виражається через занепад традиційних цінностей. Так, плюралізм призводить до культурного релятивізму
і нігілізму, відповіддю на які постає посилення радикалізму,
загострення фундаменталістських умонастроїв представників релігійних, етнічних та регіональних меншин, які починають критикувати усю доктрину західного благополуччя як
завуальовану форму насилля. Відповідно, породжується прагнення до реваншу та дрібно-регіонального самоствердження
в дусі: «Хто був ніким, той стане всім». Мультикультуралізм
розпочинається як протест проти пригнічення індивідуальності з боку структури, але завершується тим, що знищує індивідуальність за допомогою гротескної копії цієї структури,
її перверзії. Панічна реакція на пандемію в 2020 році саме з
боку представників споживацької психології показала колосальну нестачу у Батькові у середовищі покоління мілленіалів, дітей мультикультуралізму і креативної автономності.
Тривоги долі, смерті, вини, відповідальності, порожнечі, відсутності смислу, з одного боку, і нездатність до саморганізації,
самодисципліни, солідарності та відповідальності, з іншого,
призвели до прихованої або явної патрональної ностальгії,
туги за Батьком, у ролі якого почали виступати або численні
уявні замісники, або приховане вертикальне ядро. Таким чином, об’єкт бажання змістився, але нікуди не зник, як нікуди не
зникла взаємна онтологічна нестача: тільки відносини Батька
і Сина (в традиціоналізмі) змінилися на відносини Раба і Пана
(в глобалізмі).
Інший потребує служіння «Я», «Я» потребує того, щоб служити Іншому. Їх зв’язок ґрунтується на обопільному зяянні,
яке заповнюється із Закону. Закон — це слід від модерної репресії Іншого. З огляду на таку специфіку Іншого, ми бачимо,
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що його емансипація в культурі постмодерну через принципи
релятивізму і плюралізму призвела не до діалогу, а до ще більшої тотальності, викликавши до життя інші механізми контролю — більш жорсткі, ніж в класичних суспільствах. Парадокси
плюралізму свідчать про його ідеологічну природу, а, отже, і
про те, що критика постмодерністськими психоаналітиками
філософії діалогу є символічно упередженою і теж може бути
піддана сумніву. Якщо традиції модерну і постмодерну в однаковій мірі «не вловлюють» Іншого або приречені на присвоєння зовнішніми політичними силами тиску, виникає питання,
а чи можлива повна незалежність Іншого взагалі, або люди
приречені існувати у відносинах експлуатації (картезіанський
раціональний суб’єкт), егоїстичної любові (релігійний суб’єкт
М. Бубера), байдужої толерантності (етичний суб’єкт Е. Левінаса) або відчуженого самоконтролю (постмодерний естетичний суб’єкт)? Іншими словами: чи є валідним сам концепт
Іншого? Художні стратегії постмодерну, відомі як «номадизм»,
«культурна шизофренія», «транскультура», «альтермодерн»,
«естетична взаємодія» [7; 456; 520], можуть сприяти частковій розшивці, частковому виходу індивідуального суб’єкта за
межі символічного порядку, але в цілому вони не порушують
мультикультурної ризоми і не долають культури екрану, утримуючи у собі всі її маніпулятивні практики, усі стратегії мережевої війни. І головне: вони не відповідають на запитання, як
зберегти Іншого і чи потрібно це робити?
Намагаючись відповісти на це питання, ми припустимо:
щоб зберегти Іншого, необхідно його подолати і, тим самим,
подолати себе. Філософія діалогу може вижити лише протиставивши себе мультикультурній глобалізації за допомогою
критичного психоаналізу та етики універсалізму. Іншими словами: діалог як творчість людьми одне одного (соціальність) і
творчість як діалог окремих людей (самість) загострює необхідність відходу від екрану на користь пам’яті, від ідеології —
на користь розриву, від інтерпеляції у постмодерну порожнечу
на користь єдності особистого і загального в живій традиції.
Щоб Інший став по-справжньому незалежним, повинна зникнути сама категорія відмінності — зникнути не у значенні
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тоталітарного пригнічення, яке є партикулярним і означає
панування одних груп над іншими, а у значенні відкриття всезагальної істини, що руйнує групи на користь окремих індивідів, рівних перед її всезагальністю. Категорія «Інший», яка
означає то ворога, то друга, то Раба, то Пана та володарює над
людьми шляхом їх розділення, повинна поступитися місцем
категорії «Ближній». Необхідний радикальний розрив з попередніми правилами ситуації, абсолютна розшивка від наявного символічного порядку. Утім, необхідно пам’ятати: розрив ні
в якому разі не знищує традиції, він «відкопує» її первинне істинне ядро, замулене нашаруванням інтерпретацій. У певному
сенсі радикальний розрив є консервативним, він являє собою
консервативну революцію — актуалізацію традиції як живого процесу поетичного смислотворення тут і тепер у суб’єкті,
звільненому від екранної залежності.

3.5. Заперечення заперечення діалогу
в універсально-етичному дискурсі
Філософія діалогу Е. Левінаса як квінтесенція модерної
думки про Іншого стала тим концептом, який був присвоєний
глобальним суспільством і використаний для розробки теорії
толерантності, заснованої на політиці ідентичностей і риториці відмінностей. Але, незважаючи на те, що основоположною
тезою Е. Левінаса були саме відмінності між Я та Іншим, його
етика не має нічого спільного з проектом мультикультуралізму, з ліберальною іронією, з тим, що було визначено у психоаналізі, як «байдужий Інший», або «мертвий Батько лібералізму» (вираз психоаналітика Влада Лози з приватної розмови).
Образ символічного Батька (Закону) тяжіє над Е. Левінасом,
для якого відмінності — це спосіб порушення тотальної цілісності світу, а не привід для абсолютної релятивації. Сама фігура Закону, Бога як абсолютно Іншого стає засобом порушення
тотальності, який вносить етичний вимір у стосунки, робля■ 222 ■
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чи їх тим самим сакральними і спонукаючи до солідарності і
взаємної допомоги. Тим не менше, феноменологізація левінасизму проклала шлях до чергової форми репресивності, постмодерної репресивності, у яку, між іншим, переростає і феноменологія, доводячи принцип неупередженості до крайнощів
в описі численних форм досвіду, без проникнення у сутність та
без співпереживання смислів. Позірна об’єктивність судження
про Іншого стає приховано агресивною, оскільки, проголошуючи перебування поза особистими оцінками (ідеологією), людина у цей момент — найбільш ідеологічна, вона перебуває у
ядрі суб’єктивного фантазму. Перехід від оцінки явищ до опису
смислів («Назад до самих предметів» у Е. Гуссерля [193]) завершився переходом від смислів, опис яких неминуче призводив
до співчуття, до опису практик досвіду, іншими словами, тих
самих явищ. Самозаперечення феноменології — це одночасно і
самозаперечення діалогу, який з порушення тотальності шляхом Іншого прийшов до ще більшої тотальності через релятивний потік інших, залежність від яких стала маніпуляцією.
Е. Левінас виходив з критики античної думки, представники якої будували світ на засадах логіки субстанції і тотожності,
погодженості окремих елементів в примусову гармонію цілого, яка перекриває шлях живому досвіду спілкування з Іншим
і несе з собою небезпеку тоталітаризму. Незважаючи на те,
що саме елліни розробили поняття діалогу, визначивши його
як процес взаємопроникнення смислів («dialogos»: «dia» — наскрізний рух, проникнення, «logos» — слово, мовлення, смисл),
еллінському дискурсу тотальності Е. Левінас протиставляв
іудейський дискурс Закону [289, 22] — одночасно вічного і
дієвого пріоритету етики відмінностей над теоретичними побудовами, які фіксують еквівалентності. Закон подібний до
істини, метафізичної істини, що є розривом з будь-якими виявами раціональності, доцільності і виваженості дій, які пропонувала полісна демократія. Закон — це безпосередня відкритість Іншому, концентратом якого є «обличчя» як символ
плотської єпіфанії, втілення Бога в живій одиничності, уособлення наказу, який перериває мирські правила космічної закономірності, раціональності, тотальності.
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З точки зору філософії розриву Закон («обличчя») — це
випадання з логічної структури космосу, виймання себе суб’єктом з античного «математичного» шару, Всесвіту утилітарності і прагматики, тобто — це розшивка, вихід із Символічного. Для нас це означає розрив з екранною культурою, з екраном
як таким, який пропонує нам фантазмічні сценарії «упізнавання» Іншого як свого ідеального двійника, як тотожного і
подібного мені об’єкта бажання (іміджу, ідеалу). Екранний
принцип є античним за своєю природою, він заснований на
візуальних канонах численних уявних інших. Релігійно-етичне «обличчя» Е. Левінаса ніколи не було візуальним обличчям,
ніколи не передбачало чуттєвої насолоди бажанням, ніколи
не ставало видовищем: навпаки, воно передбачає радикальність духовного поривання до абсолютно відмінного від мене.
Подорожній, який лежить оголений і розтерзаний розбійниками, — це не те саме, що образ цього подорожнього на екрані комп’ютера, де, пропущений через гіперреалізм симуляції,
він перетворюється на естетизовану катастрофу. Якщо у ролі
обличчя, за Е. Левінасом, виступає «потилиця» приреченого на страту, який йде попереду тебе [292, 180], це обличчя є
анти-візуальним, воно — поклик серця, добровільна інтерпеляція і водночас розрив з Уявним та Символічним на користь
голої об’єктності-речі, у просторі якої відбувається любов, віра
відповідальність.
З іншого боку, саме етика Е. Левінаса стала мимовільною
основою для політики «визнання Іншого» у якості носія культурної ідентичності. Це стало результатом викривлення філософії діалогу. Якщо для Е. Левінаса між мною та Іншим діє
спільний принцип Закону, який є універсальною об’єднавчою
істиною для нас обох, причому, істиною внутрішньою, пов’язаною не з об’єктивними надособистісними силами тиску (Символічним, тоталітарним, мертвим, машинним), а з суб’єктивним, інтимним переживанням співчуття, спів-події взаємності
(Реальним, тотожним, живим, етичним), — то в політиці ідентичностей істина релятивується і залишається лише відмінність, точніше, — лише відмінності. Ліберальна критика традиційного Закону ґрунтується на неприйнятті патрональних
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садомазохістичних відносин Батька із Сином як неусвідомленого злиття двох нестач, яке уніфікує відмінності у сліпому
підкоренні реципієнта донору. Але, за Е. Левінасом, Закон, що
сприймається як внутрішній «другий Інший» (Над-Закон) і є
концентратом такої відмінності, яка в ядрі своєму приховує
спільність, тотожність, універсальність (одного болю на двох,
універсальної незадоволеності). Між тим, як відсутність Закону (релігії, традиції) тягне за собою нудьгу, депресію, смерть
Батька, добровільне відчуження і самоцензуру.
