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ВСТУП 

 

Актуальність та доцільність дослідження.  

Французька філософська думка ХХ століття є напрочуд характерною та 

впізнаваною, її текстуальність звільняється від жорстких академічних форм: 

філософія переплітається з історією, критичну статтю складно відрізнити від 

художнього нарису. Увага звернена на об’єкти дослідження, які раніше 

табуювалися, вважалися недостойними або навіть непристойними. В десятих та 

двадцятих роках ХХ століття в Європу увірвався авангард, географічним 

центром якого безперечно був Париж. Історичні події (Перша світова війна, 

руйнація імперій та виникнення на їх місці нових держав і, відповідно, велика 

кількість людських жертв та зламаних доль), а також технічний прогрес 

призвели до появи нових мистецьких жанрів та напрямів. Митці звернулися не 

лише до нових форм, але й до заборонених проблем (еротизм, насилля, 

маргінальність), які розкривали у своїй творчості. Жорж Батай протягом першої 

половини ХХ століття піднявся на п’єдестал французького авангарду поряд з 

Андре Бретоном та Жаном-Полем Сартром, одночасно залишаючись осторонь, 

працюючи автономно від славетних угрупувань сюрреалістів та 

екзистенціалістів. Подібне становище французького мислителя було 

спровоковане частковою незгодою із ідеями та лозунгами вищезазначених 

мислителів. Ж. Батай поступово випрацьовував свій власний шлях, то 

перетинаючись, то знов розходячись із ними.  

Сьогодні автори різних країн світу продовжують присвячувати свої 

дослідження творчості та теоретичним ідеям Жоржа Батая. Особливо цікавим 

видається інтерес до постаті Батая серед вчених пострадянського простору: 

переживши етап захопленістю філософією постмодернізму, вони повертаються 

до її предтечі та віднаходять принципово нові питання для дослідження. 

Зокрема, видання Санкт-Петербурзького університету представило увазі читачів 
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дві ґрунтовні збірки статей дослідників, присвячених Жоржу Батаю, його 

творчому та теоретичному набутку: «Танатографія Еросу: Жорж Батай і 

французька думка середини ХХ століття» (1994) та «Межовий Батай» (2006).  

На жаль, поки що не можна виявити напрацювань подібного масштабу на 

території України, і саме тому, на наш погляд, існує потреба в вітчизняних 

філософських та естетичних дослідженнях, присвячених ідеям цього 

французького мислителя. Зокрема, найбільш яскравій ідеї трансгресивності та 

трансгресивного досвіду, яка знаходиться в початковому стані свого аналізу в 

межах вітчизняних етичних досліджень (співвідношення трансгресивного та 

інтуїтивного морального досвідів в працях Т. Аболіної, А. Морозова). Поряд з 

цим, особливе місце набуває естетичний аспект концепції трансгресивного 

досвіду Жоржа Батая, адже дослідження цього питання дозволить розширити 

проблемне поле й поняттєвий апарат сучасної української естетики.  

Звертаючись до аналізу естетичного аспекту трансгресивної проблематики 

Жоржа Батая, не можна не звернутися до питання підґрунтя, на якому постає 

трансгресивна проблематика як така. Тут нашій увазі представлена низка 

видатних постатей західної філософської думки, ідеї яких безпосередньо 

вплинули на появу феномена Жоржа Батая та його творчості: Г. В. Ф. Геґель (в 

контексті теоретичного підходу А. Кожева) – Д. А. Ф. де Сад – Ф. Ніцше – З. 

Фрейд – А. Бретон – Ж.-П. Сартр. Теоретичний набуток усіх вищезазначених 

мислителів (а Г. В. Ф.  Геґеля – перш за все) постає в якості того простору 

культурного мислення, яке безпосередньо передувало ідеям Ж. Батая.  

Статус «між» – між Ніцше і Фуко, між Фрейдом і Лаканом – надає Жоржу 

Батаю особливого значення: він постає в якості автора однієї з найяскравіших 

авангардистських концепцій – концепції трансгресивного досвіду, викладеної 

не в окремому творі, а в масиві його теоретичних праць, літературних творів та, 

безумовно, літературно-критичних і «словникових» статей. Здійснюючи 

естетичний аналіз концепції трансгресивного досвіду Жоржа Батая, ми 
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віднаходимо низку питань, які потребують розгляду. Особливе місце займають 

поняття безформного, низького, повсякденного тощо. Деякі з них переходять в 

концепцію Батая з класичної естетики, деякі – будуть розвинені в межах 

постнекласичної. Саме це визначає оригінальність, особливе місце Батая в 

межах розвитку західної філософської думки в цілому та естетики зокрема.  

