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ПАРОЛИ
(Mots de passé, Pauvert, department des Editions Fayard,2000)
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Този текст се отнася към един филм, произведен по концепция на Лесли Ф.
Грунберг и режисура на Пиер Буржоа (през 2000).
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Парадоксално е, поглеждайки назад, да рисуваш панорамата на едно философско
мислене, което никога не е искало да бъде предвиждащо. Това напомня малко на
Орфей, който твърде рано се обърнал към Евридика и така завинаги я предал на
подземното царство. Значи да направиш така, че мисленето да съществува пред
самото себе си и като че от самото начало да предусеща края си, като че е
затворено, като че се развива по кохерентен начин, като че винаги вече е
съществувало. Така че не виждам друга възможност да говоря за него, освен в
понятия на симулацията, малко като Борхес, който реконструира залязла култура по
фрагментите на една библиотека. Което означава, че никак не мога да си поставя
въпроса за социологическата му вероятност, да отговоря на този въпрос, впрочем,
би ми било изключително трудно. Вероятно трябва да се поставиш в позицията на
въображаем пътник, който случайно попада на тези писания като на забравен
ръкопис и по липса на други документи, се опитва да реконструира описаното в тях
общество.
Ж.Б.
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Пароли... Струва ми се че този израз като при инициация прониква във
вътрешността на нещата, без да иска да ги каталогизира, да ги описва подробно.
Защото думите са носители на идеи, те ги генерират, и то много повече отколкото
обратното. Като магически оператори и не без известен чар те не само
опосредстват идеи и неща, но и самите стават метафори и в спирално движение се
преобразуват едни в други. Така те са преносители и контрабандисти (passeurs
d`idees).1
За мен думите са изключително важни. За човек, който не претендира, че
мисленето му трябва да важи като окончателно и затворено в себе си, е ясно, че
думите имат собствен живот – и следователно са смъртни. За мен поне това е ясно.
Във временността на думите е заложена една почти поетична игра на смърт и ново
раждане: следващите една след друга метафоризации правят така че една идея
става все повече и нещо различно от самата себе си – става „мисловна форма”.
Защото езикът мисли, той ни мисли и мисли за нас, поне доколкото мислим чрез
него. Тук също става дума за една размяна – една може би символична размяна
между думи и идеи.

Вярваме, че напредваме с помоща на идеи – това несъмнено е фантазмът на
всеки теоретик, всеки философ. Но и думите сами генерират или регенерират идеи,
служат като „предаватели” или „спекуланти”. В такива моменти идеите се
преплитат и смесват на равнището на думата, като тя вече служи - в една катализа,
в която на карта е поставен самият език – като не-технически оператор. Чрез което
най-малкото се превръща в поне толкова важен колкото идеите залог.
Тъй като думите преминават отсам и отвъд (passent), тъй като умират (trepassent),
преобразуват се в метаморфози и по силата на непредвидими, некалкулируеми
разклонения се превръщат в преносители или контрабандисти (passeurs ) на идеи,
то изразът „пароли” ми се струва че предлага възможност още веднъж да подхвана
нещата, като от една страна ги оставя да кристализират в конкретния си гещалт, но
същевременно ги поставя в една отворена, панорамна перспектива.
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Обектът
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Изглежда че за мен „обектът” е „паролата” пар екселанс.Още в самото начало
избрах този зрителен ъгъл, тъй като исках да се освободя от проблематиката на
субекта. Неговата алтернатива беше въпросът за обекта, и той остана хоризонта в
разсъжденията ми. Имаше си и причини, свързани с тогавашното време: през
шейсетте години, посредством прехода от примат на производството към примат на
потреблението обектите излязоха на преден план. Наистина, интересуваше ме не
толкова произведения обект сам по себе си, колкото това, което обектите си казваха
един на друг, знаковата система и синтаксиса, който създаваха. Както и преди
всичко факта, че отпращаха към един свят, който е по-малко реален, отколкото ни
караха да го виждаме мнимото всемогъщество на потреблението и печалбата. За
мен, в този свят на знаци обектите много бързо се освободиха от потребителната си
стойност за да играят помежду си, да се съотнасят.
Зад това семиологическо формализиране несъмнено роля изигра и една
реминисценция на Погнусата на Сартър и толкова известния корен, който там се
описва като подтискащ обект, отровна субстанция... Струваше ми се, че този обект
притежава страст, най-малкото изглеждаше да има собствен живот и да е в
състояние да избягва пасивността на употребата си, като постига някакъв вид
автономност и може би дори способност да си отмъщава на субекта, твърде сигурен
в надмощието си над него. В обектите винаги са виждали неподвижен и безмълвен
свят, с който, под предтекст че е създаден от нас, може да се разполага. Но на мен
този свят винаги имаше да каже нещо, което надхвърляше употребата му. Той
пристъпваше в царството на знаците, в който нищо не се случва толкова просто,
защото знакът е винаги изличаване на нещото. Така че обектът означаваше реалния
свят, но също и отсъствието му – и особено това на субекта.
Интересуваше ме тъкмо изследването на тази флора и фауна на обектите. При
това се възползвах от всички дисциплини, които тогава се носеха във въздуха,
психоанализата, марксисткия анализ на производството и най-вече анализът на

езика, както го правеше Ролан Барт. Но най-интересното в обектния анализ беше
това, че изискваше преминаване през всички тези дисциплини, налагаше известна
трансверзалност (напречност). А именно, обектът не беше редуцируем до никоя
дисциплина и като ги оспорваше – допринасяше за това да бъдат поставени под
въпрос самите им постулати, включително тези на семиологията, доколкото
обектът-знак, в който се наслояват различни оценъчни типове е много поамбивалентен отколкото езиковият знак.
Независимо от собствения интерес на тези различни подстъпи, това което ме
пленяваше и все още ме пленява е начинът по който обектът се изплъзва, по който
изчезва – всичко това, което остава „неведомо” в него. Размяната, на която е
носител, остава незадоволена. Той наистина е посредник, но тъй като е
непосрествен и иманентен, същевременно взривява това посредничество.Намира се
от двете страни, означава сбъдване и разочарование едновременно; може би по този
начин той се отнася към онази прокудена част, за която Батай казва, че не може
никога да бъде разгадана и спасена. За обекта няма спасение, някъде има един
„остатък”, който субекта не може да завладее, който той вярва че може да отстрани
чрез излишък и натрупване, но който води само до това, че умножава преградите в
отношението. В началото се общува с обектите, по-късно обаче това общуване бива
блокирано от избуяването. Обектът играе драматична роля, той е абсолютен артист,
с което разстройва всяка проста функционалност. И именно в тази посока ме
интересува.
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1. Френското passeur означава както „лодкар”, така и „контрабандист”. Идва от
passer , („прекосявам”, „пренасям на другия бряг”), на което кореспондира и
гръцкото metapherein, в буквалното си значение („пренасям другаде”).
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Стойността
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Разбира се стойността е тясно свързана с обекта, но тук става дума за ограничена
област, за потребителната и разменната стойност, тези основи на произвоството и
пазара. Потребителната и разменната стойност - както и диалектиката, която
съществува между тях – ми се струваха в началото рационално образувание,