Це породжує практику ізолювання фрагментарних груп
та атомарних індивідів одне від одного, щоб, утримуючи їх у
такому стані, забезпечувати універсальну владу ринку — перверзивного Батька, який підміняє Закон. Відмінності не передбачають глибокого проникнення одне в одного, проникнення
на рівні Реального, позасвідомого, архетипів, культурних універсалій, на рівні розриву зі спайками і поза Символічним,
оскільки вони якраз являють собою символічні пристібки,
які утримуються і легітимуються як основа розділення світу.
Етика Іншого як мультикультуралізм протиставляється, здавалося б, усім формам прямої агресії: расизму, що заперечує
Іншого за кольором шкіри, націоналізму, що заперечує Іншого
за етносом або мовою, консерватизму, що заперечує мігрантів,
сексизму, що пригнічує жінок і т.д., але та сама етика заперечує
їх усіх на користь ринку, доводячи агресію до абсолюту. Отже,
доцільніше вести мову не про перехід від патроналізму як
«деспотії» до ліберал-демократії як «звільнення», а про перехід від ліберал-демократії як нової «деспотії» до універсалізму
як нового «звільнення». Не зшивка і розшивка, а розшивка і
перепрошивка, не тоталітарне, а тотальне, не гра з нестачею,
а її усвідомлення у світі, де ліберальне начало давно перестало бути синонімом свободи, але стало уособленням влади,
змінивши околиці культури на її центр і перевівши начало
традиційне, відповідно, з статусу фундаментального суб’єкта
у статус маргінала. Закон як внутрішній Третій — це завжди
спільне, а не відмінне, тотожність, а не розділення.
Поверховість ритуального спілкування ідентичностей в
мультикультуралізмі суперечить античному розумінню діало■ 225 ■

Розділ ІІІ. Розрив: колізії діалогу в дискурсі універсальної етики

гу як смислової дифузії, засвідчуючи неспівпадання традиційних цінностей Європи з політикою ЄС. Адже смисли — предмет вивчення семантики та семіотики — це ідеаціональні
конструкти, інформаційні, емоційні та експресивні значення,
які об’єктивуються у відповідних об’єктах як у своїх знаках. Рухаємось далі: знаки, набуваючи додаткових смислів і значень,
перетворюються у символи та складають знаково-символічні
комплекси, що в герменевтиці інтерпретуються як «тексти».
Така інтерпретація є діалогом суб’єкта із текстом, оскільки передбачає внутрішнє емоційно-психічне проникнення у його
прихований зміст. Отже, намагаючись збагнути сутність діалогу, ми повинні мати, як мінімум, три вихідних поняття: смисл
як певний зміст, текст як зовнішня форма його вираження та
інтерпретація як спосіб прочитання першого і другого. Зазначене дозволяє говорити про діалог як про процес (інтерактивної взаємодії смислів) та як про метод (спосіб дослідження даної взаємодії). Обидва аспекти розуміння діалогу є ключовими
категоріями герменевтики. У контексті герменевтичного розуміння діалог типологізується на три основних змістових
види у залежності від носіїв даних смислів — окремі персони,
цивілізаційні традиції чи тексти: міжособистісне спілкування
(інтерсуб’єктивність), міжкультурне спілкування (інтеркультурність) та міжтекстове спілкування (інтертекстуальність).
Проміжним видом є спілкування особистості із текстом, уособленням якого є глибинне занурення — інтерпретація.
Інтерсуб’єктивність як універсальний простір буття-з-Іншим у контексті діалогічної філософії постає як уособлення
альтруїстичного екзистенційного звернення, або «відношення». Концепт інтерсуб’єктивності як цілісна інтегративна конструкція, утворена на межі індивідуалізму та колективізму,
утримує в собі універсальне і партикулярне. Їх поєднання викликає цілий ряд парадоксів інтерсуб’єктивності, які дозволяють постулювати її амбівалентну природу: наприклад, співвідношення «невисловленого» і «Слова» як медіаторів інтеракції; зустріч чистого теперішнього (Dasein) та історичного
вимірів хронотопу, онтичного (емпіричного) та онтологічного (духовного) модусів буття; ставлення до Іншого як до
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засобу ідентифікації Я та одночасна вимога збереження його
самодостатнього онтологічного статусу; парадигма ідеальної свідомості «Я», яке розчиняються в Іншому, та синтагма
реально-символічної мови Іншого, через якого зберігається
«Я». Парадоксальне співвідношення свідомості і мови, слова
і «невисловленого» утворює простір бінарного напруження
між знаковим (семіотичним) та смисловим (семантичним)
полюсами, що є виявами онтичного та онтологічного начал:
начала Іншого з його самодостатнім емпіричним статусом та
начала Я, одночасно залученого та відстороненного від Іншого, який, будучи незалежною від Я самоцінною сутністю, стає
функціональним механізмом його самоідентифікації. Одним із
головних протиріч інтерсуб’єктивності є поєднання її несумісних передумов: вихідної відкритості Іншому як екзистенційної властивості людської свідомості та первинної трансцендентності Я, що іманентно не належить світу і мислить його
збоку. Ця суперечність розв’язується через принцип нетотожної єдності Я та Іншого, згідно якого стан залученості та не-залученості, приналежності та не-приналежності людини до
світу — це один і той самий стан беззмістовної непарності нульової ступені Письма — взаємного трансцендування, подібного до мандрів «лісом», де, як ми вже писали вище, право бути
собою, бути в безпеці, одночасно означає ризик себе покинути,
піддатися небезпечним блуканням «стежками» буття. Інтерсуб’єктивність знаходиться в точці перетину між доцентровим
сходженням та відцентровим зміщенням, вертикальною віссю часу і горизонтальною віссю простору, між царством знаку,
який породжує значення, та значення, яке породжує знак, між
їх взаємними пустотою і повнотою, приголосними і голосними
фонемами семіотики.
Інтеркультурні відносини як проекція інтерсуб’єктивності у цивілізаційний простір відрізняються від механічно-зовнішніх контактів культур у дискурсі толерантності своїм глибинно-семантичним характером, що передбачає активізацію
оригінальних базових смислів культури-реципієнта та її здатність на їх основі творчо трансформувати отриманий ціннісний фонд культури-донора, даючи відповідь на його виклик.
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Хід діалогу культур характеризується чергуванням активності культури-донора (Автора) та культури-реципієнта (Читача). Їх зіткнення, що набуває характеру конфлікту, відбувається в царині переконань, які завжди характеризуються агресивністю і в основі яких лежать архетипічні смисли культури.
Звідси — подвійна вимога щодо інтеркультурності: діалогісти
вимагають насичення діалогічного процесу ціннісно-смисловим змістом, а мультикультуралісти — виключення останнього з дискурсу комунікації, що, у свою чергу, чревате нівеляцією
самої природи діалогу. Щоб не втратити цінність спілкування,
необхідно утримувати в активному стані процес циркуляції
взаємно відкритих смислів, взаємодія яких подекуди носить
конфліктний характер, що дозволяє зблизити поняття «діалог» з поняттям «криза культури». Конфлікт з Іншим є тим
викликом і пасіонарним поштовхом, який, виводячи культуру із стану ентропії, актуалізує її архетипно-генетичні ряди,
розкріпачує її семантичний потенціал і сприяє переоцінці цінностей перед обличчям супротивника. Позитивне вирішення
конфлікту залежить від уміння учасників спілкування перебудовувати свою суб’єктність, проробляючи конфлікт ізсередини власного внутрішнього світу. результатом цієї проробки є
виявлення обопільної нестачі, усвідомлення якої є гідною альтернативою токсичній дії психологічних механізмів захисту
(імітації Тіні). Притаманні інтеркультурності ознаки динаміки, тривалості, темпоральності, діахронії, історичної тяглості
дозволяє визначити нарративну структуру діалогу культур та
порівняти його з романом або драмою, в основу якої покладена лінійна модель сюжету у його діалектично-есхатологічному
русі від зачину-початку (теза — наслідування) через кульмінацію-середину (антитеза — протест) — і до розв’язки-кінця
(синтез — самостійна творчість). Віддавання донору на фініші
діалогу свого, навіть, якщо це відбудеться через багато століть, — це подарунок любові, сприйняття Батька як Сина.
Тому, коли ми говоримо «конфлікт», ми не маємо на увазі
військове чи політичне насилля. Ми маємо на увазі весь біль
і важкість екзистенційного зближення людей. Як це не парадоксально звучить, насилля — безконфліктне, у ньому «все
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ясно» з самого початку. Насилля не передбачає утруднення по
зближенню учасників взаємодії внаслідок відмови від взаємних стереотипів, воно лише заважає такому зближенню, витісняючи Іншого в уявний образ «ворога». Справжнє насилля
якраз ґрунтується не на проникненні в духовні та позасвідомі
глибини, а на недоторканості ілюзорної ідентичності «ворога»
як фантазмічного сценарію, на плеканні його удаваної цілісності. Конфлікт — це зачіпання травматичного ядра Іншого, це
спроба віднайти у ньому щось більше, ніж його символічна захисна оболонка, фіксована поняттям «ідентичність», це спроба відкопати його Реальне з метою виявлення власної нестачі,
власного травматичного ядра, власного Реального. У такому
випадку конфлікт є категорією, протилежною поняттю насилля, він є шляхом до звільнення і прощення, злиття Я та Іншого
у їх взаємній нестачі. Агресія, яка виникає під час подібної процедури, є не більше, ніж реакцією пацієнта на психоаналітика,
відповіддю залежного суб’єкта на спробу звільнення.
Надмірне наполягання прибічників пасивної толерантності на «ненасильницькому» характері діалогу, який начебто
повинен звільнитися від обговорення переконань співбесідників, — це конформістська спроба уникнути екзистенційного
конфлікту, підмінити його холодним екстазом плюралістичної формальної комунікації і утримати їх взаємодію у рамках
снобістської ввічливості, мультикультурної ритуальності, тим
самим уникнувши справжнього зближення. Страх перед конфліктом призводить до підтримки сильної його сторони. Замовчування своїх травм і замилювання чужих страждань тільки прирощує взаємне мовчазне непорозуміння. Зрештою такі
церемоніальні діалоги легітимують насилля «Я» над Іншим у
м’якій формі (soft force). Витісняючи Іншого у комфортний простір соціальної недоторканості, «Я» тим самим шукає не Іншого, а ідеальний двійник самого себе, докладаючи до нього свої
бажання подобатися або руйнувати, пишатися собою у дзеркалі
Іншого, докладати до Іншого своє прагнення смерті. Я дивлюся на Іншого, перетворюючи його ідентичність на свій екран.
