
РАЗДЕЛ I
«ФИЛОСОФИЯ»

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 23 (62). 2010. № 2. С. 3-9.

УДК 141.132+13

ЕСХАТОЛОГІЧНІ МОТИВИ ФІЛОСОФСЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ Ж.П. БОДРІЙЯРА

Назаренко М.С.

Статтю присвячено аналізу есхатологічних поглядів видатного французького філософа Жана
Бодрійяра. Зосереджено увагу на концептах «кінця історії», «кінця соціального», розумінні Бодрійяром
історичного часу та ролі соціуму в ньому. Запропоновано етичне вирішення даного дискурсу в
контексті філософських праць мислителя.

Ключові слова: есхатологія, гіперреальність, трансполітика, трансестетика,
транссексуальність.

Предмет дослідження - есхатологічний дискурс у сучасній філософії
постмодернізму. Ціль - проаналізувати есхатологічни погляди Ж. Бодрійяра.

Постсучасна епоха відзначається рядом глибоких змін, її світовідчуття наклало
свій відбиток на розвиток культури, науки, філософії. В кінці ХХ століття людство
почало розгадувати таємницю, яка й досі не дає йому спокою: чи ми ще живемо ще в
історії, чи те, що відбувається зараз, є лише тінню, млявим відбитком життя,
наповненого колись диханням, рухом, подіями, протистояннями. Чи світ існує в
певному копійованому вигляді і вже навіки втратив смисл свого існування? Серед
інтелектуальної еліти Західної Європи з’явилось безліч варіацій есхатологічного
дискурсу, починаючи від літературної есеїстки і закінчуючи серйозними науковими
розвідками культурологів, філософів, політологів, соціологів.

В 30-х роках ХХ століття відомий соціолог Питирим Сорокін писав: «Все
важнейшие аспекты жизни, уклада и культуры западного общества переживают
серьезный кризис… Больны плоть и дух западного общества, и едва ли на его теле
найдется хотя бы одно здоровое место или нормально функционирующая нервная
ткань… Мы как бы находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной
культурой нашего лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой
создаваемого завтра. Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного
дня, длившегося шесть веков…Свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам
все труднее различать это величие и искать надежные ориентиры в наступающих
сумерках. Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами,
пугающими тенями, душераздирающими ужасами» [1, с. 427].

Стан, в якому опинився світ, нагадує швидше «хронічну хворобу», блукання,
порожнечу, стан застиглий, мармуровий, адже криза (crisis), в перекладі з латинської
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мови, означає важкий стан, після якого наступає перехід, перелом, що веде до
видужання, до нового поштовху у розвитку. Але що робити коли поняття «розвитку»,
«прогресу» все частіше і частіше ставлять під сумнів, відмовляючи їм в
життєздатності? Що робити людству в умовах «коли Бог помер», а лінійна концепція
часу, започаткована християнством вже давно нічого не виправдовує і не пояснює в
секуляризованому світі, який живиться «шокуючими істинами», без змісту, без
смислового навантаження, цінність яких полягає лише в силі цього шоку. Певно, це
все, що залишилось світові – шокувати. Але й це не може бути вічним. Ностальгії за
втраченими цінностями не достатньо, потрібні рішучі дії: «Жбурнути в лице системі
такий виклик-дарунок, на який вона зможе відповісти лише своєю власною смертю і
руйнуванням» [2, с.72]. Саме про це говорить есхатологічна концепція Бодрійяра, яка
потребує глибокого осмислення в нинішніх умовах. ЇЇ основні положення і є
об’єктом аналізу даної статті.

 Французький філософ і соціолог Жан Бодрйіяр є не тільки теоретиком
постмодернізму і автором таких термінів як «симулякр», «гіперреальність», а й
найбільшим критиком так званого «суспільства споживання» (Бодрийяр «Общество
потребления», 1970), саме він одним із перших повідомив про «кінець соціального» в
своїх роботах «В тени молчаливого большинства» (1982), «Символический обмен и
смерть» (1976), «В тени тысячелетия или приостановка года 2000» (1998).
Концептуальне і змістовне наповнення понять «маси», «спокуси», «символічного
обміну», «сексуальності», і, відповідно «транссексуальності», яким присвячені його
роботи є достатньо проаналізованими як західними, так і вітчизняними провідними
спеціалістами, але експлікація есхатологічних поглядів Ж.П. Бодрйіяра є не
завершеною.