постулиращо възможността да се уравни стойността, да й се намери общ
еквивалент, който е в състояние да изчерпи значенията и да даде отчет за размяната.
После в играта се намеси антропологията, за да подходи към тези понятия от друга
посока и да разруши идеологията на пазара – пазара като идеология, не като
реалност. Антропологията предлага обръщане назад към общества и култури, в
които понятието за стойността, както го разбираме ние, практически не съществува,
където нещата никога не се разменят директно едно срещу друго, а винаги чрез
посредничеството на една трансцендентност, една абстракция.
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Освен пазарната стойност има морални или етически стойности, които
функционират като установени противостояния на добро и зло, красиво и грозно и
т.н. Но въпреки това, струваше ми се че има възможност нещата да циркулират
различно и тъкмо други култури предлагаха представата за начин на организация, в
който не се появява трансцендентност на стойността, а с това и трансцендентност
на властта, тъй като тя, известно е, се конституира чрез манипулация на
стойностите. Ставаше дума за това да се опита да се освободи обекта – и не само
той – от лустрото на статуса му на вещ, да му бъде върната една непосредственост,
една сурова реалност, на която не би могло да се постави цена. Дали нещо не е
„ценно” или пък няма „цена”: и в двата случая се намираме в областта на
неоценимото, в силния смисъл на думата. Оттук нататък възможната им размяна се
извършва на други основи, които не попадат – както е при обичайната система на
стойностите – в обсега на договора, а в този на пакта. Съществува дълбоко
различие между договора, който представлява абстрактно споразумение между две
страни, два индивида, и пакта, една дуална, съучастническа релация. За
илюстрация би могло да се посочат различни модалности на поетическия език, при
който размените между думите – както и интензивното удоволствие, което доставят
– се състоят извън простото им дешифриране, отсам или отвъд функционирането
им като „смислова стойност”. Същото се случва и при обектите и индивидите. В
това отношение съществува възможност да бъде направено късо съединение между
стойностната система и създадената от нея сфера на влияние. Основавайки се на
смисъла ставаш господар на езика и комуникацията (макар че актът на говорене и
модалностите му играят роля в това овладяване на дискурса), основавайки се на
пазарната стойност постигаш господство на пазара. А върху основата на
стойностното различаване между добро и зло добиваш морално влияние...
Непосредствено свързано с това е изграждането на всяка една власт. Може да е
утопично да излезеш извън стойността, да искаш да се подвизаваш в една
отвъдност на стойността, но тук става дума за оперативна утопия, за опит да
мислиш едно по-радикално функциониране на нещата.
Във всички случаи изследването на стойността е нещо комплексно: колкото
пазарната стойност е познаваема, толкова неустойчива и летлива е знаковата
стойност – в даден момент тя е изчерпана и се разпилява в предявяване на
претенции (faire-valoir). Ако всичко е заменено от изкуственост, тогава още ли сме
в света на стойностите или в негова симулация?
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Може би винаги пребиваваме в двоен морал...Една морална сфера, тази на
комерсиалната размяна, и една неморална сфера, тази на играта, в която важи само
събитието на самата игра както и възникването на общото правило. Да споделяш
едно правило е нещо съвсем различно от това да се съотнасяш към съвместен общ
еквивалент: за да можеш да играеш трябва да си напълно въвлечен, което създава
между партньорите едно много по-драматично по вид отношение отколкото
комерсиалната размяна. В такова отношение индивидите не са абстрактни
същества, които могат взаимно да се заместват: имайки пред вид залога под
формата на победа или поражение, живот или смърт, всеки разполага с уникална
позиция. Дори в най-баналните си форми играта изисква друго подхождане към
залога на играта, отколкото размяната – една дума, която впрочем е дотолкова
амбивалентна, че междувременно говоря за невъзможната размяна.
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Символичната размяна
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Символичната размяна е онова стратегическо място, в което всички модалности на
стойността се вливат като че ли в някаква „сляпа” зона, в която всичко отново бива
поставено под въпрос. Тук символичното не притежава нито обичайното си
значение на ”въображаемо”, нито това което му дава Лакан. Става дума за
символичната размяна в смисъла, в който я разбира антропологията. Докато
стойността е насочена винаги едностранно и съобразно система от
еквивалентности преминава от една точка към друга, то при символичната размяна
става въпрос за обратимост на отделите членове. С това понятие за мен беше важно
да изразя точната противоположност на комерсиалната размяна и по този начин да
се опитам да упражня политическа критика на обществото ни в името на онова,
което вероятно би могло да се нарече утопия, но в много други култури е
съществувало като жива форма.
Реверзибилност всъщност е обратимостта на живот и смърт, добро и зло, на
всичко, което сме организирали в алтернативни стойности. В символичния
универсум животът и смъртта са взаимно заменими. И тъй като няма отделни
членове, а напротив, има обратимост, идеята за стойността отново е поставена под
въпрос, защото тя изисква стриктно противоположни членове, между които да
може да се развие диалектика. В символичното обаче няма диалектика. Що се
отнася до живота и смъртта в нашата система от стойности, то тук няма
реверзибилност: позитивното е на страната на живота, негативното е на страната на
смъртта, смъртта е краят на живота, неговата противоположност. В символичния
универсум е обратното, членовете са взаимно заменими в същинския смисъл на
думата.

Това важи за абсолютно всички области, значи и за стоковата размяна: потлача
функционира чрез определен вид циркулация на стоки, на която е чужда идеята за
стойност, която включва идеята за пилеене и разточителство на неща, но която не
бива никога да спира. Размяната не бива никога да стихне, трябва да става все поинтензивна, дори ако води към смъртта. На тази форма на размяната почива и
играта, и то дотолкова, доколкото при нея парите вече не притежават твърда
стойност, тъй като следвайки символичното правило – което разбира се се
различава от моралния закон – те се привеждат винаги отново в обръщение. Според
това символично правило спечелените пари в никакъв случай не бива да се
превърнат отново в комерсиална стойност, а трябва непрекъснато да бъдат
рискувани като залог в самата игра.
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Тази символична размяна може да бъде разбирана и на една по-широка основа, а
именно - тази на формите. Така животинската, човешката и божествената форма се
разменят следвайки строго определени метаморфози, при които никоя не остава
ограничена в своята дефиниция (човешката в противовес на нечовешката и т.н.).
Има символична циркулация на нещата, при която никое не разполага с отделна
индивидуалност, а всички действат в някакъв вид универсално съучастничество на
неделими една от друга форми. Същото важи за тялото, което също вече не
притежава „индивидуален”статус: то е някакъв вид жертвена субстанция, която не
съставлява противоположност на друга субстанция като например на душата или
на някаква друга духовна стойност. В онези култури, в които тялото винаги е
поставено като залог в ритуала, то в никакъв случай не е символ на живота, и не
става въпрос за неговото здраве, неговото оставане жив и неговата
неприкосновеност. Докато нашето виждане за тялото е индивидуализирано
свързвайки го с понятия като собственост и власт, там то е подложено на
непрекъсната обръщаемост. То е субстанция, която може да преминава през други
форми – животинската, минералната или растителната.
Не се ли разиграва впрочем винаги всичко на равнището на символичната
размяна, тоест като залагане на карта, и като такова далече надхвърлящо
рационалното действие с нещата и телата, практикувано от нас днес? Колкото и
парадоксално да изглежда, бих се осмелил да мисля, че никога не е имало икономия
в рационалния, научен смисъл, - така както ние я разбираме – и че винаги
символичната размяна образува радикалната основа на нещата, и това е равнината,
в която те се разиграват.
Тази символична размяна може да се разглежда и като един загубен обект, може
да се интересуваме от потлача в примитивните общества, да го изследваме
антропологично и същевременно да установим, че ние, от своя страна изцяло и
напълно живеем в едно комерсиално и белязано от стойността общество... Но
толкова ли е сигурно? Може би непрекъснато се намираме в гигантски полач.
Описваме области, в които изглежда че се събират различни видове икономически,
анатомически или сексуални рационалности, но фундаменталната, радикалната

форма е винаги предизвикателството, наддаването в играта, потлача – значи
формата на отричане на стойността. На жертването на стойността. По този начин
ние бихме живяли все още в съответствие с един модус на пожертване, без обаче да
искаме да го приемем съзнателно за себе си. Без изобщо да можем това, защото без
ритуалите, без митовете на нас ни липсват средствата да го направим.
Безсмислено е носталгично да копнеем по него: основали сме друга форма на
организация, която там, където е имало циркулиране, кръговрат и обръщаемост, е
създала необратима линеарна система. Живеем, после умираме, и това наистина е
краят.
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Прелъстяването
!

Светът на прелъстяването за мен беше този, който радикално се противопоставя на
света на производството. Въпросът вече не беше за света на стойността да се
създават, фабрикуват, продуцират неща, а те да се прелъстяват, да се отклоняват от
тази стойност, а значи и от своята идентичност, своята реалност, за да се оставят на
играта на привидността, на символичната си размяна. Тази символична размяна
имаше предвид най-напред света на икономиката – като в потлача – а по-късно
символичната размяна на смъртта. Най-накрая към тях се присъедини
сексуалността, като малко стесни полето на разсъждения. Възгледа ми е, че
прелъстяването имплицира всичко, а не само размяната между половете. Без
съмнение, всеки пол търси и намира идентичността си въз основа на различието си,
конфронтирайки се с другия – по начин съдържащ както съперничество, така и
тайно съгласие – като позитивно заема сексуалността като функция и наслаждение.
Но за мен прелъстяването беше преди всичко онази обратима форма, в която двата
физиологични пола разиграваха идентичността си, залагаха себе си. Предвид на
предубеждението, че мъжкото е сексуалната идентичност сама по себе си, ме
интересуваше една форма на ставане-мъжко на женското, на ставане-женско на
мъжкото. Аз разбирах женското като това, което противоречи на
противопоставянето мъжко/женско, на противопоставянето на двата пола като две
стойности. Женското беше преминаващото напречно през тези понятия и в известен
смисъл разрушаващо сексуалната идентичност. Трябва да кажа, че това предизвика
някои недоразумения с феминистките. Защото на тази основа вече не ставаше дума
за сексуално освобождение, което в края на краищата ми изглеждаше един доста
наивен проект, тъй като почиваше върху стойността, върху сексуалната
идентичност и т.н.
Прелъстяването е по-фатална, също и по-рискована игра, защото в никакъв
случай не е изключително работа на удоволствието, а обратното, е нещо различно

от наслаждението. Прелъстяването е предизвикателство, форма, която постоянно се
стреми да обърка някого по отношение на идентичността му, по отношение на
значението, което сам си е приписал. В него се намира възможността за радикална
другост. Струваше ми се че прелъстяването се отнася до всички форми, които се
изплъзват от системата на натрупване и производство. Всъщност нито сексуалното
освобождение – голямата тема на онези години – нито освобождаването на труда не
напускаха продуктивистката схема. Въпросът беше все в това да се освободи
енергия – чийто архетипен модел беше материалната енергия, което пък беше
модел, абсолютно противостоящ на голямата игра на прелъстяването, която не е
акумулираща.
Прелъстяването е не толкова игра върху клавиатурата на желанието, колкото игра
с желанието. Тя не го отхвърля, не е негова противоположност, а го залага в играта.