У гіперреалізмі симуляції Я бачу Іншого візуально і міметично,
він мені феноменально явлений без рятівної дистанції суспіль■ 229 ■
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ного театру, але він одночасно дистанційований від мене завдяки тому, що набув символічного перекодування, а ціннісна
відстань між нами залишилася неусвідомленою і неподоланою.
Постмодерна версія інтеркультурності у дискурсі постструктуралізму виявляється як ідея інтертекстуальності, яка
також не передбачає повної релятивації, але намагається утриматися у межах спільного, у межах опори або на об’єктивний
грунт тексту, або на неявлений першотекст — Археписьмо
(Ж. Дерріда) [208]. Аналіз такої універсально-партикулярної
інтертекстуальності дозволяє нам виокремити такі основні характеристики тексту як діалогічного феномену: залежність від
культурного контексту (життєсвіту); здатність віддзеркалювати притаманні йому плюральні смисли, поліфонія значень;
наявність у тексті прихованого невербального «підтексту» як
результат витіснення в імпліцитні шари його структури частини засвоєних ним плюральних смислів; смислова автономія
тексту, семантика якого, перевищуючи свідомі наміри творця,
відриває текст від предметного світу та активізує фігуру читача як інтерпретатора та співтворця тексту, який повертає його
до феноменальної дійсності. Специфіка дискурсу Читача у тексті полягає у його амбівалентній ролі: його постать, яка є результатом семантичної автономії тексту, з іншого боку, її скасовує, оскільки він, як медіатор, наближує текст до дійсності і
тим самим «повертає» його Автору (за П. Ріккером, «конфігурація мови» [402, 101]), замикаючи коло діалогу від синтагми до
парадигми і назад до синтагми, від буття через інтерпретацію
у буття. Діалогічність тексту є похідною від загальної діалогічності мови і слова, інтерсуб’єктивне призначення яких повною
мірою виражається у наявності в будові слова універсального
екзистенційно-смислового коду (внутрішньої форми, або семеми), який, виявляючи зв’язок із зовнішнім предметним кодом (морфемою та фонемою), демонструє нам єдність у слові
емпіричного та духовного, онтичного та онтологічного модусів буття, індивідуального і колективного, свідомості і мови,
або «Я» та Іншого. Універсально-екзистенційний код є точкою
перетину синтагми і парадигми, подібно до того, як такою точкою є Третій в інетрсуб’єктивності.
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Для того, щоб відбувся діалог, першопочаткова відмінність між мною та Іншим має бути усвідомлена, а не ретушуватися уявними сценаріями. Інший має бути по-справжньому Іншим, радикально Іншим. Такий Інший у Е. Левінаса іменується
«Зовсім-Інше»: мається на увазі, що за його радикальною іншістю приховується Бог як абсолютно Інший, безкінечність, яка
долається в етичному досвіді зближення. Радикальна відмінність Іншого порушує усі правила звичайних відмінностей, що
зустрічаються у досвіді. Ця прірва є трансценденцією. Вона не
залежить від того, чи бачимо ми Іншого у досвіді, чи являється
він нам міметично на екрані комп’ютера, чи він віддалений від
нас тілесно і віртуально. Входження у трансценденцію Іншого
є релігійним досвідом, тому філософія Е. Левінаса є дискурсом
набожності, дискурсом релігійної етики, а не теоретизуванням. Ця філософія інколи не передбачала ні повної релятивації, що завершується порожнечею, іронією та цинізмом, ні
спроб «одомашнити» Іншого через нарцисизм.
Вихолощення релігійного змісту філософії Е. Левінаса
призводить до того, що залишається лише зовнішня абстрактна схема відмінності. Поняття спільного страждання, що несе
із собою образ Бога як абсолютно Іншого, підмінюється поняттям політичного благополуччя через відмінності. Формулою такого благополуччя слугує ліберал-демократія. Це означає перетворення філософії діалогу на, за вдалим висловом
А. Бадью, «душевне докладання до бездарних урядів» [75, 75],
менеджерський кейс ринку. Прибічники цього кейсу не сприймають по-справжньому радикальних відмінностей: Інший потрібен лише як легітимований Інший, одомашнений Інший,
Інший, який не є Іншим, а є причесаною копією нас самих.
Можна вести діалог з напів-своїми, з недо-своїми, майже-своїми, з «хорошим» Іншим, «зручним у використанні» Іншим,
з Іншим, який вже став «нами» або має перспективи стати
«нами». Прибічники ліберальної толерантності проявляють
абсолютну нетерпимість до росіян або китайців, вважаючи
сучасну Росію і Китай «тоталітарними», абсолютну нетерпимість до ісламістів, вважаючи їх «фундаменталістами», абсолютну нетерпимість до «варварських» звичаїв Африки чи
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Океанії, абсолютну нетерпимість до антиглобалістських регіонів, таких, як Донбас або Чьяпас, вважаючи їх «сепаратистськими» і «терористичними», абсолютну нетерпимість до православного світу, вважаючи його «догматичним». Щоб стати
суб’єктом такого «діалогу», Інший має прийняти правила ринкової економіки, парламентського представництва, свободи
слова, фемінізму, екологічного руху та інших атрибутів ліберал-демократії, це має бути африканець, китаєць, росіянин і
т.д., але у стінах Макдональдсу, а не такий, як він є насправді.
Він має бут інтегрованим у західний світ, який представляє
домінуючу ідентичність — свободу, яка нав’язується силою,
невільну свободу. Відмінності шануються лише, якщо вони долаються, або, як сказав А. Бадью: «Ставай таким, як я, і я буду
поважати твою відмінність» [75, 76], оскільки супротивники
«свободи» свободу не отримують. Саме з цією метою культурні традиції Іншого розділяють на менш «токсичні» і більш
«токсичні» елементи, більш «сприятливі» і менш «сприятливі»
коди, більш «догматичні» та менш «догматичні» складові, —
адже цього вимагає процес асиміляції.
Перетворення релігійної етики Е. Левінаса на світську
феноменологію призводить до утвердження тотожності під
виглядом відмінностей. Спілкування поступається місце абстрактній комунікації, яка управляє людьми та маніпулює
ними. Якщо спілкування — це етична категорія, що означає
спів-буття людей у значенні морального обов’язку одне перед
одним, то комунікація — це когнітивна категорія, що означає
інформаційний обмін, дискурс, континуум циркулювання повідомлень. Глибоко обґрунтовану методологію розмежування
категорій даних категорій надає М. С. Каган: комунікація —
суб’єкт-об’єктні відносини, засновані на принципах управління, перетворення, пізнання та оцінки, а спілкування — це
суб’єкт-суб’єктні відносини, які ґрунтуються на розумінні,
співпереживанні, взаємозбагаченні та довірі партнерів одне
до одного [244, 144-145]. Мультикультурна комунікація є активацією античної складової діалогу, що усвідомлюється на
вербальному рівні як корпоративна philia (толерантність) референтних груп, що конкурують з іншими групами через зна■ 232 ■
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кові системи (Символічне) та ведуть легітимовані вербальні
суперечки на законодавчому рівні.
Філософія діалогу потерпіла поразку, оскільки перетворилася на світський культуралізм, туристичне зачарування
багатоманітністю, притаманне для культурної антропології
глобального постмодерного світу. У такому вигляді вона була
піддана критиці представниками класичного психоаналізу,
але й сам психоаналіз став з плином часу культуралістським,
постмодерним, плюралістичним, приділяючи набагато більше
уваги номадичним ідентичностям «рідинної» сучасності, аніж
критиці самого сучасного суспільства, і перестав суперечити
постмодерній філософії діалогу, натомість почавши деконструювати її ранні радикальні вияви (буберизм). Виникає необхідність повернення до релігійних основ філософії діалогу.
Якщо культ відмінностей в мультикультуралізмі релятивує
світ і обертається політичною тотожністю, нам необхідно
повернутися до першопочаткової буттєвої відмінності, відмінності розриву, який приховує у собі універсальність. Відмінності між людьми не є суто національними, культурними,
мовними, етнічними відмінностями, а є самим законом буття.
Саме це має на увазі цитований вище В. Малахов, критикуючи
мультикультуралізм за те, що він підмінює природну онтологічну відмінність символічними ярликами: «Чутки про іншість
іншого сильно перебільшені». Саме це має на увазі А. Бадью,
коли говорить про те, що між китайським селянином і європейським менеджером існує стільки ж відмінностей, скільки
між будь-якими різними людьми, не більше і не менше, а спроба їх гіперболізації є формою «колоніального замилування дикунами» [75, 77], що приховує сублімацію насилля над ними.
Відмінності є неістотними перед обличчям універсальної
істини, яка не видаляє їх, але зменшує їх значущість. «Туга» за
екзистенційними смислами буття (універсаліями) як реакція
людського духу на постмодерний плюралізм віддзеркалюється у дискусії універсалізму та партикуляризму, у контексті
якої діалогістика повинна зайняти своє належне місце, не редукуючи себе ні до ринкового універсалізму (глобалізм), ні до
партикуляризму, що є його соціокультурним відображенням
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(мультикультуралізм). Має бути щось третє між базисом і надбудовою капіталізму, економічною інфраструктурою мережі
та культурною суперструктурою множинної ідентичності, і
сліди його необхідно шукати в етичних вимірах. Ми пропонуємо використовувати слово «самість» замість «ідентичність»,
«Ми» і «Ближній» — замість «Інший» і «тотожність» — замість «тоталітарність», осмислюючи традицію діалогу у категоріях онтології надлишку (суб’єкта), притаманної для марксистського психоаналізу.
На часі, таким чином, постало повернення до універсальної етики, до євангельських смислів, до екзистенційних та
комунікативних проектів Ю. Габермаса та К. Ясперса щодо загальної егалітарності та стихійної солідарності. З точки зору
негативної теології марксистського атеїзму про універсальну
істину говорить А. Бадью, вводячи логіку «Того ж самого». Під
єдиною для всіх істиною мається на увазі істина суб’єкта, існування якого постає як «буття безсмертного» — буття, яке виривається за межі заданих правил і виражає себе у подіях, що
постають під універсальними іменами, закладеними в істини
політики, науки, любові та мистецтва. Ми не погоджуємося з
поширеною думкою про те, що А. Бадью є мислителем «ніцшеансько-дельозівської стратегії» [265, 54], незважаючи на типове для постмодерністів критичне ставлення А. Бадью до метанаррацій та розуміння буття як множинності. Мова йде не
просто про відродження етичної проблематики в постмодерні, а про появу нового дискурсу, відмінного як від класичного
модерну, так і від постмодерну, як від універсалізму (глобалізму), так і від партикуляризму (мультикультуралізму). «Етика
істин», який пропонує А. Бадью, не можна назвати прикордонним дискурсом між модерном і постмодерном, вона являє
собою мандрівний надлишок стосовно них обох, і ядро цього
надлишку — в християнській ідеї людини як суб’єкта любові.