Есхатологічна проблематика в творчості французького постмодерніста частково
розглядається в працях: Маркова Б.В. («После оргии», Реквием сексуальному»,
Соколова Б.Г. («Генезис истории»), а також в монографії Дьякова А.В. (Жан
Бодрийяр: стратегии «радикального мышления»), в дисертаціях українських
дослідників: Барабаша О.В., Павлова Ю,В., Панченко О.В, Перепилиці О.М. Серед
західних критиків і прихильників Ж.Бодрйіяра слід відзначити Джозефа Дж. Тейнка
(«Вирусное мышление в сумерках ценностей»), Бендер М. («Метафизика в
ловушке»), Болдуин Дж. («Жизни нужна страсть»: Бодрийяр и дар»).

Якщо мова йде про есхатологію ( з грецьк. – знання про останнє, кінцеве), як
уявлення про фінал, кінцевий пункт світового розвитку ( в даному разі не біологічний
і не обтяжений жодними релігійними уявленнями), то відразу ж постає питання про
історію як певний процес, що має свій початок і відповідно своє завершення.
Бодрійяр неодноразово зізнавався, що у нього відсутнє історичне сприйняття
дійсності. Що ж таке історія? Містифікація. Розповідь, які не підвладна дії ні законів,
ні поступальному руху вперед. «Если бы мне надо было дать название современному
положению вещей, – пише він на початку «Прозрачности зла», – я сказал бы, что это
состояние после оргии» [3, с. 7]. Під оргією філософ розуміє будь-який переламний
момент в житті суспільства, для західного типу суспільства завжди були характерні
різноманітні рухи за «звільнення»: звільняли політичні, виробничі, руйнівні сили,
жінок, дітей, несвідоме, мистецтво і т.д. Ця «оргія звільнення» нарешті зазнала свого
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завершення: «игра окончена – все освобождено» [3, с. 7]. Виникає питання: що
робити після оргії?

Бодріяр відповідає: імітувати її, робити вигляд що все навколо рухається в
певному напрямку та й ще у швидшому темпі, ніж раніше. Насправді ж, це єдиний
рух – у прірву. Всі результати, знаки, бажання передбачені і відомі заздалегідь. Всі
утопії втілені в життя. Залишається тільки закрити на це очі і відтворювати старі
примари заново.

В кінці ХХ століття на зміну трьом етапам розвитку цінностей (закон природного
розвитку – закон ринку – структурний закон цінностей за Бодрйіяром) приходить
четвертий, який він називає фрактальним, вірусним або етапом дифузії цінностей.

На четвертому етапі цінності поширюються у всіх напрямках, і це розширення
ніким і нічим не контролюється, не підвладне логіці та дії законів. Закону цінності
взагалі більше не існує, все що залишилось – порожній вислів. Кожен елемент
рухається довільно, по власній траєкторії і лише випадково стикається з такими ж
нічим необмеженими траєкторіями інших елементів. Все суще досі існує, але смисл
їхнього існування зник. Здавалось би, що подібний кругообіг нікому не потрібних
речей та ідей повинен би зійти нанівець, але він продовжується, і з часом стає все
досконаліше, і набирає все більше обертів.

Хоча ідея прогресу зникла, прогрес продовжується. Зникла ідея багатства, яка
передбачає виробництво, але виробництво зміцнюється. В політиці взагалі відсутні
жодні ідеї, але вона існує й досі. Телебачення – улюблений приклад Бодрійяра,
продовжує функціонувати, залишаючись байдужим до, здавалось би, головного,
заради чого воно існує, до глядачів. І, справді, глядацька аудиторія у всьому світі
стрімко падає. На зміну телебачення прийшов Інтернет, світ перетворюється на
«глобальне село» (“global village”), за висловом відомого канадського філософа
Маклюена. Маклюен як і Бодрійяр виступає пророком ХХ століття, говорячи про
«розширення тіла людини»: «После трех тысяч лет взрывного разброса, связанного с
фрагментарными и механическими технологиями, западный мир взрывается
вовнутрь. На протяжении механических эпох мы занимались расширением наших
тел в пространстве. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как появилась
электрическая технология, мы расширили до вселенских масштабов свою
центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере
в пределах нашей планеты. Мы быстро приближаемся к финальной стадии
расширения человека вовне – стадии технологической симуляции сознания, когда
творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до
масштабов всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря
различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши
нервы. Будет ли расширение сознания, которого так долго добивались специалисты,
занимающиеся рекламой различных продуктов, «полезным делом» – вопрос,
допускающий множество ответов» [4].