!
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Привидността принадлежи, далече отвъд физичните явления, към сферата на
прелъстяването. Това е сферата, в която залагането на битието в играта
представлява вид деонтология, при която имаме работа с гъвкави, обратими форми,
при която никой пол не може да бъде сигурен в своите основи и най-вече в
превъзходството си. Навремето аз разиграх – както и във връзка със символичната
размяна – женското на мястото на смъртта. Беше нещо като парола, един вид
реалност на прехода, ако мога така да кажа, вид признак за обратимостта на живот
и смърт. По този начин femina представляваше обратимостта на мъжко и женско.
Но все пак трябва да изясня: Изразът „прелъстяване” бива постоянно използван в
цяла поредица от значения, като например: „прелъстяване на масите от властта”,
„медийно прелъстяване”, „големите прелъстители”... Аз никога не съм използвал
този израз в подобна, макар и много разпространена плоскост. Вярно, струваше ми
се, че исторически погледнато, в областта на прелъстяването жената притежава
прилегирована позиция. Обаче се вярваше, че свързването на жената с
прелъстяването означавало също така изоставянето й на привидността – тоест на
фриволността. Абсолютна нелепост: Прелъстяването, за което говорех, е в
действителност символичното господство на формите, докато другото е само
материалното господство на властта с помощта на лукавството.

!

Прелъстяването е пра-престъплението. И опитите ни да подобрим света, да му
придадем едностранчив смисъл, като например цялото огромно начинание на
произвоството, имат несъмнено за цел да елиминират, да разрушат този в крайна
сметка опасен, гибелен терен на прелъстяването.
Защото този свят на формите – прелъстяване, предизвикателство, обратимост – е
по-силният. Другият, светът на произвоството, наистина притежава властта, но
надмощието е на страната на прелъстяването. Мисля, че то наистина не се явява на
първо място в понятия като причина и следствие или последователност, но в една
повече или по-малко далечна перспектива е по-силно от всички системи на

произвоството (богатства, смисъл, удоволствие...). И може би дори всички видове
производство са му подчинени.
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Извън-сцената*
!
!
!

* Obscene, идва от латинското obs-cenus (-a, -um) (мръсно, грозно, противно, отблъскващо),
етимологично от ob- <против>, и cena (-ae) <основно ядене, блюдо>, с наставката –s; буквално
<противно на приемането на храна>. Поради разделянето на сричките след s става ясно, че
етимологическо тълкуване ob scenam <противно на сцената> е неубедително, още повече че scena в
латинския би могла да се яви само като чуждица от гръцкия. (справка от Уикипедията)
Позволих си този опростен превод на obscene, тъй като ми се стори че употребата му от Бодриар
прави ясни твърде много смисли, докато един тълкуващ превод като например „неприличното” или
„отблъскващото”, или „противното”, биха само му ги отнели. /бел.прев./

!
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Без съмнение „сцена” и „obscene” имат различна етимология, но пък сравнението е
примамливо. Нали щом има сцена или театър, има поглед и дистанция, игра и
другост. Играта на актьорите е тясно свързана със сцената. Когато обаче става дума
за obscene, няма сцена, няма вече игра, дистанцията на погледа изчезва. Да вземем
например порнографията: Тук имаме напълно реализираното тяло. Може би
дефиницията на извън-сцената е ставане-реално на нещо, ставане-абсолютнореално на нещо, което дотогава е било метафоризирано или е притежавало
метафорично измерение. Сексуалността винаги притежава – както и
прелъстяването – метафорично измерение. В извън-сцената тялото, половите
органи, половият акт вече не са брутално „поставени на сцена”, а се оставят
непосредствено на гледането, тоест на поглъщането с очи, биват едновременно
абсорбирани и резорбирани. При това става дума за едно тотално acting out на
неща, които по принцип са предмет на драматургия, сцена, игра между
партньорите.Тук няма игра, няма диалектика и дистанция, а тотално предварително
споразумение между елементите.
Това, което важи за телата, важи и за преработката на едно събитие от медиите, за
информацията. Когато нещата станат твърде реални, когато са дадени, реализирани
непосредствено, когато сме в късо съединение, приближаващо ги все по-близо,

тогава се намираме извън-сцената... От тази гледна точка Regis Debray подложи на
интересна критика обществото на спектакъла: според него в никакъв случай не
живеем в общество, което ни отдалечава от нещата, в което биваме отчуждени
поради отделеността си от тях... Проклятието ни е, че сме ужасно близко до тях, че
всичко се реализира непосредствено – както ние така и нещата. Тъкмо този твърде
реален свят е извън-сцената.
В такъв свят няма комуникация, а контаминация (сливане) от вирусен тип, всичко
преминава непосредствено от единия към другия. Думата промискуитет изразява
същото: Всичко е непосредствено налично, без дистанция, без чар или привличане.
И без истинско удоволствие.
Извън-сцената и прелъстяването са двете крайности, както показва изкуството,
което също е терен на прелъстяването. От една страна има изкуство, което е в
състояние да открие друга сцена освен реалната, друго правило на игра, а от друга
страна е реалистичното изкуство, което пропада в нещо като извън-сцена, като
става описателно, обективно или пък рефлексия на упадъка, на раздробяването на
света.
В самата извън-сцена има наддаване: да представяш голото тяло може да е извънсцената, да го покажеш отслабнало до скелет е още повече извън-сцената. Става
ясно, че цялата критическа проблематика на медиите се върти около този праг на
толерантност спрямо огромното количество на извън-сцената: Щом трябва да
казваме всичко, ще казваме всичко... Но обективната истина е извън-сцената.
Когато ни разказват всички детайли от сексуалната активност на Бил Клинтън, то
извън-сцената всеки случай е толкова смешна, че се питаш дали във всичко това не
се крие иронично измерение. Такова едно обръщане би било може би последна
форма на прелъстяване в един обхванат от разложение, пребиваващ в тотална
извън-сцена свят. Но принципно не ни се иска да го вярваме. Извън-сцената, тоест
пълната видимост на нещата, е дотолкова непоносима, че справянето с нея, за да
оживееш, става посредством стратегията на иронията. В противен случай тази
транспарентност би била абсолютно убийствена.
Ето че навлизаме в един неразрешим антагонизъм между добро и зло, при който има опасност това да бъде сметнато за манихейство и противоречащо на целия ни
хуманизъм – помирение мужду тях е невъзможно. Това правило на играта трябва да
се приеме, и за мен то е ако не утешително, то поне ми изглежда по-луцидно от
мисълта един ден светът да се обедини, да се изгради отново хипотетичното
царство на доброто. Тъкмо когато искаш да постигнеш това абсолютно добро,
излиза наяве злото. Колкото и парадоксално да изглежда: Не се ли извършва днес
най-лошата от всички дискриминации посредством правата на човека – и то в
планетарен мащаб? Следователно стремежът към доброто бележи перверзни
резултати и тези перверзни резултати са винаги на страната на злото. Но да говорим
за злото не значи да произнасяме присъда: В известен смисъл злото е фаталното – а
една фаталност може да има щастлив или нещастен край.
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Прозрачността на злото
!