Мова йде про відновлення фігури суб’єкта — індивідуального (особистість) та колективного (людство) — через погодження християнства з проектами марксизму, фрейдизму та лаканізму. Жоден із цих дискурсів не є постмодерним, незважаючи на
категоріальну близькість понять «чиста подія» у Ж. Дельоза та
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«істина-подія» у А. Бадью. Ж. Дельоз виходив з того, що будь-яка
презентація події пустим знаком має не менше значення ніж сама
подія, і здатна породжувати її смисли у безкінечних інтерпретаціях, де знаки і значення, копії і оригінали, історії та концепти
множаться і дрібняться в потоці темпоральності і є однаково
значущими для симулятивної поверхні у минулому, сучасному
та майбутньому, відповідно до ризомного руху [201]. За Ж. Дельозом, чиста подія є прерогативою мови і народжується з мови,
знаменуючи смерть події як реальності, а за А. Бадью істина-подія є реальністю, яка противиться мові і має здатність воскресати, пручаючись потоку означувань. За Ж. Дельозом спрацьовує
відоме прислів’я: «Як ми човен назвемо, так він і попливе» [377],
оскільки соціальна природа подій визначається процесами їх
найменування та означування, реальність визначається символічним порядком. У А. Бадью, навпаки, реальність виходить за
межі мови і мовлення, вона є не семіотичною, оскільки передує
процесу номінації та денотації: ми повинні назвати човен відповідно до того, як він пливе, — і ніяк інакше.
У цьому А. Бадью як психоаналітик долає постмодернізм і
визначає Реальне через суб’єкта, але не раціонального суб’єкта
сogito, а екзистенційного суб’єкта події, яку він декларує і до
якої він залучений. Суб’єкт є «безсмертним» (А. Бадью) [75, 78],
оскільки він долає детермінацію власного існування зовнішніми чинниками, він тримається на тому, що ще не є, що лише
постає, тримається завдяки власній мужності та моральній
рішучості, що прориває кордони і залежності. Те, що постає,
є подією — смислом, що не випливає безпосередньо з плану
іманентних ситуації правил, те, що суперечить цим правилам і
розриває з ними, те, що є виходом за межі символічної примусової гармонії обставин у світі. Будучи надлишком (абсолютно
новим феноменом) стосовно даної ситуації, подія вимагає від
суб’єкта вірності, яка називається «істиною»: так, подія воскресіння Христа вимагає від апостола Павла відданості, що лягла
в основу істини його проповіді. Суб’єкт не передує істині-події:
істина-подія творить суб’єкта завдяки його упертості всупереч
логіці смертного буття. Зло визначається не як абсолютна величина, а як переривання істини під тиском особистих інтере■ 235 ■
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сів суб’єкта, воно є викривленим наслідком сили істини. Зло
пов’язане з руйнівним прагненням до смерті і визначає людину
не як безсмертну одиничність, а як суще, детерміноване сущим
(у лексиконі Е. Левінаса — це тотальність, в психоаналізі —
«зшивка»). Будучи одиничною, суб’єктивною, істина є тим, що
підходить для усіх, вона є універсальним смислом. Якщо подія
наповнюється хибним змістом, вона перетворюється на терор,
відносне зло. Викривленій події протистоїть першопочаткова
подія-спектакль (личина), що лише імітує риси справжньої події і є абсолютним злом. У личині на зміну універсальності приходить партикулярність — утвердження переваги однієї групи
людей над іншими. З точки зору личини та істини соціалістична революція 1917 року є істиною-подією, що оголосила радикальний розрив з попередніми історичними обставинами, але
знайшла своє викривлення в терорі, а нацизм в Європі середини ХХ століття є личиною, оскільки першопочаткова порочна теорія втілилася у страхітливій практиці, засіб підтвердив
мету, а не спростував її. Філософія діалогу Е. Левінаса як релігійний дискурс є істиною-подією, яка знайшла своє викривлення в мультикультурних практиках.
Якщо представити діалог як істину-подію, то це, безумовно, буде подія зустрічі двох травм внаслідок прориву двох
співбесідників до свого Реального, а, з точки зору класифікації
А. Бадью, — це подія любові. Одночасно діалогові як екзистенційній зустрічі людини з людиною можуть бути притаманні
риси мистецтва (якщо мова йде про спілкування автора і читача), риси політики (якщо мова йде про братання на війні
або мирні переговори), риси науки (якщо мова йде про процес
рефлексії, пізнання як внутрішній діалог). Це показує обмеженість даних виділених у психоаналізі чотирьох фундаментальних типів подій, істин та суб’єктів (любов, політика, мистецтво
і наука), можливість їх поєднання та доповнення певним позитивним і навіть консервативним змістом, що прокладав би
шлях від розриву до фундаментальної онтології, від порожнечі до традиції, але традиції, усвідомленої не як мертвий спадок, а як живе рухливе смислоутворення.
На нашу думку, безсмертний суб’єкт А. Бадью точно передає
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місце героя діалогу між іншими героями культури, які С. Жижек
називає: суб’єктами Габермаса, Фуко, Альтюссера і Лакана. Якщо
герой Габермаса — етик і мораліст, типовий універсалістичний
космополіт, гегельянець, людина модерну, здатний до прозорої комунікації через трансцендентальну рефлексію, герой
Фуко — естетик і цинік, фрагментарний партикулярний індивід із власним досвідом перверзій, чуттєвий постмодерніст, то
герої Альтюссера і Лакана представляють собою радикальний
розрив із західним суспільством, яке однаковою мірою репрезентують герой-модерніст (романтик) і герой-постмодерніст
(цинік). Якщо modernity прагне погодити антагонізми у символічну зшивку (аполонівське начало), то психоаналітичний герой рве із ними, виходить за їх межі (діонісівське начало). Утім,
якщо герой Лакана опиняється у порожнечі, він — начебто «не
весь», він каструється, втрачаючи цілісність і тотожність, а герой Альтюссера інтерпелюється у якусь нову ідеологію, у яку
він закохується, залишаючи свою самість «тягнутися» за цією
інтерпеляцією, як шлейф, то лише герой Бадью — здатний до
перебудови суб’єктності і реалізації самості через екзистенційне залучення до неповторної соціальної події. Оскільки будьяка подія є спів-подією, то суб’єкт Бадью як носій універсальної
етики якомога точніше передає сутність діалогу у його первинному (до мультикультуралізму) значенні єпіфанії.
Суб’єкт Бадью як носій універсальної етики, етики істин-подій, знаходиться на перехресті між модерним суб’єктом
Габермаса і постмодерним суб’єктом Фуко, одночасно складаючи позитивну альтернативу розколотому суб’єкту Лакана та
залежному суб’єкту Альтюссера. Сучасна людина не обов’язково тільки мислить, або тільки насолоджується, або тільки бажає. Вона робить перше, друге, третє, але вона не стає особистістю, доки не звертається до іншої людини. Бадьюанський
суб’єкт істини — це суб’єкт звернення, подібний до апостола
Павла: така людина не просто вірить в істину, але й несе її іншим (любов), виявляючи впертість (надію) на цьому шляхові.
Поєднання трьох християнських чеснот (віри, надії і любові)
як ознак істинної події, що прориваються за детермінанти
мислення, бажання і насолоди, сконцентровано передають
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три стани перебування в істині: переконання, сподіванння,
діяння як ознаки екзистенційного розриву з порядком речей,
революції духу. Істина-подія революції є традицією, оскільки
суб’єкт надає їй ім’я (вертає її в історію), а традиція є революцією, оскільки існує не як зовнішня об’єктивна силу тиску, а
як невідчужена властивість самого суб’єкта. Єдність традиції
та революції у діалозі дозволяє вважати його метафізичним та
діалектичним одночасно, таким, що містить вищу беззмістовну непарність цих шляхів думки.
Тому нам хотілося б представити істину-подію діалогу не
лиш в статиці, як мить, що противиться номінації і знищується нею, а в динаміці, доповнивши теорію радикального розриву А. Бадью діалектикою, до якої він, незважаючи на марксистські переконання не був схильний. Подія противиться часові у
статусі Іншого (у статусі альтернативного історичній темпоральності архетипу, мови, позасвідомого, Реального, простору,
суб’єкта волі тощо). Але, якщо, слідуючи правилу тотожності,
подія увійде у дискурс часу, вона може ним послаблюватися (розмивання події) або посилюватися (наближення події).
Час впливає якщо не на саму подію, то на реалізацію події, на
процес її здійснення: руське прислів’я «Зтерпиться — злюбиться» тут слід читати не як компроміс, а як очуднення, віднаходження чудесної події (з плином часу Кіті зрозуміла, що
любить Лєвіна у Лева Толстого, а град-наречена упізнає Спасителя у семіотиці міста). Звісно, що миттєве відкриття Іншого
як Ближнього і злиття з ним у любовне цілісне «Ми» є максимально бажаним актом, але озаріння не є доступним для кожного, тому ми, услід за Е. Фроммом, припускаємо, що здатність
до любові можна виховати, а миттєве вираження братства (в
дусі фрази «Забуто» у М. Бубера) може поставати результатом
такого виховного зусилля. Ліквідуючи ті часові зусилля, які
докладаються до розуміння Чужого, ми тим самим нівелюємо
цінність самого розуміння. Відсутність Чужого, якого необхідно прийняти, фактично є відсутністю Ближнього, який завжди
апріорно є ворожим, але необхідним людині для здійснення
універсальної істини любові.
Часові вимірі істини діалогу у поступовості розгортання
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події передають такі символічні іпостасі: Чужий, Інший, Ближній. Специфіка культурологічного підходу до аналізу діалогу
полягає у розумінні Чужого, Іншого, Ближнього не просто як
комунікативних одиниць, а як універсальних культурних смислів, що дозволяє, з одного боку, поєднати різні форми об’єктивацій даних смислів, типологізувавши, відповідно, різні види
діалогу (особистостей, текстів, цивілізацій). З іншого боку,
смислове тлумачення основних фігур інтеракції уможливлює
проникнення на її найглибші ментально-духовні рівні, які
складають глибинну суть діалогу. Використання відповідних
термінів з великої літери у контексті даного дослідження не є
простою даниною філософським метафорам. Ці категорії є сумарними, збірними поняттями, які фіксують зміну у ставленні
культурного суб’єкта до людей навколо себе. У залежності від
того, як ми сприймаємо іншу людину: як Чужого, як Іншого або
як Ближнього, — змінюються наші уявлення про самих себе
і культурний світ. Введення даних конструкцій на рівні образів-понять, що є одночасно продуктами логічного та образного
мислення, дозволяє виявити амбівалентне намагання суб’єкта
досягнути гармонії між індивідуальною вірністю істині-події
та її універсальним значенням для усіх.