Щодо ступеня розробленості трансгресивної проблематики в межах  

філософських досліджень ХХ і ХХІ століть слід зауважити, що, як уже 

зазначалося вище, до проблеми трансгресії зверталися такі дослідники ХХ 

століття, як Р. Барт («Метафора ока»), Ж. Батай («Заборона і трансгресія», 

«Ласко», «Література і зло», «Еротизм» та ін.), М. Бахтін («Творчість Франсуа 

Рабле та народна культура Середньовіччя і Ренесансу»), М. Бланшо («Гра 

думки», «Невимовне співтовариство», «Простір літератури» та ін.), Г. Дебор 

(«Суспільство спектаклю»), П. Клоссовські («Про симулякр у повідомленні 

Жоржа Батая», «Сад і революція» та ін.), Ю. Крістева («Сили жаху: есе про 

відразу»), М. Лейріс («Від батаєвського неможливого до неможливих 

Документів», Ф. Соллерс («Про великі неправильності мови», «Сад проти вищої 

істоти»), М. Фуко («Історія сексуальності», «передмова до трансгресії») та інші.          

Серед основних учасників сучасної західної філософської думки і їх роботи 

на тему трансгресії слід виділити наступних: Л. Абель («Жорж Батай і 

повторення Ніцше»), К. Дженкс («Трансгресія»), Т. Корн («Непрацююча 

негативність (Дерріда, Батай, Геґель)»), А. Плотніцкі («Лабіринт смаку: по Бата, 

Дерріда і Канту»), Ж. М. Рей («Батай, смерть і жертвопринесення»), Р. Сассо 

(«Жорж Батай і виклик думки»), С. Р. Сулейман («Трансгресія і авангард») та 

інші. Серед сучасних російських дослідників, які звертаються до поняття 

трансгресії, варто зазначити Г. Гладарєва («Жорж Батай і Моріс Бланшо: від 

філософії неможливого до соціології постмодерну»), Д. Дорофєєва 

(«Хронологія життя на межі Жоржа Батая»), С. Зєнкіна («Жорж Батай між 

можливим і неможливим», «Конструювання порожнечі: міф про Ацефала» та 
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ін.), О. Тимофєєву («Структура еротичної прози Ж. Батая»), В. Фарітова 

(«Трансгресія, кордон і метафізика у вченні Г.В.Ф. Геґеля», «Трансгресія і 

дискурс»), С. Фокіна («Філософ-поза-собою. Жорж Батай») та інших. 

Протягом останньої чверті ХХ та початку ХІХ століть спостерігається 

стабільна зацікавленість вчених ідеями французького письменника, 

літературного критика та теоретика Жоржа Батая, які можна об’єднати під 

загальною назвою «трансгресивні». Зокрема, було здійснено низку досліджень, 

присвячених роботі Батая «Доісторичний живопис. Ласко, або Народження 

мистецтва» (1955), більшість яких складають роботи англомовних вчених, 

зокрема С. Ангера, Б. Бучанена, Р. Вайта, К. Ноланд, К. Рашке та ін. Подібна 

увага до аналізу Батаєм малюнків на стінах печери Ласко розпочалася після 

тривалої перерви, адже перед цим до цієї теми зверталися суто його сучасники 

та однодумці (Моріс Бланшо та Філіп Соллерс зокрема). На нашу думку, така 

тенденція зумовлена актуалізацією естетичних ідей Ж. Батая.  