Для Бодрійяра подібне «розширення» видається схожим на ракові пухлини,
метастази суспільства. Зникає схема статевого розмноження: машини, клони і
«протези» відтворюються механічно і насаджують подібний порядок серед людей.
Недаремно ідея клонування стала такою популярною.
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У всіх сферах сьогодні зникає метафора. Вірусний процес нерозрізненості – це
всезагальне змішання та взаємне зараження. Настає епоха «вірусної метонімії».
Сексуальність сьогодні присутня не в сексі як такому, але за його межами; і політика
зосереджена не в політиці як такій, а в сексуальності, економіці, спорті, науці і т.д.
Сьогодні все є сексуальним, все політичним, все естетичним. Але якщо все є
політичним, немає більше нічого політичного, вже немає більше нічого сексуального,
і секс стає невизначеним; коли все є естетичним, немає більше ані прекрасного, ані
потворного, а саме мистецтво зникає. Це одночасно і повне втілення ідеї, і її
заперечення: трансполітика, транссексуальність, трансестетика.

«Орбітальна ера», в якій ми живемо, спирається на принцип обернення всього і
всіх навколо власної осі. Простір цієї ери – простір оберту по колу. Прогрес сьогодні
став колоподібним. Саме знання здійснює обертальні рухи, не торкаючись
реальності, так як йому більше немає за що зачепитися.

Ми живемо в суспільстві розмноження, говорить Бодрійяр, але не серед
«зростання», а серед «наростів». Всі сучасні системи схожі на «диявольську
вагітність» (С.Зонтаг). У всіх механізмах присутній такий надлишок, що він не може
бути використаним. Виробляється стільки речей, що вони не встигають відслужити
свою службу. Виробляється стільки повідомлень, що їх ніхто і ніколи не прочитає. І
вся ця надлишковість не веде до звільнення. Потреба у декомпенсації викликає
прискорення всіх процесів, а це наближає людство до апогею інертності.

В сучасному світі, відмічає Бодрйіяр, одержали тріумф три основні форми:
тероризм як форма трансполітики, СПІД і рак як форма патології, транссексуальність
і трансвестизм як форма єдності сексуальності та етики. Людське тіло, яке потрапило
в штучне середовище, втрачає імунітет. Людина, позбавлена захисних засобів, стає
вразливою для техніки. Сучасна система виганяє будь-яке бактеріологічне та
соціальне забруднення. Людське мислення так само виганяється і замінюється
електронікою. А тим часом в асептичному просторі починають безупинно множитися
нові віруси. Це стосується як тіла, так і соціуму, адже соціальна система теж втрачає
свій природній захист в процесі ї підробки. Коли система відмовляється від
розрізнень, говорить Бодріяйр, нею оволодіває принцип Зла як принцип повернення
до попереднього стану [3].

Проблеми, які знову постали перед суспільством, на думку Бодрійяра, є
захисною реакцією: СНІД протистоїть сексуальній епідемії», наркотики захищають
від розумового отупіння і універсальної запрограмованості, тероризм захищає від
«епідемії згоди» і необмеженого впливу державної влади, неврози захищають від
божевілля і т.д. Всі ці явища не є ірраціональними, а виражають логіку системи. Це
означає, що знищити екстремальні явища в принципі неможливо; навпаки, із
зростанням фальсифікації системи вони будуть ставати все екстремальнішими. І в
цьому полягає їхнє благо: аномалії стають терапією для системи [3].

Позитивні, привабливі імпульси, відмічає Бодрійяр, сьогодні вже не властиві
людству. Визначеним почуттям сьогодні є лише відраза, відраза до самого себе.

Коли держави припиняють нападати одна на одну, вони звертаються до власної
території, на якій вчиняють громадянські та міжусобні війни. Це, говорить філософ,
іпохондричний стан тіла, яке зжирає власні органи. Держави доходять до
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самознищення, так як позбавлені можливості знищити суперника. Влада, на думку
Бодрійяра, існує тільки завдяки символічній можливості вказувати на ворога і на
більш-менш абстрактне Зло. Сьогодні політична влада на Заході – лише видимість
власної діяльності, яка втратила можливість на щось вказувати. Тому Захід
виявляється безсилим перед ісламським світом, який не страждає від відсутності
імунітету і легко знаходить собі ворогів. Цей момент є достатньо суперечливим у
сентенціях Бодрійяра, адже якщо розуміти імунітет як відсутність певної
стерильності, «штучного середовища» країни Сходу є дійсно імуностійкими, але у
прив’язці до політики дана аргументація не спрацьовує при глибшому розгляді
проблеми, при постановці питання: хто шукає ворога?