Динаміка діалогу конкретизується як поступове одухотворення (онтологічне явлення) образу співбесідника, який відкривається людині мірою прориву за межі взаємних символічних кордонів та фантазмічних сценаріїв спілкування: спочатку
співбесідник постає як Чужий («ворог»), потім він стає Іншим
(«диваком»), а Інший надалі стає Ближнім («другом»). Чужий —
ворог, який складає предмет нетерпимості, ортодоксальності,
агресії. Характерною особливістю Чужого є його непроникність
як фантазму (коду бажання), наслідком якої є включення його
топіки у міфологічну географію хаосу і космосу і взаємна зверненість процесів екстеріоризації та інтеріоризації. У результаті зворотного руху від зовнішнього до внутрішнього і назад
Чужий постає як витіснене у позасвідоме негативне знання
про світ, що набуває афективного характеру (Тінь, безодня,
сублімований деструктивний імпульс, «Воно» З. Фройда [473;
475]), викликає страх і проектується на предметну дійсність
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або у формі редукційного образу «монстра» (Уявного Реального), або, втрачаючи негативний драйв, у формі знеособленого
пасивного об’єкту маніпуляцій («Воно» М. Бубера). Буберівське Воно і фрейдівське Воно як способи культурної рефлексії
чужості однаковою мірою видають картезіанського суб’єкта,
фіксуючи егоцентричну активність травмованого «Я». Феномен чужості як свого роду «антисвіт», «світ навиворіт» заглиблюється своїми коренями в інтеріоризовані глибини буття Я,
але об’єктивується у феноменальній дійсності у вигляді міфологічної географії, якій притаманний властивий для універсалізму дуалізм. Переживання чужості має форму порівняння за
структурою «Ми» (космос) — Вони (хаос)» у численних варіаціях (просторовій, історичній, естетичній, етичній, гендерній
тощо). Дане співставлення є органічним виразом діалогічності
свідомості, налаштованої на пошук спільного начала — міри
порівняння, що перетворює Чужого на Іншого.
Характерною особливістю Іншого в діалозі є те, що він наступає як наслідок усвідомлення відмінності і переривання
ланцюгу садомазохістичної (рабської і патрональної) залежності від Чужого. Межа його відмінності («дивності») та його
вразливості (смертності) стає джерелом відповідальності. Інший формується внаслідок переходу від відверто ворожого
до відносно нейтрального, або навіть дружньо-нейтрального,
ставлення до «не-Я» як до далекого друга, хай і дивакуватого,
але принадного. Чужий, який став Іншим, — це вже не просто
аморфно-розпливчастий образ небезпеки; це суб’єкт, який подібно до Я, має властивості особистості. З точки зору левінасизму Інший має самодостатній статус: він не є ні компенсатором дійсності Я, ні його ідеальною подобою, ні зворотною
точкою ідентифікації (лаканізм). З точки зору релятивізму і
політики ідентичностей звичаї Іншого, на відміну від звичаїв
Чужого, є, можливо і не потрібними «Я» і загально не прийнятними, але такими, що є правильними в контексті його потреб.
З точки зору сучасного психоаналізу зустріч «Я» з Іншим — це
травма, породжена комплексом «Я», яке зустрічається із чимось, що перевищує його можливості і допомагає йому вийти за власні межі, витягнути себе із скутого соціальними ма■ 240 ■
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сками буденного життєсвіту. Поява Іншого — це перехід від
дуалізму Свого і Чужого до плюралізму, але, якщо суб’єкт зупиняється на риториці відмінностей, втрачаючи залежність від
панівного означника (Пана, Чужого, Батька), він потрапляє у
нову залежність — від численних інших і від самого себе як
Іншого. Важливо рухатися далі. Прагнення до самопізнання
як до передумови звільнення спонукає людину до зустрічі, в
результаті якої суб’єкт набуває свою самість, переживаючи
духовне оновлення і загартування. Пройшовши ініціацію перед обличчям Іншого, людина не уніфікується, не зливається
із ним у єдине уніфіковане ціле, але одночасно усвідомлює
незначущість відмінностей перед обличчям спільної істини.
Дана універсальність у ставленні до Іншого виражається через
відповідальність за його буття на основі екзистенційних страху та провини як способів співпереживання його вразливості
та беззахисності перед небуттям. Відповідальність до Іншого
формує дієву позицію, що відрізняється здатністю утримувати принциповість, вірність суб’єкта собі, та здійснюється через
накладання ліміту на інерцію розгортання релятивізму інших
для інших. Слідування істині сприяє самоусвідомленню Я через Іншого, забезпечуючи рух від емпіричного досвіду («світу
присутності», «спів-буття», Dasein) до трансцендентного буття (розриву, самості, existentia).
Самість людини, яка формується через Іншого, знаменує
собою перехід до останньої, заключної, стадії взаємодії —
стадії Ближнього. Ближній — це Інший, що сприймається як
вмістилище Абсолюту і суб’єкт любові, Інший, який став тотожним. Концепт Ближнього, на нашу думку, найглибше
розкривається в релігійному (у першу чергу, християнському)
контексті, де образ Ближнього постає як вмістилище божественної мудрості (Софії, Жіночого), а любов до нього є формою вираження любові до Бога. Софія як посередник діалогу
«Я» та Іншого фіксує цілісну єдність буття та взаємну відкритість усіх його рівнів: Бога, світу, тексту і людини. Софія — це
присутність Бога у тварі. Софія становить собою Божественну
Мудрість — Бога, втіленого у світі, тобто — сакральне, втілене в Іншому. Специфічною характеристикою Софії є її інтегра■ 241 ■
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тивний характер, поєднання у її змісті метафізичного (Бог),
онтологічного (світ), гносеологічного (пізнання Бога і світу),
етико-естетичного (краса і добро як атрибути софійного світу), культурного (текст як Софія) та антропологічного (Інший
як Софія) начал. Архетипна жіночість образу Софії дозволяє
співвіднести дане поняття з концептом любові, репрезентувавши Ближнього як вираження духу agape. Пізнання Ближнього у любові є органічною єдністю самопізнання та богопізнання, емпіричного та релігійного діалогів, жіночого начала
(Богородиця, мати-захисниця) та чоловічого начала (Христос,
творчий Логос), традиції та інновації, еллінського космосу телеології та євангельського суб’єкта свободи.
Використавши у якості методології накладену на постлаканівський психоаналіз (онтологію розриву) релігійно-філософську діалектику (онтологію присутності), нам вдалося
реанімувати філософію діалогу поза її ідеологічними симулякрами, пов’язаними з поступовою політизацією вчення Е. Левінаса у феноменології відмінностей. Дискурс діалогу як
іудеохристиянський за походженням концепт становить щось
третє порівняно до двох дискурсів сучасності: глобалізму,
уособленням якого є модерний суб’єкт Габермаса, та мультикультуралізму, уособленням якого є постмодерний суб’єкт
Фуко. Певною мірою глобалізм як проект ринкового імперіалізму можна порівняти з диспозицією еллінської мудрості
перших століть н.е., відповідно до якої увесь світ уявлявся як
універсальне, тотальне, цілісне, гармонійне співвіднесення
логосу з буттям на основі розумної доцільності космічних законів. Матриця космічного порядку і матриця ринку ґрунтуються на раціональній фігурі мудреця — аналітика, філософа,
комерсанта, знавця законів, інтелектуальної фігури, що вміє
відповідати на запитання і запити, фігури, яка панує над світом завдяки своєму знанню. Іудейський дискурс як дискурс
виключення з космічного порядку шляхом знамення можна
порівняти з риторикою відмінностей, притаманних для мультикультуралізму, оскільки його головна фігура — пророк —
своєю відмінністю (обраністю) підтверджує загальний порядок. Пророк також панує над світом через утвердження своїх
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знамень. Завдяки топіці «глобалізм — мультикультуралізм»,
або «Еллін — Іудей», маємо типовий замкнутий цикл чергування ліберального і радикального світів, де космополітизм
виходить з пріоритету всього, а націоналізм — з пріоритету
виключення із ряду всього. Обидва дискурси не можуть існувати одне без одного, утворюючи ключову умовну опозицію
класичного і сучасного символічного порядку.
Але між тотальністю мислення і тотальністю насолоди існує просвіток, який відкриває місце універсальній одиничності любові. Навіть більше: дискурс діалогу показує умовність
глобалізму і мультикультуралізму як двох видів партикулярностей, що доповнюють одна одну: універсалістичної партикулярності ринку як синдрому «загальних своїх» та партикулярної партикулярності ідентичностей, які обслуговують
універсальний ринок. Дискурс глобалізму також можна порівняти з фігурою Чужого, оскільки йому притаманний поділ
світу за принципом «ми — вони», а дискурс мультикультуралізму — з фігурою Іншого, яка легітимує, але не знімає відчуження. У цьому аспекті дискурс діалогу є дискурсом Ближнього, що протиставляє себе як дискурсу Чужого (глобальному
партикуляризму), так і дискурсу Іншого (мультикультурному
партикуляризму). Діалог є універсально-етичним концептом,
суголосним психоаналітичному радикальному розриву: він
являє собою зустріч з Реальним, обопільне зіткнення травм,
внаслідок якого формується солідарність суб’єктів і їм відкривається загальна істина. Така істина є абсолютним виміром
діалогу, який перетворює відмінність у «Ми». Говорячи про
таку істину як про подію віри, надії і любові, А. Бадью не уточнював її конкретний зміст і не пов’язував її з традицією, щоб не
заповнювати Реальне певним консервативним, ідеологічним,
символічним змістом. Він залишався на позиціях негативної
теології щодо усвідомлення істини, події, Реального — не як
буття, а як передумови до нього, не як повноти, а як порожнечі, не як єдиного, а як множинного, що і відрізняє психоаналіз від традиціоналізму. Ми вважаємо, що психоаналітичний проект розриву виводить суб’єкта з необхідності обирати,
але не надає йому нічого, окрім порожнечі, яку ми намагаємо■ 243 ■
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ся заповнити позитивним змістом, — суб’єктом, який переживає екзистенцію (софіологічну подію), поєднуючи порожнечу
з повнотою, розрив з любов’ю, вихід з поверненням.
Тому дозволимо собі своє розуміння істини-події, назвавши її «Третім», — абсолютним виміром релятивних смислів
«Я» та «не-Я». Тлумачення філософії діалогу як філософії Третього є підґрунтям для реабілітації філософії діалогу в дискурсі універсальної етики. Сутність Третього певною мірою є апофатичною, оскільки апелює до метафізичної проблематики,
але феноменологічно ми можемо фіксувати досвід його переживання як сакрального смислу, що виражає глибинні семантичні рівні в структурі культурної активності, інтеріоризовані
у духовному світі суб’єкта як його екзистенціали, які складають відповідний підтекст створених ним культурних текстів.