Всяка прозрачност веднага повдига въпроса за противоположността си, за тайната.
Това е алтернатива, която в никакъв случай не попада в областта на морала,
областта на добро и зло: става дума за друго разделяне на нещата, за тайното и
профанното. Някои неща никога не се случват пред очите ни, а биват споделяни
тайно, при което формата на размяната им се различава от тази, която преминава по
пътя на видимото. Ако всичко се стреми да преминава като видимо, както е в нашия
свят, какво ще се случи с тайните неща? Ще станат окултни, скришни, пагубни:
което чисто и просто е било тайно, тоест разменено е било тайно, то се превръща в
зло и трябва да се отстрани и унищожи. Но тези неща не могат да се разрушат:
тайната е в известен смисъл неразрушима. Следователно ще стане диаболична и ще
премине дори в приложените за отстраняването й инструменти. Енергията й е тази
на злото, енергия, произлизаща от не-обединеността на нещата – доколкото
доброто се дефинира като обединяване на нещата в един тотализиран свят.
Оттук нататък всичко, почиващо върху дуалност, разпад на нещата, върху
негативност и смърт, бива смятано за зло. Обществото ни е загрижено всичко да
функционира добре, на всяка потребност да отговаря някаква технология. Така
погледнато цялата технология е на страната на доброто, тоест на страната на
всеобщото изпълване на желанията в уеднаквени обстоятелства.
Днес живеем в система, която можем да наподобим на „лентата на Мьобиус”. Ако
живеехме в система на непосредствено противостоене, на конфронтация, то
можеше да има ясни стратегии, основани на линеарността на причина и следствие.
Независимо дали си служим с добро или зло, случващото се е в духа на даден
проект, а макиавелизмът в никакъв случай не е чужд на рационалността. Но ние
живеем в един напълно алеаторен (alea, лат. зар, зависим от случая) свят, в който
причина и слествие се наслагват като в лентата на Мьобиус и никой не може да знае
къде свършват следствията на следствията.
Един пример за перверзно следствие, за перверзен ефект, е борбата против
корупцията, която властва в икономиката и финансирането на партиите. Напълно
ясно е, че тя е осъдима. Съдиите го правят. И се казва, че това е прочистване в
позитивния смисъл на думата. Но това прочистване по необходимост има и
допълнителни следствия. Аферата Клинтън е точно от този вид. Успявайки да обяви
за позорна една граничеща с клетвонарушение юридическа перверзия, съдията
допринася за конструиране на образа на „чистия” американец. Който после

профитира от нарастналата си морална мощ, за да експлоатира останалия свят –
пък било то по демократичен начин.
Да виждаме в действията на съдиите конфликтен противник на политическата
класа е не само едно повърхностно гледище. В известен смисъл те напротив,
допринасят тъкмо за възстановяване на легитимността й – докато проблемът за
корупцията й остава далеч от някакво разрешаване.
А и толкова ли е сигурно, че корупцията трябва да се изкорени на всяка цена?
Човек си казва, разбира се, че всичките тези пари, необходими за заплащането на
посредническите такси (провизиони) при финансирането или дори при
произвеждането на оръжия е толкова по-добре да се използват за облекчаване на
мизерията в света. Но това е прибързана очевидност. Тъй като е безвъпросно, че
тези пари напускат комерсиалния оборот, то „биха могли” да се използват също
толкова добре и за да бетонират цялата държавна сфера. И тогава идва въпросът,
колкото и парадоксален да изглежда: Кое е по-добро, от гледна точка на „доброто” и
„злото”: да продължи производството и продаването на оръжия, част от които може
и никога да не бъдат използвани, или да позволим да изчезне под бетонната маса
една цяла страна? Не е толкова важно как ще отговорим на този въпрос, много поважно е да сме наясно, че няма твърда точка, изхождайки от която да може да се
определи, кое е съвършено добро или съвършено зло.
Разбира се за рационалния дух това е изключително катастрофална и напълно
неудобна ситуация. Но независимо от това, би могло – подобно Ницше, който
говореше за жизненено необходимата илюзия на привидността – да говорим за една
жизнено необходима функция на корупцията в обществото. Тъй като обаче
принципът й е нелегитимен, тя не може никога да придобие официален характер, а
може да оперира само тайно. Това е съвсем очевидно цинична, морално
недопустима гледна точка, но същевременно е и някакъв вид фатална стратегия –
която впрочем не е предназначена за някого, нито пък осигурява ексклузивни
печалби. Така злото отново бива въведено. Злото функционира, защото от него идва
енергията. Борбата срещу него – която е необходима – същевременно води до
реактивиране на енергията.
Тук можем да припомним Bernard Mandeville, който твърдеше, че едно общество
функционира въз основа на пороците си или най-малкото въз основа на
неравновесията си. Не основавайки се на позитивните , а на негативните си
свойства. Ако приемем този цинизъм, можем да разберем, че политическото – освен
всичко друго – се състои в това, да въвежда злото, безредието, в идеалния ред на
нещата. Следователно не бива да го отхвърляме, а да играем с него, да го
заблуждаваме и да пречим на плановете му.
Заглавието „Прозрачността на злото” не представя нещата съвсем точно. По-скоро
би трябвало да говорим за едно „прозиране” (transparition) на злото, което, каквото
и да правим, „прозира” през всичко, пропива всичко, което се опитваме да
овладеем. Впрочем самата прозрачност би била именно злото – загубване на
каквато и да е тайна. Точно както в „перфектното престъпление” криминалното е
самата перфектност.

Виртуалното
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В обичайното си значение виртуалното е противостоящото на реалното, но
внезапният му размах вследствие на новите технологии оставя впечатлението, че е
по-скоро изчезването, краят на реалното. За мен фактът да оставиш да се прояви
един реален свят, означава да го произведеш и както вече казах, за мен реалното
беше винаги форма на симулация. Ефект на реалност, на истина или на обективност
може наистина да бъде предизвикан, но само по себе си реално няма. Тогава
виртуалното е само една хипербола на тази тенденция на преход от символичното
към реалното – което е от своя страна нулева точка на виртуалното. В този смисъл
виртуалното се пресича с понятието хипер-реалност. Напълно хомогенизираната,
дигитализирана, „операционализирана” виртуална реалност идва на мястото на
другата реалност, защото е перфектна, контролируема и непротиворечива. Тъй като
е „по-съвършена”, тя е по-реална от тази, която обосновахме като симулакрум.
Във всеки случай изразът „виртуална реалност” е абсолютен оксиморон. Вече
нямаме работа с доброто старо философско разбиране, виждащо във виртуалното
определеното да стане актуално и което развиваше диалектика между двете
понятия. Виртуалното е вече онова, което заема мястото на реалното, като е
дотолкова окончателното му разрешаване, доколкото изпълва света в окончателната
му реалност и същевременно подпечатва разпада му.
В този смисъл виртуалното е, което ни мисли: вече нямаме нужда от субект на
мисленето или на действието, всичко се случва посредством технологическо
опосредяване. Но дали наистина виртуалното е онова, което приключва
окончателно със света на реалното и играта, или е по-скоро част от експеримент, с
който играем ние? Дали сами не играем пред себе си комедията на виртуалното, с
една лека следа от ирония, както в комедията на властта? Дали тази огромна
инсталация на виртуалността, този художествен пърформанс, не е по същество една
нова сцена, на която на мястото на актьорите са дошли операторите? Тогава не
бихме имали основания да вярваме на всичко това повече отколкото на коя да е
идеологическа организация. Една по-скоро успокоителна хипотеза: Всичко това в
крайна сметка не е нищо сериозно, а унищожаването на реалноста ни най-малко не
е доказано.
Но ако нашият свят наистина открие виртуалният си дубльор, тогава трябва да
разберем, че с това се осъществява една тенденция, започнала доста отдавна.
Известно е, че реалността не я е имало винаги. За нея се говори едва откакто има
рационалност, която да я изрази, както и параметри, с чиято помощ да бъде
представена, посредством кодирани и декодируеми знаци.
В областта на виртуалното вече не става дума за стойността, а чисто и просто за
превръщане в информация и пресмятане, за едно обобщаващо пресмятане, в което
ефектите на реалността изчезват. Виртуалното би могло да бъде наистина хоризонт
на реалното – така както във физиката се говори за хоризонт на събитията. Но може

и да се мисли, че всичко това е само обиколен път за един непознаваем все още
залог.
Днес ни владее истинска заслепеност от виртуалното и всичките му технологии.
Ако то наистина е начин за изчезване, то би било – наистина доста мрачно, но пък
съзнателно – решение на самия вид: решение изцяло да се клонира в друг свят, да
изчезне като човешки род в същинския смисъл на думата, за да продължи като
изкуствен род, който би притежавал много по-мощни, по-оперативни атрибути.
Това ли е залогът?
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Тук се сещам за един разказ на Борхес („Фауната на огледалата”), в който се говори
за народи, заточени на обратната страна на огледалото и превърнати просто в
отражение на краля, който ги е покорил. Това би била голямата система на
виртуалното, а всичко останало нищо повече от различни видове клониране,
отблъскване и презрение. Но в разказа споменатите народи все по-малко приличат
на владетеля си и един ден преминават в отсамната страна на огледалото. И така,
според Борхес, те вече няма да бъдат побеждавани. Представима ли е такава
катастрофа, и същевременно, такава на трета степен революция? Аз поне виждам
такава хипертрофия на виртуалното, че тя би го довела да имплозия. И какво ще
дойде на негово място? Трудно е да се каже, защото отвъд виртуалното не съм в
състояние нищо да разпозная, освен може би това, което Фройд нарече „нирвана”,
проста размяна на молекулярна субстанция и нищо повече. Не би останало нищо
друго освен перфектна система от вълни, която би продължила в стадий на частици
от чисто физичен универсум, не притежаващ нищо човешко, нищо морално, нито
нещо метафизично. Така бихме се завърнали в материален стадий с безсмислена
циркулация на елементите...
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Напускайки сферата на сайънс-фикшъна, все пак може да задържим иронията, тя е
забележителна, че тъкмо онези технологии, които свързваме с нечовечност и
унищожение, може би в края на краищата ще бъдат освобождаващите ни от света
на стойността и съждението. Цялото това бреме на моралната и философската ни
култура, което модерното мислене искаше, - след такова изтощително метафизично
усилие, - да разложи, ще бъде прогонено от техниката, заедно с виртуалното, по
един съвсем прагматичен и радикален начин.
В стадия, в който се намираме, не знаем дали когато достигне точката на
абсолютна перфектност, техниката ще ни освободи от самата техника, - това е
оптимистичната гледна точка – или ние сме се насочили към катастрофата.
Впрочем, изхождайки от теория на драмата, като разрешаваща завръзката
катастрофата може да придобие – в зависимост от играещият главната роля –
щастливи или нещастни форми.