Ісламському тероризму, далі розмірковує Бодрійяр, Захід може протиставити
лише порожню риторику про права людини. А символічна могутність, з чим важко
не погодитись, завжди є сильнішою за могутність грошей і зброї. Ісламський світ
перемагає, від чого всі цінності Заходу разом із «правами людини» провалюються у
порожнечу.

Зникла не тільки політика, зникла, що не менш важливо, й філософія. Основна її
проблема полягає в тому, «як існувати у стані зникнення». Філософія нині починає
займатися периферійними питаннями на кшталт «Чи був Мартін Хайдеггер
нацистом?» і цим починає уподібнюватися до «жовтої преси». Про це згадують
постмодерністи Дельоз та Гваттарі у книзі «Что такое философия?: «Философия
сталкивается с опасностью сделать мерилом мысли столь неинтересные случаи, как
слова «здравствуй, Теодор», обращенные к Теэтету…» [5, с. 177].

Отже, ми переходимо від історичного стадії існування до міфічної, і це
стосується не тільки філософії, але всього без винятку. Узагальнюючи, Бодрійяр
формулює «теорему про проклятий бік речей» – відголосок вчення Батая про
«прокляту долю» [6]. Полягає вона в наступному: негативне породжує кризу та
критику, в той час як позитивне в своєму безупинному піднесенню породжує
катастрофу. Ця катастрофа відбувається в силу неможливості кризи та критики хоча
б у малих дозах. «Все что извергает из себя проклятую сторону своей сути,
подписывает себе смертный приговор» [3, с.157]. Енергія «проклятого боку речей»
належить до «принципу Зла» і змушує працювати всі системи в режимі дивного
атрактора. Цей принцип нерівноваги не є принципом смерті, принципом смерті є
узгодженість.

Під «принципом Зла» Бодрійяр розуміє висловлення жорстких істин, які
стосуються цінностей, права, влади. Західний світ переповнений позитивними
емоціями, тому енергія зла в ньому є слабкою. Найменший негативний рух відразу
стає таємним, а найменший інтелектуальний натяк оточується стіною нерозуміння.

Таким чином, Зло, за Бодрійяром, є необхідним компонентом реальності. Тільки
через домінуючу у західному світі філософію єдності нам важко визнавати існування
двох етичних (а по суті – онтологічних) начал. Бодрійяр закликає перейти від
етичного дуалізму ортодоксального християнства до метафізичного дуалізму
маніхейства. Дуальність, стверджує Бодрійяр, є єдиним джерелом динаміки нашого
світу, так що добро і зло у рівній мірі є відповідальними за ті процеси, які в ньому
відбуваються.
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А.В. Дьяков виділяє три гіпотези стосовно кінця історії у Бодрійяра: 1) Через
прискорення різноманітних оновлень в технічній, комунікаційній сферах, людство
вже не враховує дію реального в історії, прив’язка до речей та подій зникла; 2)
Соціальна сфера стала інертною, тому історія «замерзає» навколо неї. Події зникають
в індиферентності. Історія завершується внаслідок уповільнення. Ця гіпотеза є
протилежною попередній; 3) З подоланням «межі» інформаційної експансії історія
припиняє своє існування: тепер вона не може бути ізольована від моделі її
«вдосконалення», яка насправді є моделлю її симуляції, тобто модель «вимушеного
поглинання гіперреальністю», за висловом Бодріяйра [7]. Тепер ми вже не зможемо
дізнатись якою була історія, що передувала епосі технічної інформації. Ми виходимо
з історії і входимо в симуляцію, так як сама історія є грандіозною моделлю симуляції.
Ми живемо в епоху, коли відбуваються події, обставини яких постійно
осмислюються. Це одночасно і кінець, і постійне відсунення кінця. Починаючи з
1980-х західне суспільство пройшло апогей історичного часу і тепер по низхідній
рухається в зворотному напрямку. Так закінчується лінійність: майбутнього більше
не існує. А оскільки немає майбутнього, немає й кінця. Таким чином, ми маємо
справу не з кінцем історії, а швидше, із поверненням назад. Реальний час нашої
сучасності більше немає нічого спільного з хронологічним часом. Всі події нашої
сучасності є не-подіями. Ми із напругою очікуємо кінця історії, який вже давно
відбувся. Ознакою цього є виникнення ситуацій, які постійно повторюються: війни,
етнічні конфлікти, націоналістичні та релігійні повстання. Бодрійяр навіть пропонує
назвати їх «примарними подіями» (ghost-events). Події є примарними саме тому, що
ми перебуваємо у дефектній історії. Повторюючись, історія перетворюється на фарс,
а фарс, повторюючись, стає історією. «Дело не в том что событий стало слишком
много, а в том, что событие в самом себе умножается его распространением через
средства информации. Я бы сказал, что именно потому, что все стало историей,
верить в нее уже невозможно. …Так что, очевидно, именно из-за этого избыточного
рассеивания мы понемного утратили понятие и смысл истории. Это конец истории не
в понимании Фукуямы, через разрешение всех порожденных ею противоречий, но
рассеивание истории как события: как постановка медиа, как излишек
видимости….При том, что информация распространяется мгновенно, времени для
самой истории не остается. Ей попросту некогда происходить. Она циркулирует
мгновенно…» [7, с. 258].