Робота «Ласко» в даному контексті є особливою, адже в центрі постає 

спроба автора відповісти на запитання «Яким чином людина створила свій 

перший твір мистецтва?». Робота вибудовується на межі філософської 

антропології та естетики: з одного боку, це питання щодо появи людини як 

такої (тобто, перетворення тварини у людину), а з іншого – питання щодо 

перших паростків чуттєвої культури людини, її творчої діяльності, вільної від 

утилітарності. Батай знаходить можливість відповісти на обидва запитання 

шляхом пошуку спільного знаменника, яким постає феномен трансгресії як 

звернення до меж буття. Таким чином, ми можемо попередньо виокремити три 

основні моменти, до яких звертається Батай у зазначеному творі: по-перше, це 

визначення основ походження мистецтва, його філософське та історичне 

обґрунтування; по-друге, це визначення феномену трансгресії в якості 

пускового елементу історії людини; і по-третє, звернення до концепту 

«народження» (походження, джерела, початку) як принципового в межах 
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розмови про людину. Завдяки Батаю, ми маємо можливість віднайти розуміння 

мистецтва як такого, звертаючись до його витоків, а отже, й до сутності. Для 

Батая, мистецтво у своїй сутності нерозривно пов’язане з феноменами гри, 

свята, релігійного святкування та концептами трансгресії, еротизму, смерті, 

священного. Всі вони в своєму міцному зв’язку постають в якості складових 

трансгресивного досвіду людини і структурують людське життя. На нашу 

думку, трансгресивний досвід корелюється з досвідом естетичним, адже в його 

межах неодмінне місце займають почуття комічного, трагічного, художня уява, 

завдяки яким відбувається вираження суто людського, почуттєвого. 

Відповідно до даних висновків, в межах нашого дослідження особливе 

місце посіло звернення до проблеми естетичного досвіду, яке було спричинено 

загальною тенденцією дослідження досвіду в межах різних філософських 

напрямів, кожен з яких має власну естетичну складову.   

Зокрема, аналітична традиція (в межах якої розгортаються дослідження 

британських та американських вчених) має вагомі напрацювання щодо 

проблеми естетичного досвіду. Показовою є збірка статей видавництва 

Оксфордського університету «Aesthetic Science: Connecting Minds, Brains and 

Experience» під редакцією Артура П. Шімамура та Стефена І. Палмера, над 

якою співпрацювали філософи, психологи та нейрофізіологи, на 

мультидисциплінарному рівні розглядаючи проблему естетичного досвіду як 

ключову у відповіді на запитання «Що є мистецтво?». Близькою до нашої 

постановки питання є стаття Мюррея Сміта «Триангулюючи естетичний 

досвід», що входить до зазначеної збірки. Автор розглядає естетичний досвід на 

трьох рівнях: феноменологічному, психологічному та нейрофізіологічному, 

жоден з яких не є повноцінним сам по собі, але постає дієвим у інтеракції з 

іншими двома. Поряд з аналітичною традицією, на теренах континентальної 

Європи, здійснюється більш повний аналіз історії естетичних вчень, в межах 

яких так чи інакше поставала зазначена проблема. Зокрема, в межах традиції 
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рецептивної естетики (спроби аналізу естетичного досвіду емоційно-чуттєвого 

сприйняття об'єкту) та герменевтичної («досвід мистецтва» як специфічна 

форма досвіду герменевтики, опосередкованого осягнення дійсності). 

Проблемі естетичного досвіду свої розробки присвячують також і 

вітчизняні вчені. Серед авторів, які звернулися до даного проблематики, слід 

зазначити С. Бондарчука, І. Зязюна, О. Павлову, Є. Скороварову, в роботах яких 

порушується питання перспективності, з точки зору розширення меж 

естетичного досвіду, концепції трансгресивного досвіду. Для українських 

авторів принципово важливим є обґрунтування онтологічного статусу 

естетичного досвіду в межах повного аналізу історії естетичних вчень. О. 

Павлова простежує та аналізує еволюцію розгляду проблеми естетичного 

досвіду, виділяючи три періоди розвитку естетичних вчень: класичний 

(домодерний), некласичний (Новий час) та постнекласичний (ХХ століття). 

Постнекласичний є останнім на сьогодні етапом трансформації естетичного 

досвіду. Концепція Ж. Батая, в межах якої центральне місце займає аналіз 

проблеми трансгресії та трансгресивного досвіду («внутрішній досвід») 

відображає радикальні зміни в контексті переходу до постнекласичної 

парадигми естетичного знання: різноманіття типів реальності перетворюється 

на протистояння реального та віртуального. Трансгресивний досвід 

спрямований на чисту сферу чуттєвого, адже поза даною сферою такого досвіду 

не існує, він існує суто на межі.  