Як фігура Свідка і посередника Третій має амбівалентне призначення у діалозі: він диференціює тотальність та уніфікує
плюральність, урізноманітнює універсалізм та накладає ліміт
на інерцію розгортання релятивізму, виконуючи ціннісно-нормативну, регулятивну, гносеологічну та духовно-екзистенційну функції. Саме фігура Третього забезпечує загальну динаміку
інтерактивного процесу, яка надає діалогові тріадичної діалектичної структури. Третій у діалозі — це суб’єкт-посередник,
свідок, медіатор у взаємодії. Необхідною передумовою появи
Третього є конфліктна, кризова ситуація у взаємодії суб’єктів,
протистояння яких вводить в інтерсуб’єктивний континуум
найглибші семантичні шари (гениархетипи).
Розглянемо спочатку морфологічні іпостасі Третього. Так,
у міжособистісних відносинах Третій є сферою колективного етосу — первинної, емпірично даної схожості суб’єктів при
відмінностях їх переконань, вираженої в загальних духовних
настановах, етичних правилах і звичках, притаманних людському роду. В інтеркультурний відносинах Третій постає як
загальнолюдські смисли — універсалії культури, — що мають
трансперсональний характер (хаос і космос, життя і смерть, чоловіче і жіноче, добро і зло, любов і ненависть, свобода і відповідальність, благо і шкода) і в якості пріоритету орієнтуються на цінність життя — настанову, що символічно позначає
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реальну універсальну незадоволеність від несправедливості
світу як базову травму людства, породжену базовим конфліктом. В інтертекстуальний відносинах фігурою Третього є семема (внутрішня форма слова, невербальний підтекст висловлювань), у якій містяться універсальні екзистенційно-смислові
коди культури, на побутовому рівні виражені як спільні звички
«сфери між». Варіативним також є темпоральні вияви Третього на рівні динаміки інтерсуб’єктивних відносин, завдяки якій
образ Третього еволюціонує мірою зміни образу Іншого. Так, на
початку діалогічних відносин (на стадії Чужого) Третій постає
як міра (критерій порівняння), у середині (на стадії Іншого) —
як Закон (субстанція справедливості), а наприкінці діалогу
(при переході до Ближнього) — перетворюється у Над-Закон
(Благодать) — «другого Іншого», (внутрішнє переживання любові «Я» до «не-Я», викликане його близькістю). Абсолютизм
Третього має свої межі: будучи трансцендентально незмінним,
він іманентно змінюється, зберігаючи самототожність.
Функціональні повноваження Третього розподіляються
по двох основних напрямах: соціально-комунікативний (нормативна регламентація спілкування через диференціацію тотальності) та морально-етичний. (ціннісне і водночас оціночне опосередкування діалогічного процесу через консолідацію
плюральностей). Третій займає місце умовного центру спілкування, розташовує навколо себе його учасників та регламентує
їх стосунки, провокуючи порівняння «своїх» і «чужих». Надалі
зазначене порівняння трансформується у пізнання Чужого через інтерпретацію («розуміння»), внаслідок якого Чужий стає
Іншим, Інший — Ближнім, а Третій втілює їх усіх. Як Закон Третій є Свідком, Наглядачем, що надає стосункам характеру змагання за «мандрівну істину», на монопольне володіння якої
претендують різні культурні «притулки». Водночас, не заперечуючи і не применшуючи соціально-нормативної функції Третього як Закону, зазначимо: надмірна об’єктивізація Третього,
намагання надати йому абстрактно-нейтрального характеру
знеособленої істини, призводить до зворотного ефекту: замість консолідації «Я — Ти» маємо справу або з уніфікацією
усіх перед абстрактними правилами, або із відчуженням та
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ізоляцією. Нам особлива близька критика Закону, надана через психоаналіз А. Бадью, який говорить, трактуючи апостола
Павла (Рим. 7, 11), про Закон як про механізм машини бажань.
Закон надає бажанню автоматизму, фіксуючи об’єкт бажання
і приковуючи до нього увагу суб’єкта. Негативне найменуванання об’єкта надає бажанню окресленого вигляду і змушує
останнє працювати у режимі трансгресії. Автономізація бажання, яке відривається від свого носія і стає детермінантою
його поведінки, ставить суб’єкта на шлях смерті (в межах індо-буддійській диспозиції — «карми»).
У світлі висловленого вище ми пропонуємо не стільки
соціально-нормативне, екстеріоризоване, скільки ціннісносмислове, інтеріоризоване, тлумачення Третього — не як дистанційованого «неупередженого» наглядача (Закон), а як внутрішнього, іманентно притаманного діалогові аксіологічного
начала (Благодать), яке визначає любов у ставленні до Іншого — як до унікальної форми буття, в усій її самобутності та беззахисності. Мається на увазі, що Третій, усвідомлений як Благодать, перериває абсурдну інерцію бажання і смерті, виводячи
суб’єкта із символічних структур, з полону Букви на користь
Духу. «Благодать» є актом чистої істини, ознакою революції
любові, виявом Реального, або «ім’ям події як умови активної
думки» (А. Бадью) [75, 80]. «Внутрішній» Третій дозволяє зберегти індивідуальність Іншого і забезпечує його зближення й
споріднення з «Я». Звідси — двоїстий, універсально-сингулярний характер Третього як глибинної автентичної основи Я та
одночасно — спільної бази взаємодії Я з Іншим. Завдяки своїй
інтеріоризації в ході інтерсуб’єктивних відносин Третій забезпечує найважливіші результати діалогу: гуманізація образу
«не-Я» від Чужого до Ближнього; накладання ліміту на інерцію
розгортання релятивізму; солідаризація суб’єктів взаємодії в
екзистенційній істині. У найбільш межовому своєму виявленні
фігура Третього як уособлення «Благодаті» звільняє життя від
режиму смерті (в Біблії — Воскресіння), тобто виймає людину
як носія етичного начала з лабет символічної машини бажань
(Закону), з атомарної замкнутості нарцисизму та відчуження.
Залишається розв’язати останнє питання: якщо існують
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цінності, які ми можемо назвати «універсальними», «загальнолюдськими», то яким конкретно є їх зміст? Чи можна наповнити Реальне позитивними найменуваннями? Які смисли
ми маємо на увазі, говорячи про Третього? Найбільші труднощі полягають у спробі конкретизувати позитивний зміст цих
екзистенційних смислів, буття яких виходить за межі раціоналістичного аналізу. Існує поетична думка, що універсальні
смисли Третього несуть у собі певну долю непізнаваності, анонімності, безсуб’єктності, подібно до сутності Бога в традиційних східних релігіях (дао, дхарма). З цього приводу хотілося б
процитувати знаменитий вірш А. Фета, який наводить у своєму есе Ю. Нагібін як ідеальний зразок безсуб’єктної лірики:
«Прозвучало над ясной рекою, / Прозвенело в померкшем лугу,
/ Прокатилось над рощей немою, / Засветилось на том берегу» [351, 267]. Унікальною рисою даних рядків є те, що у читача тексту не виникає запитання про суб’єкт дії (а, отже, й про
суб’єкт-об’єктні відношення): що саме («прозвучало», «прокотилося», «засвітилося»). Природна само-собою-зрозумілість
цілісності й органічності даного образу засвідчує гармонійну
єдність сприйняття дійсності у діалозі «Я», Іншого, Третього
за умов їх моністичного злиття. Справді, у діалозі читача з текстом Третій складає ту, не позначену «іменником», «підметом»,
означником Правду Цілого, яка, будучи остаточно невимовленою, у формі невербального підтексту висловлювань плаває у
паузах між репліками справжнього діалогу як певна священна
тиша. З іншого боку, в християнській парадигмі Третій як істина-подія (Благодать, любов), незважаючи на її універсальний характер, адресований усім (Блага Вість), є суб’єктним, він
пов’язаний із унікальною безсмертною одиничністю того, хто
прокламує істину.
Тут, мабуть, ми стикаємося з одним із тих запитань, які
Й. Гете відносив до «проклятих», а В. С. Біблер — до «дитячих».
Що однаково важливо для усіх, для людей різних релігій і культур, різного виховання, різних традицій і однаково інтимно —
для кожного? Мабуть, ми не схибимо, якщо скажемо, що це, у
першу чергу, — перемога життя, над смертю проявлена у любові до буття Іншого. За словами П. Рассела, це — «почуття того,
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що вбивати неправильно» [182]. За словами А. А. Гуссейнова,
всім культурам «притаманний пафос істини і справедливості.
Більше того, у своєму межовому абстрактному вираженні вони
однаково розуміють істину і справедливість, ототожнюючи її
із золотим правилом моралі» [189, 7]. Пошана до свого життя є
чимось природним, таким, що випливає з інстинкту самозбереження, з тотального тяжіння над суб’єктом космосу або Закону,
випливає з детермінації природи або букви. Пошана до чужого
життя (якщо тільки вона не продиктована страхом перед покаранням, зовнішнім або інтеріоризованим через символічного
Батька) є почуттям, що формується на основі співпереживання універсальної нестачі, почуття того, що всі ми — «одне».
У діалозі з Іншим народжується єдина спільна істина — любов.
Це означає відмову від егоцентризму, усвідомлення того, що є
дещо, що перевищує «мої» потреби — апріорна даність заповіді «Возлюби ближнього свого», глибинна семантика події
Воскресіння в християнській диспозиції, яка не потребує раціонального обґрунтування, будучи малим нарративом віри.
Будь-які спроби аргументації тут є ніби поверненням людської природи на нижчі шаблі розвитку, оскільки апелюють
до епісистем, які вимагають підтверджень. Показово, що це —
саме почуття, а не думка, емоційний, а не раціональний стан,
але «емоційний» не у значенні діонісійської чуттєвості, а у вищому сенсі одухотвореного вірою переконання (Софії-Логосу).
Реконструкція суб’єкта у філософії діалогу, реконструкція філософії діалогу в дискурсі етичного універсалізму і реконструкція етики після кризи особистості, спровокованої візуальним
поворотом, означає у контексті даного дослідження розрив з
легітимованими парадоксами екранно ї культури на користь
нової диспозиції, яка йде на зміну глобалістичному і мультикультурному постмодерну. Ми спробували підійти до цієї диспозиції через марксизм та християнську традицію, визначивши її як альтернативний щодо політики ідентичностей шлях
духовно-всезагального «Ми» в любові.