!
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Алеаторното*
!

!
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Алеаторното - на чиято страна искам да поставя фракталното** и
катастрофичното – принадлежат към онези модерни теории, изхождащи от
непредвидими ефекти на нещата или поне от известно разпръсване на причините и
следствията, при което конкретните опорни точки изчезват. Живеем в алеаторен
свят, свят, в който вече няма субект и обект, хармонично разпределени в регистъра
от знания. Алеаторните феномени засягат не само нещата, материалните тела:
самите ние също, дори чрез мисленето си, сме част от молекулярния микрокосмос и тъкмо това създава радикалната несигурност на света. Ако от една страна имахме
алеаторна материя и алеаторни физични следствия, както и хомогенно, едностранно
насочено мислене от друга, тогава все още би имало ясна диалектика на субект и
обект. Но ние вече сме попаднали в клопката на алеаторното мислене, което ни
позволява само да градим хипотези, но вече не и да се стремим към истината. Както
е известно това вече важи за науките на микрофизиката. Но мисля, че важи и за
актуалната ни рефлексия и анализ на обществото, на политическото и т.н. С
помощта на едно от своя страна алеаторно мислене можем да посрещнем само
алеаторни процеси, което е съвсем различно упражнение от класическото
дискурсивно мислене, обосновано от традиционната философия. Този нов подход
не безопасен. Какво все още можем да наречем „събитие”, щом властва хаотично
развитие, с минимални, отиващи-в-безкрайно-малкото изходни причини и изходни
условия, както и огромни глобални следствия? В този смисъл проблемът на
глобализацията е сам по себе си толкова алеаторен и хаотичен, че никой не е в
състояние да го контролира или да се опита да го подчини на някаква стратегия.
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Фракталното също стои в центъра на света ни. Няма да говоря за теориите на
Манделброт, които познавам твърде малко, но това безкрайно повторение на една и
съща микро-форма, една и съща формула, толкова прилича на нашата ситуация,
като че ли сме безкрайно малки частици, като че цялата, концентрирана във всяка
частица информация избуява само съобразно някаква идентична формула.
Още феноменът на масата, както бе идентифициран в социологията, беше един
фрактален, виртуален, вирусен феномен. Всички тези измерения, появили се в
определена историческа фаза, могат да се открият във физиката на масите.
Следователно, какво ако вече има само един фрактален индивид – с което нямам
пред вид един разделен на части, а един разпилян, безкрайно умножен индивид,
което все пак му придава някаква, макар и проблематична, интегративност? В
културен план индивидът вече е клониран, няма нужда да бъде генетично или
биологично клиниран. И дори ако последното някога се случи, то във всеки случай
преди това той вече е ментално и културно клониран: това развитие е ясно
различимо.
Имайки пред вид тези хаотични и катастрофични форми с техните степенувани
процеси установяваме, че човешкият макрокосмос, който се надявахме че можем да
обобщим благодарение на владеенето на света посредством рационалността, се е

превърнал в балон вътре в един напълно неконтролируем микрокосмос от
микрофизичен и алеаторен вид. Сега вече молекулярното и алеаторното са правило.
А реалност, смисъл и истина са изключения – тоест загадка. И как стана възможно,
някъде в някаква малка локализираност на универсума да възникнат този ефект на
истина и ефект на реалност и да продължат толкова дълго – макар и вече на път да
изчезнат?

!
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_______________
*Алеаторното – от alea,(лат.) = зар, алеаториката означава в музиката,
изобразителното изкуство и литературата, създаване на художествени структури
чрез импровизаторски или комбинаторни случайни операции. Понятието алеаторно
не е равнозначно на „случайно” или „произволно”. Алеаториката описва по-скоро
определена, създадена без специално намерение форма на явяване на едно
художествено произведение.
За първи път понятието е използвано от Werner Mayer-Eppler. Той го заема от
Theorie des functions aleatoires на Andre Blanc-Lapierre и Robert Forlet. При това
Майер-Еплер дефинира, в рамките на акустиката, като алеаторни такива процеси,
чието случване е уточнено само най-грубо, а в отделните моменти зависи от
случайното. (Werner Meyer-Eppler, Statistische und psychologische Klangprobleme, в
поредицата електронна музика, информациs за сериалната музика)
Алеаторното се свързва с флуксуса, също с Джон Кейдж, Новата музика. (справка
от Уикипедията, б.пр.)
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** фракталното, понятие въведено от Benoit Mandelbrot (1975), лат. fractus =
счупено, frangere = счупвам, натрошавам на парчета, с което той обозначава
естествени или изкуствени образувания или геометрични образци, които
притежават в голяма степен своя самостоятелност. Такъв е например случаят,
когато един обект се състои от много умалени копия на самия себе си.
Геометричните обекти от този вид се различават в съществени аспекти от
обикновените гладки фигури. Чрез богатството си на форми и свързаната с това
естетическа привлекателност играят известна роля в дигиталното изкуство.
Използват се също при компютърна симулация на формално еднакви структури
като например наподобяващи реалното ландшафти. Много известен фрактал е
Множеството на Манделброт (или още Човечето на Манделброт, защото има такъв
вид, вж. в Уикипедията, бел.прев.)

!
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Хаосът
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Хаосът в никакъв случай не е радикалната противоположност на рационалността.
Нея малко или много успяхме да я овладеем, но дори самите науки се сблъскват с
границите й: В определен момент се появява стената на обекта и законите на
физиката се обръщат наопаки или вече не функционират. Въпреки това не се
отказваме от утопията за все по-перфектно познание, макар че тази радикална
илюзия не е в никакъв случай присъща на самите науки. Що се отнася до мен, то
бих изказал следната, почти манихейска хипотеза: В края на краищата си имаме
работа не с присвояване на света-обект, а с дуел между обект и субект. И в тази игра
жребият още не е хвърлен... Оставаме с впечатлението, че има нещо като ответен
удар, реванш или отмъщение на считания за пасивен обект, който се е оставял да
бъде откриван и анализиран и изведнъж се е превърнал в странен провокатор и в
известен смисъл противник. В странна по вид метафизична конфронтация се
достига като че ли до фатален антагонизъм – подобно на този между Ерос и
Танатос.
Нашите учени днес признават изчезването на обекта на екрана на
виртуализацията: обектът е станал вече неосезаем. Между нас казано, намирам това
за пълна ирония: правилата на играта са в процес на променяне, но вече не ние сме,
които налагат това. Това е съдбата на една култура, на нашата култура. Други
култури, други метафизики сигурно биха били по-малко разтърсени от това
развитие, защото не притежават амбицията, фантазма за притежаване на света, за
анализирането, за владеенето му. На тъй като се стремим да владеем всякакви
постулати, собствената ни система естествено се е насочила към катастрофата.