 Концепція трансгресивного досвіду Ж. Батая в межах її естетичного 

аналізу розгортається на двох рівнях: на теоретичному та практичному. На 

теоретичному рівні ми виокремлюємо наступні елементи концепції: загальна 

економіка, «низький матеріалізм», взаємодія ігрового, еротичного та 

естетичного начал трансгресивного. На практичному – літературна творчість, її 

метафоричність, антинормативність та анти-естетичність. 

Ж. Батай постає уособленням суб'єкта вищезазначеного досвіду як автор 



9 

 

літературних творів, в межах яких і описується ситуація трансгресивного 

досвіду («Історія ока», «Мадам Едварда», «Небесна блакить», «Аббат С», «Моя 

мати», «Неможливе» та інші). В просторі творів Батая естезис набуває 

незвичного для класичного розуміння наповнення, в ньому виявляється 

антиестетизм і трансгресивність не лише теоретичного, але й літературного 

доробку французького мислителя, що постав основою для аналізу концепції 

трансгресивного досвіду. 

В межах трансгресивної концепції Жоржа Батая важливим є звернення не 

лише до його літературної творчості, але й до його літературно-критичної 

практики. Батай є автором низки критичних статей, в яких звертається увага та 

проводиться скрупульозний аналіз літературних творів європейських та 

американських митців ХІХ та ХХ століть. Критика Жоржа Батая містить в собі 

ідеї, закладені ним у власній творчості та віднайдені в межах творчості інших 

авторів. Апелювання Батая до позиції автора відбувається в межах її докорінної 

трансформації. Здійснюється перехід від автономного статусу творця до його 

взаємозалежності з власним твором в межах загального поля, «тексту», який, в 

свою чергу, розвивається за власними законами. Зокрема, треба відзначити 

наступні критичні статті Ж. Батая: «Мистецтво та сльози Андре Жіда», «Густав 

Моро, "відсталий" попередник сюрреалізму», «Рене Шар та сила поезії», 

«Мане» та інші. Головним твором критичного доробку Жоржа Батая є об’єднана 

збірка есе «Література і зло», в якій автор аналізує творчість та життєві шляхи 

Емілі Бронте, Шарля Бодлера, Жюля Мішле, Вільяма Блейка, Д. А. Ф. де Сада, 

Марселя Пруста, Франца Кафки та Жана Жене. В межах цих статей Батаєм 

проводиться аналіз творчого доробку та життєвих подій митців з точки зору їх 

трансгресивного значення в розвитку культури та мистецтва, коли поява нового 

твору мистецтва (роману, картини чи поетичної збірки) призводить до 

розхитування сталих законів естетичного (зокрема, відмова від класичних 

категорій естетики), що фіксували нові форми почуттєвості, почуттєвого 
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пізнання. 

Специфіка європейської культури ХХІ століття полягає у зверненні до 

проблеми почуттєвості сучасної людини, в межах якої набувають актуальності 

як теоретичні дослідження, так і художня практика, що демонструє необмежені 

можливості та засоби розширення естетичного досвіду суб’єкта. 

Постнекласична парадигма естетичного знання розгортає значимість 

плюралізації цінностей та засобів художнього сприйняття і вираження, що 

призводить до урізноманітнення типів реальності. Даний процес відображає 

докорінні зміни естетичної структури сприйняття сучасної людини, 

започатковані в першій половині ХХ століття у формі теоретичних концепцій, 

що мали переважно міждисциплінарний характер. 

На сьогодні постнекласичний стан є кінцевою формою трансформації 

естетичного досвіду. Концепція Жоржа Батая (1897-1962), в якій центральне 

місце займає аналіз проблеми трансгресії та трансгресивного досвіду 

(«внутрішній досвід») проявляє радикальні зміни в контексті переходу до 

постнекласичної парадигми естетичного знання: різноманіття типів реальності 

перетворюється на протистояння реального та віртуального. Трансгресивний 

досвід репрезентує сферу чуттєвого, адже поза даною сферою такого досвіду не 

існує, він існує суто на порубіжжі. 