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В

ідправним поштовхом до написання даної книги послужив пошук автором альтернативних щодо глобалізму шляхів соціально-економічного, політичного, цивілізаційного і психологічного становлення суб’єкта у світі, який
створює враження відсутності альтернативи шляхом символічних бінарних опозицій: «Схід — Захід», «деспотія — демократія», «лібералізм — консерватизм», «ліві — праві», «космополітизм» — етноцентризм», «глобалізм — мультикультуралізм»
тощо. Взаємна передбачуваність одне для одного явищ, що входять до складу опозицій, робить їх симптомом Уявного, а виведення даних топосів за межі діалектики, — фантазмом, символічним кодом бажання. І, оскільки дане бажання є жестом
влади, наша задача була сформульована як показ суб’єкта, наповненого владними структурами, та спроба його виведення із
даних зшивок за допомогою критичної теорії, притаманної для
сучасного структурного психоаналізу, етики універсалізму та
оновленою на підставі психоаналізу та універсалізму філософії діалогу. Зокрема, нами було використано фрейдомарксистські та лаканівські розробки Люблянської школи, онтологію
надлишку Алена Бадью, соціальну феноменологію Зігмунта
Баумана, доктрину шоку та брендингу Монреальської школи
(Наомі Кляйн), та базові розробки Франкфуртської школи й
cultural studies. Значним доповненням до критичної теорії стали естетична теорія Жана Бодрійяра і сучасна філософія медіа у

Висновки

її апологетичних та скептичних версіях, зокрема школа структурного аналізу повідомлень. Зрештою, спільним знаменником використаних напрямків думки стала класична семіотика
культури (Роман Якобсон), яка дозволила поєднати синхронію
і діахронію, статику і динаміку, синтагму і парадигму, структуру та історію, «Я» та Іншого, реально-символічну мову та уявне значення (ідеальну свідомість), час і простір, метафізику і
діалектику на основі зовнішньої горизонтальної вісі відцентрового зміщення (метонімії) та внутрішньої вертикальної вісі
доцентрового сходження (метафори). На горизонтальній вісі
ми помістили шлях думки, притаманний для позитивної онтології (онтології присутності), яка відрізняє модерн й утверджує
примат значення (Логосу) над знаком (Письмом), поміщаючи
означуване у синхронії (архетипи, втрачені витоки, статичні
ядра, цивілізаційні коди, гештальти). Горизонталь — це поле
соціології простору, втілене на рівні соціокультурних практик
як традиціоналізм, консерватизм, міфопоетика. На вертикальній вісі ми помістили негативно-діалектичну онтологію, яка
відрізняє постмодерний шлях думки й утверджує примат знаку над значенням, змішуючи у діахронії ризоми (екрану) оригінал і копію, річ та ім’я, подію та пам’ять. Вертикаль — це поле
філософії часу, втілене на практичному рівні як плюралізм, релятивізм, неолібералізм.
Суб’єкт, затиснутий у вісі знаків і значень, — це суб’єкт насилля, суб’єкт-відсутність, суб’єкт-діра, який репрезентує себе,
будучи «нулем», через одиницю (Іншого) за відомою математичною формулою психоаналізу 0=1, яка репрезентує процес самовизначення суб’єкта у конотаціях Іншого як «стадію
дзеркала» (інтерпеляцію в екран), а процес спілкування — як
ковзання ланцюгом означників, номадичний рух поверхнею
ідентичностей, віддзеркалення численних екранів і дзеркал.
Виникає питання про місце насилля у цьому символічному
просторі. Ми дотримуємося позиції, що насилля є не порушенням цілісності ідентичності Іншого, а, навпаки, культивуванням її недоторканості, в рамках якої Інший сприймається як
непроникна субстанція, яка слугує засобом компенсації травми і об’єктом бажання («фалосом»). Байдуже, чи відбувається
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дистанціювання від ідентичності Іншого в цинічному мультикультуралізмі (апартеїд, постмодерна іронія, риторика відмінностей)), чи її фрагментація з метою акультурації в практиках
м’якого мультикультуралізму, чи має місце ідентифікація з
Тінню в умовах тоталітарних стосунків шовінізму, націоналізму, колоніалізму. Іншого все одно люблять і ненавидять не
за його реальні якості, а за фантазмічні сценарії цих якостей,
створення яких складає основу насилля. Звідси — перенесення
ненасилля у простір порушення ідентичності Іншого, але не з
метою його підкорення, а з метою припинення його непроникності як трансгресії «мого» бажання, виявлення нашої взаємної
нестачі і виведення взаємодії з Іншим з маніпулятивної галузі
Символічного (толерантність, лояльність) в альтруїстичну галузь Реального (любов, солідарність).
Ми виходимо із тези про можливість розриву із Символічним у стані любові, яку тлумачимо не як тяжіння до трансцендентного означника (у категоріях постмодерну), а як рух
від неусвідомленого злиття нестач (тотальності патроналізму,
садомазохістичних стосунків Пана і Раба, Чужого і Свого) через
усвідомлення нестачі (релятивація, плюралізм як форма нової
залежності в умовах смерті Батька і численних інших для інших) до усвідомленого злиття нестач, коли ставлення до Іншого як до Батька (домінанти) одночасно є ставленням до нього
як до Сина (оголеності, Ближнього). Любов є кінцевим станом і
вищим проявом звільнення суб’єкта від символічного насилля,
розривом з ланцюгом означників через солідарність з Іншим,
через універсалізм та етику онтологічного діалогу з ним. Вихід
з метафізики і діалектики насилля, де перетинаються синтагма
і парадигма, у нас також є метафізичним і діалектичним і рухається за цими двома вісями і їх одночасним перетином-погодженням-розривом.
Якщо горизонтальна вісь, здійснюючи перехід від пустоти
значення до повноти знаку (метафоричний реалізм Мартіна
Гайдеґґера), а вертикальна вісь — від пустоти знаку до повноти значення (метонімічний ідеалізм феноменології Едмунда
Гуссерля), мають схильність до взаємних перетікань, то безумовним уособленням такої обопільної трансформації синтаг■ 251 ■
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ми і парадигми є діалектичний взаємозв’язок між глобалізмом
(еволюціонізмом, колоніалізмом) як установкою на єдність
(універсалізм) та мультикультуралізмом (функціоналізмом,
постколоніалізмом) як установкою на багатоманітність (партикуляризм). Виражається ця єдність у тому, що мультикультуралізм (постмодерн) «присягає на вірність» глобалізму (модерну), виходячи із загальних міркувань взаємної підтримки
невидимої еквівалентності ринку та видимої нееквівалентності ідентичностей, детериторизації, необхідної для руху капіталу, обслуговуваного людьми часу, та ретериторизації, необхідної для забезпечення цього руху статичними атомарними
індивідами (людьми простору). Так забезпечується гомеостаз
системи, яка вдається до ритуального самообмеження та імітаційного самозаперечення з метою продовження своєї інерції,
апропріюючи власні недоліки та рухи протесту проти них за
рахунок номінації вакууму у символічній структурі (естетизації катастрофи, гумору, комунікативного екстазу, гіперреалізму
симуляції та «підкидання ключів» влади, перекодування реальної травми в уявний сценарій через символічний екран тощо).
При цьому слід пам’ятати, що у процесі самовідтворення
системи велику роль грає чергування інформаційних воєнних
стратегій жорсткої сили (hard force) та м’якої сили (soft force), які
взаємно підтримують одне одного у медіа-механізмах класичної
(дисциплінарної, командно-адміністративної, структурованої)
та некласичної (дифузної, розсіяної, ліберальної) цензури, втілених, відповідно, у моделях спектаклю та перформансу, уявної
та символічної історій, симптому і фантазму, брехні (закритого
шву) та постправди (відкритого шву), чистої симуляції (ілюзії)
та гіперреалізму симуляції (трансгресії реального бажання).
Класична цензура — це рух від синтагматики до парадигматики, приховання Реального під Уявним. Некласична цензура —
це рух від парадигми до синтагми, перекодування Реального
в Уявне через Символічне. Класична цензура легко спростовується через тріщини і збої в уявній історії (зшивці). Некласична
цензура має справу з гладко зшитими символічними історіями,
що не приховують бажання, але структурують його у новому
контексті. Рух по колу між цими механізмами означає стан кін■ 252 ■
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цевості, коли за кожним актом політичної сентиментальності
приховується насилля, за удаваною ніжністю — агресія, за толерантністю — пригнічення, за лібералізмом — радикалізм, за
лібертаріанством — доктрина шоку, за помадою — кров (якщо
слідувати метафориці кінописьма Девіда Лінча). Стан кінцевості
утворює для суб’єкта ситуацію уявного вибору між «кращим» і
«гіршим» злом за умов поліцейської відсутності вибору при одночасній видимості свободи, яка унеможливлює опис власного
поневолення, через що суб’єкт відчуває себе глибоко невільним,
але не має слів для передачі свого травматичного стану.
Специфікою цієї шокової терапії «двох слідчих» є те, що
жорстка та м’яка сила пов’язані не лише за колом м’якої (від
сентиментальності через агресію до сентиментальності), але
й по колу жорсткої (від радикалізму через лібералізм і назад
до радикалізму), так що крізь призму удаваної множинності
ілюзорних розваг екрану і масової культури проступає цілком
тоталітарна (неототалітарна) гіперглобалістична диктатура
дигітального «Батька», який має на меті взяти під контроль
ліберальні інститути ввічливості. Подвійник код трагічного і
комічного, піднесеного і смішного сам піддається подвійному
кодуванню. Поява перверзивного Батька фашизму, який приходить на зміну мертвому Батькові лібералізму, — це типовий
результат ліберальної іронії, за умов якої кастрація Символічного, зникнення фігури контролера і цензора, призводить або
до шаленої само цензури, або до перекладання функцій контролю на численних замісників, конфлікти між якими розв’язує
технократична машина.
Ми виявляємо особливості подвійного кодування через
метод «очуднення», який у межах критичної теорії означає
діалектичний рух від форми до змісту і від змісту до форми,
від тексту до підтексту і від підтексту до тексту. За допомогою
«очуднення» ми розкриваємо замкнуті Борромеєві кільця насилля на рівні Реального (психотична, біхевіористська війна),
Уявного (ментальна, епістемологічна війна) та Символічного
(семіотична, мережева, кібернетична, віртуальна, цивілізаційна війна). Разом ці три моделі війни утворюють своєрідну «війну мудрості» — ілюзію роїння медіа-вірусів, крізь які проглядає
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прихований вертикальний хаб, невидиме домінантне значення гегемонії. Вивчати діалектику символічного насилля можна
лише через негативну діалектику на основі класичних і некласичних методів, розроблених Вільгельмом Фрідріхом Гегелем,
Карлом Марксом, Теодором Адорно, Жаком Лаканом, Луї Альтюссером, Жаком Дерріда, Славоєм Жижеком, Ренатою Салецл,
Аленом Бадью, Младеном Доларом та ін.