!
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Краят
С тази дума едва ред на въпросът за времето, въпросът за линеарността му, а
вероятно и за конвенционалната представа, която си изграждаме за него – минало,
настояще, бъдеще, с едно начало и един край. Начало и край образуват двойка,
както причина и слествие, субект и обект. Всичките тези успокояващи неща. Обаче
днес се намираме в един процес на неограниченост, в който краят вече не е
познаваем. В тази връзка говорих за „освободеност от край” в смисъл на една
екстерминация*.
Но краят има предвид също финалността на нещо, даващото смисъл на едно
нещо. Щом сме обхванати в процеси, развиващи се във форма на верижна реакция,
степенуващи се, тогава отвъд една определена критична маса те вече нямат
финалност и смисъл. Елиас Канети отбелязва във връзка с историята, че сме се
озовали отвъд истинското и фалшивото, отвъд доброто и злото, без да имаме
възможност за връщане. Според него има нещо като point of no return, отвъд която
нещата загубват края и целта си. Ако нещо свършва, то е защото наистина се е

състояло, докато ние, след като няма край, влизаме в една история без край,
безкрайна криза, безкрайна серия от процеси. Които са ни познати, които са пред
очите ни: достатъчно е да погледнем само това както безкрайно така и безмерно
развитие на материалното производство.
В тази система няма срок на годност. Във връзка с прехода в 2000 година исках да
видя, дали притежаваме този усет за срок на годност, или просто се намираме в
countdown. Countdown не е край, а означава изтощаване, изчерпването на един
процес, който поради това обаче не прекъсва, а става безкраен. Следователно имаме
работа с една парадоксална алтернатива: или никога няма да достигнем края, или
вече се намираме отвъд него. Що се отнася до мен, аз си казах, че няма да има
„преход” в 2000 година, тъй като тук става дума само за внезапен скок на
времевостта. След като не могат да сложат край, отчаяно се опитват да уговорят
някакво начало. Свидетелство за това е сегашното ни принудително търсене на
начала: виждаме как в областта на антропологията и палеонтологията границите
във времето се изтласкват все повече назад, в едно от своя страна безкрайно
минало.
И така, хипотезата ми гласи, че вече сме прекрачили point of no return, че вече се
намираме в една степенувана, безгранична форма, в която всичко завинаги се
развива на празни обороти, без да може да бъде обхванато в някакво човешко
измерение, при което губим всичко едновременно: спомена за миналото,
проекцията в бъдещето както и възможността да интегрираме това бъдеще в
настоящи действия. Намираме се вече, предполагам, в едно абстрактно, напълно
изпразнено състояние, в което нещата продължават да съществуват просто по
инерция и се превръщат в симулакруми на себе си, без да може да им се сложи
край. Вече са само изкуствена синтеза, една протеза. Но това все пак означава, че
им е осигурена една екзистенция както и някакъв вид безсмъртие и вечност – това
на клонинга и на клонирания свят. Поставеният от историята проблем не се състои
в това, че тя е в края си, както казва Франсис Фукояма, а по-скоро в това, че тя вече
няма да има край – а следователно и финалност или целевост.
Разгледах този въпрос за края във връзка с понятието илюзия. Ние постоянно
живеем в илюзията, че нещо ще има край, следователно ще получи смисъл, ще ни
позволи обръщайки се назад да реконструираме едно начало и така, с това начало и
с този край, ще позволи играта на причини и следствия...
Отсъствието на края ни дава чувството, че всяка информация, която получаваме, е
нещо предъвкано, че вече е била погълната, че вече всичко някога е било, че си
имаме работа с мелодраматична безредност от събития, за които не знаем дали
наистина са се състояли, дали не са дошли на мястото на други – което е голяма
разлика спрямо събитие, което не е можело да не се случи, фаталното събитие,
което наистина означава края, но пък статуса му на събитие почива на самата му
фаталност.
Фактът на отхвърляне на смъртта или поне непрестанните опити в тази посока се
разкриват в безкрайните усилия полагани за да се удължи срока на годност, да не се
старее, да се подтискат алтернативите, да се контролира дори раждането, чрез

изпреварване на срока, използвайки всякакви генетични възможности. Тъй като
всички тези възможности са технологично вероятни, технологията замести
детерминираността, обуславяща взаимното изключване на две неща в даден
момент, това че са разделени, че имат различна съдба, но имат също и безкрайната
възможност да правят всичко последователно. Тук имаме работа ако не с две
противоположни метафизики – доколкото технологията не почива на никаква
метафизика – то поне със залог, който е решаващ, от гледната точка на свободата.
Но ако няма край, ако вече няма крайност, ако субектът е безсмъртен, то той вече
не знае какво е. И тъкмо тази безсмъртност е последният фантазъм на технологиите
ни.
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* екстерминация, (от лат. terminus – „граница, край”) етим. може да се чете като
„ограбен от края си”, както Б. обяснява в следващата си парола „Перфектното
престъпление”.(б.пр.)
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Перфектното престъпление
!
!

Перфектното престъпление би било премахването на реалния свят. Но за мен тук е
важно премахването на първоначалната илюзия, на фаталната илюзия на света.
Бихме могли да се съгласим, че самият свят е перфектно престъпление: няма сам по
себе си мотив, няма еквивалент, няма предполагаем извършител. Така че можем да
си представим, че още от самото начало се намираме в престъплението.
При перфектното престъпление обаче тъкмо перфектността е, която е
криминална. Да перфекционираш света означава да го завършиш – да намериш
окончателно разрешение за него. Тук си мисля за притчата за тибетските монаси,
които от векове разгадават деветте милиарда имена на бога. И така, един ден
повикали хората на Ай Би Ем; тези дошли с всичките си компютри и за месец
работата била свършена. Но едно предсказание на монасите гласи, че с
изчерпването на всички имена на бога ще настъпи краят на света. Естествено
хората на Ай Би Ем не повярвали в това, но след като си свършили работата и
заслизали по планината, видели, как една след друга звездите на небосвода
започнали да гаснат. Това е много красива притча за унищожаването на света чрез
неговото последно верифициране, перфекциониращо и довеждащо го до края чрез
изчисление и истина.
Имайки пред себе си света като илюзия, всички големи култури се се опитвали в
известен смисъл да сблъскат илюзията с илюзия, злото със зло. Само ние се

стремим да редуцираме илюзията с помощта на истината – което е найфантастичната от всички илюзии. Но тази най-последна истина, това окончателно
разрешаван заприличва на унищожението. При перфектното престъпление,
извършващо се спрямо света, спрямо времето и тялото, става дума за тъкмо този
вид разрешаване чрез обективно верифициране на нещата, чрез идентификация.
Което означава още повече - както вече споменахме- да премахнеш смъртта.
Защото вече не става въпрос за смъртта, а за екстерминация. В буквален смисъл
френската дума exterminer означава да ограбиш (ex-) нещо от неговия край (terme).
Тоест, да елиминираш дуалността, антагонизма на живот и смърт, да редуцираш
всичко до един вид световен принцип – може да се каже и до „единно мислене” –
което, струва ми се, намира израз във всички наши технологии, а днес преди
всичко във виртуалните технологии.
Следователно става дума от една страна за престъпление спрямо реалния свят,
превръщащ се в безполезна функция; но в един по-дълбок, по-радикален смисъл
става дума и за престъпление спрямо илюзията на света, тоест спрямо неговата
радикална несигурност, дуалност, неговия антагонизъм – всичко онова, имащо
грижата да съществуват съдба, конфликт и смърт. Ако по този начин бива
елиминиран всеки негативен принцип, то това би довело до един обединен,
хомогенизиран, в известна степен напълно верифициран и, според мен, тъкмо
заради това унищожен, съотв. ограбен от края си свят. Унищожаването, съотв.
разпадането на края (extermination) би бил нашият нов начин за изчезване, който
сме поставили на мястото на смъртта.
Това е историята на перфектното престъпление, манифестираща се в цялата
съвременна „операционалност” на света, както и в начините ни да реализираме
това, което е мечта, фантазъм и утопия, дигитално да го презапишем, за да го
превърнем в информация – в каквото се състои в най-общ смисъл работата на
виртуалното. Тъкмо това е престъплението: достигането на перфектност в смисъл
на тотално завършване, и това тотализиране е една цел и един край. Вече няма друг
вид определеност, няма даже нещо като „другаде”. Перфектното престъпление
разрушава другостта, другото. То е властта на Същото. Светът се идентифицира със
себе си, чрез изключване на всякакъв принцип на другост той е идентичен на себе
си.
Основата на понятието „индивид” днес вече не е философският субект или
критическия субект на историята, а една съвършено оперативна, но оставена на
самата себе си и отнасяща се единствено към себе си молекула. Съвсем без съдба,
тя би познала единствено един предварително кодиран ход на нещата и - идентична
на самата себе си, репродуцира себе си безкрайно. Това в най-общ смисъл на
думата „клониране”е част от перфектното престъпление.

!
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Съдбата

!