Висновок. За Бодрійяром історія є геніальною містифікацією, яка репродукує
сама себе. Людина як носій історії зникла, залишились лише порожні циркуляції
давно померлих соціальних інститутів. Суспільство поглинають віруси симулякрів,
антитілами до яких може виступати лише «принцип зла». Останній розбиває систему
вщент, даруючи світові необхідний баланс та втрачену гармонійність. В цьому
полягають як есхатологічні погляди Бодрійяра, так і його своєрідна етика, про що
пише Джозеф Дж. Тейнк: «Разве не проблематичен дискурс, который, принимая
время от времени характер реалистической эпистемологии, утверждвет, что
реальности больше нет? Каким образом, хочется спросить, можно диагностировать
реальные процессы, работая над уничтожением реальности?...За этими
бросающимися в глаза противоречиями, головокружительностью его
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провокаций/заявлений и его внимательностью к противоположностям я всегда
замечал некое подмигивание, жест, указывающий, что вместе мы можем узнать, что
такое гиперреальность (или что она не есть?), а значит, избежать ее соблазнов» [8,
с.71].

Список літератури
1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / Сорокин П. – М.: Издательство политической

литературы, 1992. – 544 с.
2. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть / Бодріяр Ж. – Львів: Кальварія, 2004.- 376 с.
3. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Бодріяр Ж.; [пер. с фр. Л. Любарской, Е. Марковской]. – М.:

Добросвет, 2000. – 258 с.
4. Мак-Люэн М. Понимание медиа. Внешнее расширение человека – ч.1.  Введение [Электронный

документ] / Мак-Люэн М. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/154221/read#t37.
5. Гваттари Ф. Что такое философия? / Делез Ж., Гваттари Ф. – М.: Інститут экспериментальной

социологии; Спб.: Алетейя, 1998. – 288 с.
6. Батай Ж. Проклятая доля / Батай Ж. – М.: Гнозис: Логос, 2003. – 207 с.
7. Дьяков А.В. Жан Бодрийяр: Стратегии «радикального мышления» / Дьяков А.В. – Спб.:

Издательство С.-Петерб. Ун-та, 2008. – 357 с.
8. Джозеф Дж. Тэйнк. Вирусное мышление в сумерках ценностей / Джозеф Дж. Тэйнк // ХОРА. –

2009. – № 2(8). – С. 71-83.

Назаренко М.С. Эсхатологические мотивы философского творчества Ж.П. Бодрийяра //
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Философия.
Культурология. Политология. Социология. – 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – С. 3-9.

Статья посвящена анализу эсхатологических взглядов известного французского философа Жана
Бодрийяра. Особое внимание обращено на концепты «конца истории», «конца социального», понимании
Бодрийяром исторического времени и места социума в нем. Предложено этическое разрешение данного
дискурса в контексте философских призведений мыслителя.

Ключевые слова: схатология, гиперреальность, трансполитика, трансэстетика, транссексуальность.

Nazarenko M.S. Eschatological motives in J. Baudrillard’s philosophical work // Scientific Notes of
Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. –
2010. – Vol. 23 (62). – № 2. – P. 3-9.

The article is devoted to analysis of eschatological views of famous French philosopher Jan Baudrillard.
Special attention is paid to the concept of «the end of history», «the end of social», Baudrillard’s understanding
of historical time and to place of society in it. Ethical decision of this discourse is proposed in context of
philosophical works of thinker.

Keywords: eschatology, hyper-reality, trans-policy, trans-aesthetics, trans-sexuality

Поступило в редакцию 13.10.2009

http://lib.rus.ec/b/154221/read#t37