Ми багато говорили про діалектичний характер насилля, діалектичний метод його вивчення і діалектичний процес
звільнення суб’єкта від символічних структур. Але, перш, ніж
має відбутися рух від Чужого через Іншого до Ближнього як певна поступовість злиття нестач, має відбутися певна мить, яка
була б радикальним метафізичним розривом. Отже, діалектика
потребує метафізики. Має відбутися ситуація, яка не вимагає
доказів, не потребує «чудес», але представляє собою чисту істину-подію — акт віри в Бога без доброго його образу, межовий
інтерес переживання кінцевого смислу, екзистенцію, абсурд Сізіфа, виправдання сумнівом, — завдяки якому суб’єкт набуває
здатності бути всупереч усьому, мужності прийняти це буття
як прийняття, спроможності до артикуляції істини і до альтруїстичного упровадження її в життя без опори на референтні групи і компенсації «за добро», сили реабілітувати себе з «нуля», з
порожнечі, з абсолютного ніщо, навіть в умовах смерті батька, в
умовах крайньої покинутості у світі , де з несущого постає суще.
Цей акт є актом біблійного кенозису, фольклорного юродства,
православної соборності як Софії, беззмістовної непарності дій
Мишкіна в романі Федіра Достоєвського «Ідіот» і, — зрозумійте
психоаналітичну і культурологічну коректність порівняння, —
територією «комунізму» як простору солідарної свободи поза
ланцюгами у топосі паління (сленговою мовою — «курилка»).
З точки зору семіотики розрив як поява безсмертного суб’єкта Алена Бадью є місцем, де сходяться синтагма і парадигма,
але не їх золотою серединою, подібною до ріки між двома берегами (компромісом), а, слідуючи мудрості дзен, до якої неоднократно звертався і сам Жак Лакан, — відсутністю берегів,
коли сама умовність опозиції, що змушує робити хибний вибір,
зникає. Так, Воскресіння Христа у марксистському універсаліз■ 254 ■
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мі трактується не як діалектичне подолання смерті (синтез, що
є поверненням у зшивку), а як місце, де для смерті немає місця
(розшивка). І тут потрібна нова онтологія, відмінна від онтології присутності та негативно-діалектичної онтології.
У точці перетину горизонталі і вертикалі, яка у семіотиці
інтерпретується як нульова ступінь письма (ім’я Бога), знаходиться негативна онтологія Ж. Лакана, відповідно до якої
Реальне (позасвідоме) є Порожнечею, яке керує структурами
Уявного (свідомості) і Символічного (мови). Але ми намагалися у нашій робіті подолати кабінетний клінічний психоаналіз
і через культурологію вийти на його інтерпретації у сучасних наукових практиках, які ми вважаємо альтернативними
щодо неоліберального постмодерну: мова йде критичні теорії
Ж. А. Міллера, С. Жижека, М. Долара та А. Бадью, які розташовують у нульовій точці суб’єкта як розгорнуту у безкінечність
потенцію, яка завдяки наявності етичної волі здатна до «розшивання» (виходу за межі ідеології) та «перепрошивання»
(відновлення самості шляхом артикуляції істини та її практичного втілення у добровільно обраній символічній системі).
У цій точці парадоксальним чином розрив співпадає з поверненням, а метафізика знову сходиться з діалектикою на грунті
взаємодії універсалізму і традиціоналізму.
Ми не можемо погодитися з тим, що універсалізм знімає
проблему цивілізаційного коду на тій лише підставі, що соціальна солідарність є інтернаціональною і не передбачає
культурних відмінностей. Перебільшувати ці відмінності у
якості етнічно-містичних премордіальних форм — така сама
одномірність, як і заперечувати їх у якості вторинних рефлексій універсального економічного базису: саме так роблять прибічники вульгарного марксизму (применшення) та вульгарного лібералізму й консерватизму (перебільшення). У цьому
фантазі стосовно цивілізаційних коренів ортодоксальні прибічники і супротивники капіталу — єдині. Традиції не зводяться до маскування загального ринку чи загальної народної власності. Але гіпертрофований традиціоналізм (правий популізм,
консерватизм) теж є рефлекторним стосовно ринкової дійсності, він не несе оригінального начала, але постає фундамента■ 255 ■
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лістською реакцією на глобалістичну уніфікацію і допускається нею у якості інструменту підтримки ринку й складової
«мультикультуралізму меншин» — націонал-радикальних
угруповань, які підтримують шок лібералізації, складаючи
уявну альтернативу «космополітам».
Тому, на нашу думку, традиція може розглядатися тільки
як жива суб’єктність і тільки через універсалістичний розрив
з будь-якими партикулярностями: ринковою, класовою, етнічною. Інтернаціональна солідарність передбачає буття традиції
як буття єдності у багатоманітності, коли національне начало
осягається як частина цивілізаційного начала, а цивілізаційне
начало — як складова поліфонічного, поліцивілізаційного світу,
відмінності між частинами якого — необхідні, але не достатні,
оскільки стають незначними на тлі спільних світових проблем, на тлі тотожності у взаємній допомозі і виручці у процесі
їх розв’язання. Це може прозвучати як утопія, але у класичну
філософію діалогу (до її перетворення на мультикультуралізм)
входили одночасно і традиція, й інновація, і повернення, і розрив, через те, що діалог як взаємопроникнення смислів поєднував у собі еллінську мудрість агону (гармонії космосу, рівноваги
життя і смерті у діалектиці) та християнський принцип агапе (вихід на рівень, вищий за космічну гармонію через подію,
суб’єкта, протиставлення смерті ситуації безсмертя). Це може
прозвучати як утопія, але у східнохристиянську формулу-сигнатуру Софії входили першопочатково і традиція (Золотий вік,
культ жіночого начала, апропріація смерті через образ Матері),
і новація (культ чоловічого начала, орієнтація на майбутнє, істина як розрив з попереднім, образ Христа як Логосу, у крайній
точці кенозису).
Ми вбачаємо перспективу погодження традиції та інновації, революційного творення і консервації цінностей, негації і
позитивного утвердження, не тільки через філософію діалогу
чи православну софіологію. Ми вбачаємо джерело їх єдності у
їх первинній нерозривності, яка випливає з того, що будь-яка
справжня революція є активацією самої традиції революції,
включаючи діалектичний марксизм, з його цінностями Французької революції. Будь-яка революція утворює символічний
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вакуум «свободи від», який потребує позитивного визначення
(«свободи для»), надання події імені. А імена ми запозичуємо
з наявного символічного порядку культури, тобто з традиції.
Звісно, що подібна номінація може викривляти подію, тоді
потрібен пошук нових імен, адекватних сутності того, що сталося, але навіть нові імена народжуються у тому ж мовному
домі буття. Звідси випливає постійний рух від парадигми свідомості, окремого її значення, до синтагмальної мови цілого,
де «Я», яке могло б втратити себе без підтримки Символічного
(«смерть автора»), набуває адекватного вираження, утримуючи і трагедію, і радість об’єктивації («світ як відображення «Я»).
Творіння, створене геніальним поетом, переходить з області
суб’єктивної метафори до області об’єктивної метонімії, знаходячи спокій у мові, щоб потім бути знову активованим.
Що стосується традиції, то вона не може не бути революційною, особливо у наші часи. Будь-яка традиція є лише тоді
традицією, коли вона — жива, коли вона не пригадується, тому
що не забувається, коли вона складає основу внутрішнього світу суб’єктивності, невідчужуване субстанційне ядро її психічної
структури. Це не означає, що традицію потрібно витісняти виключно в «інтимний сектор», обмежуючи її інструментом для
внутрішньої перепрошивки кожного. Такий «інтимний» традиціоналізм нічим не відрізнятиметься від мультикультуралізму
і мимоволі знову призведе до порожнечі і репресивності. Мова
йде про комплексне функціонування традиції на особистому та
колективному, емоційному та раціональному рівнях, які коригують одне одного. Так, на емоційному особистому рівні традиція — це поетичний міф, буттєва основа творчості. На емоційному колективному рівні традиція — це архетип, який має
певну долю одержимості, яка загрожує перерости у радикальні
форми (від націоналізму до фашизму), тому саме на цьому рівні
традиція моє коригуватися раціональним вибором: як особистою критичною рефлексією, так і суспільним просвітницьким
переосмисленням на засадах інтернаціональної солідарності.
Отже, ми виявили, що повернення та розрив, універсалізм
та традиціоналізм не суперечать одне одному ні на рівні змісту (будь-яка традиція — це новація, будь-яка новація — це
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традиція), ні на рівні місця в соціальній структурі сучасного
глобалістичного суспільства. Над нами просто досі тяжіє модерний стереотип, який приписує консерватизму місце влади,
а лібералізму (у першу чергу постмодерному) — місце свободи.
Надалі беремо ці слова в лапки як синоніми фантазмів. «Консерватизм» асоціюється з архаїчною поліцейською державою,
що встановлює тоталітарні садомазохістичні відносини Пана
і Раба, а «лібералізм» — з голосом відмінності і Третім, який
несе звільнення, відділяючи Раба від Пана. Прибічники ліберального дискурсу, відповідно, розглядаються як маргінальні вільнодумні суб’єкти, а прибічники консервативного — як
фундаментальні патріархальні насильники. Але з початком
третьої хвилі, коли маргінали були легітимовані, перейшовши з розряду контркультури у розряд креативної еліти ринку,
який перехопив контркультуру і використав її стилістику для
самовідтворення, ситуація змінилася. Консерватори, перебуваючи уже під тиском нової ліберальної влади, все ще відчували себе у ролі Пана, переживаючи розгублений ресентимент,
а ліберали продовжували інерцію відтворення свого старого
патерну поведінки бунтаря, хоча бунт уже давно відбувався на
продаж. Імітація спротиву проти панівного «консерватизму»,
який давно втратив свій домінантний статус, стала подвійною
маскою, за якою постмодерний мем як одиниця інформаційної
війни пропагував ідеологію нової гегемонії. Утворюється унікальна матриця символічного насилля, яке постійно заперечує
себе, імітуючи вільнодумний рух протесту: або проти себе самого (апропріація надлишку), або проти віджилих форм (відволікання уваги). Зміщення критики з теперішнього на минуле
заважає побачити революційний потенціал традиціоналізму
як симптому, що має нині усі риси маргінальності, вільнодумства, незалежності мислення і критицизму, достатніх для того,
щоб інтегруватися з універсальною етикою марксизму або
психоаналізу. Іншими словами, релігійний герой Мартіна Бубера та класовий герой Алена Бадью мають зустрітися. І зустріч
ця відбуватиметься не на нейтральній території постмодерної
пустоти, а на території традиції, як революції духу і революції,
як традиції духовного спротиву.
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