Съдбата с удоволствие бих илюстрирал посредством една картина, която заемам от
областта на географията: вододела – известния continental divide в Съединените
Щати, откъдето определени води потичат към Тихия океан, а други по посока на
Атлантическия. Чрез това делене в даден момент два елемента като че се разделят
необратимо един от друг и никога вече няма да се срещнат. Разделянето им е
окончателно. Същото може да се каже за раждането, което също е окончателно
отделяне. Нещо приема формата на екзистенция, а друго не – и което не е родено,
същевременно се превръща в нещо друго и остава такова.
Значи съдбата е един вид дефинивно, необратимо разделяне. Но известна
обратимост има грижата отделените неща да останат съучастници.
Ултрамикрофизиката говори едновременно за делимост и неделимост на частици.
Накъдето и да се устремят и въпреки че дефинитивно се раздалечават, всяка
частица остава свързана със своята античастица. Не бих искал да продължавам това
сравнение, но то онагледява казаното за съдбата в трагедията, където тя е формата
на това, което е родено и умира под един и същи знак. Знакът, който води към
живот, към екзистенция, е същевременто този, който води към смъртта. Значи
нещата ще започнат и ще свършат под един и същ съдбовен знак. Това е смисълът
на известната история за смъртта в Самарканд: Както си стоял на градския площад,
един войник изведнъж видял смъртта, която му махнала с ръка. Уплашил се и
хукнал при краля, като му казал: „Смъртта ми махна с ръка, ще избягам колкото
може по-далеч, ще избягам в Самарканд.” Кралят повикал смъртта, да я пита защо
така е уплашила неговия капитан. А смъртта му отговорила: „Не исках да го
уплаша, само да му припомня, че тази вечер имаме уговорена среща – в
Самарканд”. В известна степен съдбата притежава формата на кълбо: колкото
повече се отдалечаваш от една точка, толкова по-близо до нея отиваш.
Съдбата няма „интенции” в същинския смисъл на думата, но понякога имаме
усещането, че в даден живот, изпълнен със слава и успех, по неразбираем начин
някаква структура тайно работи против това и напълно непредвидимо превръща
еуфорията в драма. Фаталното или съдбовното събитие не е събитие, което може да
се обясни с причини, а събитие, което в даден момент противоречи на всички
каузалности, което идва отнякъде другаде, но е имало тъкмо тази тайна
предопределеност. Така че за смъртта на принцеса Диана могат несъмнено да се
намерият причини и събитието да се редуцира до тези причини. Но привеждането
на причини с цел обосноваване на следствия има винаги функция на алиби: по този
начин никога няма да изчерпим докрай смисъла или безсмислието на едно събитие.
В случая обаче събитието се състои в обръщане на позитивното в негативно,
обръщане, което способства превръщането на твърде благоприятното в съдбовно,
сякаш тук тайно е действала колективна жертваща сила. Съдбата е винаги
активният принцип за обратното. В този смисъл бих казал, че светът е този, който
ни мисли, и то не по дискурсивен начин, а обратно, противно на всички наши
усилия да го мислим. Всеки от нас лесно би намерил примери за това. Дори в
съвпаденията, те са изкуство сами по себе си. Ако психоанализата говори за грешка

на езика, за сбъркване на изрази във виц, това също се основава на изкуството на
съвпадението: В даден момент съществува странно привличане между означавани,
и тъкмо това се превръща в психическо събитие.
Като противоположност на този абсолютно дигитализиран свят, разиграващ се
пред очите ни, а и като перспектива, бих си представил свят, състоящ се единствено
от съвпадения. Такъв свят не би бил светът на случайностите или на
неопределеността, а свят на съдбата. Всички съвпадения са в известен смисъл
предопределени. Противоположното на определеността, на имащото ясна
финалност, би било съдбата – това, което притежава тайна финалност,
предестинираност, предопределеност – но без всякакво религиозно значение.
Предопределеност тук означава: този момент е предопределен за друг един момент,
както в стихотворение, при което имаш впечатлението, че думите в него са имали
винаги тази предопределеност да се свържат.
В прелъстяването също има някакъв вид предопределеност. Вярвам, че между
женското и мъжкото съществува не само отношение на различие, но и форма на
съдба. Винаги си определен за другия, става дума за размяна, една дуална форма, а
не както най-общо е прието да се мисли, за индивидуална съдба. Съдбата е
символичната размяна между нас и света, който ни мисли и който ние мислим, при
който се случва тази колизия и това тайно споразумение, този сблъсък и това
съучастничество на нещата помежду им.
Тук се крие престъплението и измерението на трагичност. Наказанието е
неизбежно: Ще има обратимост, която ще се погрижи да бъде отмъстено за всичко.
Канети казва, че не е нужно да желаеш отмъщението, то ще се случи от само себе
си, то се случва автоматично, чрез обратимостта на нещата. Това е формата на
съдбата.

!
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Невъзможната размяна
!

Намираме се в размяна, и то в един универсален смисъл: в даден момент всички
наши концепции достигат до нея – независимо дали става дума за стокова размяна
или за онази концепция за символичната размяна, която често използвах и която е в
известен смисъл противоположността й. Във всеки случай, размяната действително
лежи в основата на морала ни и на представата, че всичко може да бъде разменено,
че съществува само това, което може да приеме стойност и по този начин да
премине от един към друг човек.
Съдбата стои близо до понятието за невъзможната размяна, поне в абсолютното.
Съдбата не може да се размени срещу нищо. Тя е нещо, което в определен момент е
до такава степен необичайно, че не може да се размени срещу каквато и да е
рационалност. Така радикалното измерение на съдбата би било невъзможната
размяна. По мое мнение размяната е измама, илюзия, но всичко ни кара да

поддържаме размяната на идеи, думи, стоки, индивиди..., дори смъртта може да
бъде разменена срещу нещо. А и самото търсене на основания, причини, финалност
също е някакъв вид размяна. За съществуването на тази размяна всичко трябва
някъде да има някакъв референт, еквивалент. Възможност за размяна в понятия на
стойността. Обратното, това което не може да бъде разменено, би съответствало
(да го кажем съвсем съкратено) на „прокудената част” – а тя трябва да бъде
редуцирана.
Що се отнася до мен, мисля че въпреки всичките ни усилия, навсякъде си имаме
работа с тази невъзможна размяна. Да вземем например икономиката, мястото за
размяна par excellence: там всичко е принципно разменимо, защото тъкмо това е
условието да влезеш в тази сфера. Няма мета-икономика, няма трансцендентност,
по която тя да бъде измерена. Няма последна финалност, срещу която може да бъде
заменена икономиката като такава. Вътрешно всички циркулации са възможни, но
няма нейна трансцендентност, няма „друго”, срещу което – в понятия на
стойността – да бъде заменена.
В крайният им вариант можем да приложим тези разсъждения към самия свят.
Светът не може да бъде заменен, защото в целостта си никъде не притежава свой
еквивалент. Тъй като всичко принадлежи към света, вече няма нещо като „вън”, по
което да бъде сравнен, по отношение на което да бъде преценена стойността му.
Може да се каже, че той няма цена.
Но от момента, в който нещо бива наречено, кодирано, шифрирано, вече имаме
работа с кръговрата на размяната. В този момент „прокудената част” се превръща в
стойност. Нещастие, бедност, днес с всичко това се търгува. Има, ако мога да кажа
така, борса на негативните стойности. По този начин вината, която е нещо
негативно и същевременно нещо виртуално, може да бъде търгувана, може да бъде
купувана и продавана. Ницше говореше, струва ми се, за откупената вина. Това
откупуване на вината е хитростта на Бога: Той праща сина си да откупи вината на
хората по такъв перфектен начин, че от своя страна човекът никога не може да си я
възвърне, тоест да си я откупи обратно, защото това неговият кредитор вече е
направил. Така че човек никога няма да се освободи от нея, ще остане завинаги
длъжник. А което важи за Бога, важи днес за капитала: Системата създава
безгранична вина, която постепенно откупува, като отново я въвежда в търговия и в
обръщение, и така до безкрайност... Малко прилича на историята за дявола и
сянката, която той купува от човека, а после я рециклира.
Стратегия на самата система е да поддържа една размяна, която не почива на
нищо, но притежава цялата ефективност на една позитивна размяна. Системата
може да реинтегрира всичко, само себе си като такава не може да размени срещу
нищо друго. Всяка система – икономическа, политическа, естетическа – има
основанията си, вътрешните си детерминанти, правещи възможни размяната. Но
има една граница, една критична маса, демаркационна линия, отвъд която тези
системи вече нямат смисъл, защото вече няма нищо външно спрямо тях, което да
обоснове стойността им. Следователно пристъпваме в едва ли не свръхестественото
измерение на невъзможната размяна. Някъде моралният ни закон на размяната вече

не съществува. Как да наречем това друго място? Не е универсум, защото в
концепцията ни универсумът е тъкмо ограничено място, в което е възможна всяка
размяна: намираме се в универсалността на размяната. Това във всички случаи ще
е някакво място, в който вече не може да се достигне до помирение между нещо и
даващата му смисъл стойност или референт. Значи не става вече дума за размяна, а
за дуалност. И в размяната има два члена, но там има преди всичко преход от
единия към другия, тоест циркулация – една ставаща в консенсус, в единност
циркулация, при която и двата члена са съгласни; напротив, в дуалността
консенсусът не може да съществува, от което следва, че тези системи достигат до
границата, стената на невъзможната размяна. Тъй като всички системи
непрекъснато избуяват, насищането води до тази стена на невъзможната размяна –
което намира резонанс във вътрешните й смущения.
Но изглежда сме намерили един фантастичен общ еквивалент: виртуалното.
Представлява шифрирано пресмятане, кодиране, при което всичко може да бъде
измерено с една силно редуцирана мярка на бинарното, на регулираното редуване
на 0 и 1. Нищо не избягва от това опростяващо равенство. Това е крайната форма на
размяната, нейната най-абстрактна, нейната гранична форма, която вече се
приближава до невъзможната размяна. В тази връзка може да се спомене и идеята
за неопределеността, в смисъла, в който се говори във физиката за „принципът на
неопределеността”. Всичко върви натам, че сме оставени да живеем в свят, потъващ
в неопределеност. При това не става дума за онази относителна неопределеност,
свързвана с някакви несъвършенства на науката или с най-общи ментални
структури. Винаги ще я има тази линия, отвъд която, в момента в който една
система вече не може да се докаже, се обръща срещу себе си. Във физиката
принципът на неопределеността установява, че не могат да бъдат определени
едновременно полето и скоростта на една частица. За нас този принцип означава, че
никога не можем да дефинираме нещо – например живота - и едновременно
неговата цена. Невъзможно е, едновременно да обхванем реалното и неговия знак:
вече никога няма да владеем и двете.
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В основата си тези паралелни светове са следствие от една реалност, която се
разпада, защото твърде много са искали да я уеднаквят и хомогенизират. Може би
трябва да бъде издигната като принцип дуалността – чията родствена форма в
известна степен е обратимостта? Дали не си имаме работа с един ред или безредие
на света, в който първоначално са съ-съществували антагонистично два вечни
принципа – добро и зло, както твърди манихейското мислене? И ако създаденият
свят е дело на злото, ако злото съставлява енергията, то тогава е достатъчно

странно, че в света могат да се открият и добро, и истина. Постоянно разсъждават
за упадъка на нещата, на човешката природа... Докато всъщност би трябвало да се
поставя обратният въпрос: Как става така, че в даден момент може да има добро, че
някъде – в някакъв тънък, покриващ света филм – може да възникне принцип на
ред, функциониращ принцип на регулиране и равновесие? Това е необяснимо чудо.

!

Мисля, че нещата са поставени по различен начин. Трудно ни е да разберем
дуалния принцип, защото сме белязани от една обща философия на единството:
всичко, което й противоречи, се счита за неприемливо. Не се опитват да
контролират това, което съществува, а това, което в името на тази предпоставка не
би трябвало да съществува. Що се отнася до мен, то много повече ме привлича
приемането като принцип на една необратима, непримирима дуалност. Ние
противопоставяме като диалектически понятия доброто и злото, за да е възможен
моралът, тоест за да изберем едното или другото. Но това не значи, че наистина
имаме избор, защото там има една первезна обратимост, която в повечето случаи
съдейства всички опити за правене на добро да довеждат, рано или късно, до злото.
Обратното впрочем също важи, тоест злото да довежда до нещо добро.
Следователно доброто и злото водят до напълно ограничени и нестабилни
следствия, така че илюзорно е да се мислят двата принципа отделно, както и да се
вярва, че имаме избор между тях, основаващ се на някакъв морален разум.
Ако прибегнем до познатата метафора за айсберга, то дуалността изхожда от това,
че доброто представлява само видимата, една десета част, от злото... Отвреме
навреме има обратимост, злото заема мястото на доброто, тогава айсбергът се
стопява и всичко се връща в течното си състояние, като добро и зло се смесват. Във
всеки случай считам дуалността за истинския източник на всяка енергия и не искам
да взема решение за това, кой от двата принципа, доброто или злото, има по-висок
ранг. Същественото е антагонизмът им, както и невъзможността да бъде обоснован
свят на реда, като едновременно се държи сметка за контекста му на пълна
неопределеност. Не можем това, и тъкмо тук се крие злото.
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Светът ни мисли – това обаче е нещо, което ние мислим... В действителност
мисленето е дуална форма, не е мислене на индивидуален субект, а се дели между
нас и света: не можем да мислим света, защото някъде той ни мисли. Следователно
вече не става дума за мислене на субект, което създава ред като се ситуира извън
своя обект и го държи на дистанция. Може би тази ситуация никога не е
съществувала, най-вероятно тя е ефектно звучаща интелектуална представа,
разпространила се неимоверно много. Но ето че нещата се променят: светът,
видимото, обектът излизат на сцената. Обектът, който са искали да държат в
някакъв вид аналитична пасивност, си отмъщава... На мен ми харесва идеята за това
отмъщение, реванш, принуждаващ ни да се съобразяваме с него. От това възниква

неопределеността, но дали наистина мисленето е, което инжектира тази
неопределеност в света? Или по-скоро мисленето се размива (контаминира) чрез
радикалната илюзия на света? Вероятно това ще остане определено неразрешимо.
Във всеки случай изчезването на стабилността на мислещия субект – тази основа
на западната философия – както и съзнанието за символична размяна между света и
мисленето, водят до едно дестабилизиране на дискурса на реда и рационалността,
включително на научния дискурс. Следователно мисленето отново става мисленена-света, при което никоя област не може да се похвали с владеене на нещата. И
ако, както аз мисля, състоянието на света е парадоксално – амбивалентно,
неопределено, алеаторно или обратимо – то значи трябва да се намери мислене,
което е също парадоксално. Ако мисленето иска да се превърне в събитие в света,
то трябва да съответства на образа му. Едно обективно мислене съответстваше
точно на свят, който считахме за детерминиран. На един дестабилизиран,
неопределен свят то вече не съответства. Следователно трябва да открием някакъв
вид мислене-събитие, което да успее да превърне неопределеността в принцип и
невъзможната размяна в правило на играта, с пълното съзнание, че не можем да го
заменим нито срещу истината, нито срещу реалността. Това е друго мислене, което
остава загадъчно. Как може да се ситуира, без да се стреми към владеене на
знанието, като се задържа в руслото на видимото и не отсъжда за истината? Това е
принципът на невъзможната размяна и ми се струва, че мисленето трябва да се
съобразява с него и да превърне неопределеността в правило на играта.
Същевременно обаче трябва да знае, че се осъществява без да са възможни изводи,
в една дефинитивна форма на илюзията, следователно на залагането, поставянетона-карта, включително на собствения си статус.
Редът на нещата, редът на явленията вече не може да бъде поверен на някакъв
субект на знанието. Аз искам мисленето да е парадоксално, прелъстяващо – разбира
се при условие че под прелъстяване не се разбира манипулация на лъскателство, а
отклоняване и отвличане на идентичността, едно отклоняване или отвличане на
битието.
Защото мисленето не работи като рационалното мислене по посока на
идентифициране на нещата, а по посока на деидентифицирането им,
прелъстяването им, тоест отклоняването и отвличането им, и то противно на
собствения си фантазъм, желание да уеднакви нещата, да ги сложи под властния си
ботуш, в името на авторитета си.
Разбира се това мислене е един Agent provocateur, пресрещащ илюзията с
помощта на илюзия. Не твърдя, че този тип мислене е приложим навсякъде. Може
би трябва да се приемат две нива на мислене: едно причинно, рационално мислене,
което съответства на нютоновия свят, в който живеем, и друго, много по-радикално
равнище на мислене, имащо участие в онази тайна определеност на света, чиято
фатална стратегия е самото то.

!
!

!
Вместо_край
!

Изключително самонадеяно ще е да поискам да кажа някакви думи в заключение.
Вярвам обаче, че изминахме един път, по който понятията – смърт, фаталност,
женското, симулацията – се превръщаха като в спирално движение едно в друго. Не
направихме крачка напред, за да се приближим до евентуална финалност. Чисто и
просто преминахме през определен брой парадигми, чиято цел и край съществуват
само в момента на метаморфозата им. Защото когато понятията умират, те умират,
ако мога да кажа така, от собствена смърт, преминавайки от една форма в друга –
което все още е най-добрият начин на мислене. Така че, няма край, няма
заключение. За мен едно мислене е радикално, доколкото не се стреми да се
докаже, да се верифицира в някаква реалност. Това не означава, че отхвърля
нейното съществуване, че е индиферентно по отношение на влиянието й, а че това
мислене счита за съществено да има поведението на елемент от игра, чиито
правила познава. Единственото сигурно нещо е неразрешимото, факта, че ще си
остане тъкмо такова и че целта на цялата работа на мисленето се състои в това да
запази това неразрешимо.
Непроявеното настояще на това неразрешимо обаче не ме води до мислене отвъд
всяка ситуация, което е свързано само с абстрактна спекулация и общуване с идеи
от историята на философията. Опитвам се да се освободя от референциалното,
финалистично мислене, за да следвам играта на едно мислене, което има
съзнанието за това, че е мислено от нещо друго. Затова стоях винаги достатъчно
близо до актуалното, не толкова като социологически или политически понятия,
колкото като стремеж да измервам ъгъла на падане/пречупване на един паралелен
свят, с който сме във вечна конфронтация.
Мисленето трябва да играе катастрофична роля; в един свят, искащ да прочисти
абсолютно всичко, да отмени смъртта, негативността, то трябва да бъде само по
себе си елемент на катастрофа и провокация. Същевременно трябва да остане
хуманно, загрижено за хуманното и тъкмо поради това да се завърне към
обратимостта на добро и зло, хуманно и нехуманно.
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