Ж. Батай є автором філософської концепції, яка володіє потужним 

теоретичним потенціалом, що дозволяє по-новому дослідити риси сучасної 

художньої практики та здійснити її опис й аналіз на рівні естетичного 

дослідження. Теоретичний інструментарій, застосований філософом та його 

послідовниками («трансгресія», «трансгресивний досвід», «сміх», «безформне», 

«анти-естетичне») дозволяє розглянути нові аспекти взаємодії теоретичного та 

практичного рівнів почуттєвої культури сучасної людини, що полягають у 

пошуку нових форм вираження стану постмодерного суб’єкта. 

Духовні засади європейської культури ХХІ століття можуть бути 
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проаналізовані та досліджені за рахунок виявлення специфічного естетичного 

досвіду, відповідного сучасній картині світу. Даний проект здійснюється 

представниками постмодерністської естетики, серед яких: Т. Адорно, Р. Барт,  З. 

Бауман, Ж. Бодрійяр, Ю. Габермас, Ж. Дерріда, Ф. Джеймісон, У. Еко, Ю. 

Крістєва, Ж.-Ф. Ліотар, Ю. Габермас. 

У філософських дослідженнях ХХ і ХХІ століть слід зауважити, що, як уже 

зазначалося вище, до проблеми трансгресії зверталися такі науковці, як Р. Барт, 

Ж. Батай, М. Бахтін, М. Бланшо, П. Клоссовські, Ю. Крістева, М. Лейріс, Ф. 

Соллерс, М. Фуко.    

Серед основних учасників сучасної західної філософської думки, які 

займалися проблемою трансгресії, слід виділити наступних: Л. Абель, К. 

Дженкс, Т. Корн, А. Плотніцкі, Ж. М. Рей, Р. Сассо, С. Р. Сулейман. Варто 

також зазначити сучасних російських дослідників, які звертаються до поняття 

трансгресії: Г. Гладарєва, Д. Дорофєєва, С. Зєнкіна, О. Тимофєєву, В. Фарітова, 

С. Фокіна.   

Аналізу естетичних ідей постмодернізму присвячені праці таких 

вітчизняних дослідників, як І. Бондаревська, М. Бровко, Є. Дніпровська, Л. 

Левчук, В. Малахов, О. Павлова, В. Панченко, М. Русін, Р. Шульга. Проблеми 

статусу художньо-естетичного досвіду є предметом дослідження В. Личковаха, 

В. Мазепи, В. Малахова, Н. Хамітова. А. Шевченко. 

Дослідженню механізмів художньої творчості в поєднанні естетичного, 

психологічного, етичного та мистецтвознавчого параметрів в просторі сучасної 

культури присвятили свої праці І. Живоглядова, Л. Левчук, О. Оніщенко. 

Потенціал біографічного методу, обґрунтованого Ш. О. Де Сен-Бевом, 

проаналізовано у філософських дослідженнях О. Валевським.  

Проблема співвідношення трансгресивного та інтуїтивного морального 

досвідів розкрита в працях Т. Аболіної, А. Морозова. Поряд з цим, особливе 

місце набуває естетичний аспект концепції трансгресивного досвіду Ж. Батая, 
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адже дослідження цього питання дозволить розширити проблемне поле й 

поняттєвий апарат сучасної української естетики. 

Дослідженню естетичних питань, поставлених у роботі Батая 

«Доісторичний живопис. Ласко, або Народження мистецтва» (1955), присвячені 

роботи С. Ангера, Б. Бучанена, Р. Вайта, К. Ноланд, К. Рашке, М. Аварге, С. 

Бейкер, Д. Ейдс, М. Хадсон, що здійснюють мистецтвознавчий аналіз творів Ж. 

Батая. 

Проблема естетичного досвіду була досліджена в межах різних 

філософських напрямків, кожен з яких демонструє власну естетичну складову. 

Зокрема, аналітична традиція містить вагомі напрацювання щодо проблеми 

естетичного досвіду, здійсненні М. Бердслі, С. І. Палмером, М. Смітом та А. П. 

Шімамуром. Поряд з аналітичною традицією, на теренах континентальної 

Європи, здійснюється більш повний аналіз історії естетичних вчень, в межах 

яких так чи інакше поставала зазначена проблема. Зокрема, в традиції 

рецептивної естетики (М. Дюфрен, X.Р. Яусс) та герменевтичної (Г. Ґадамер).  

Специфіка визначення досвіду в контексті різних філософських традицій 

постає як предмет аналізу вітчизняних дослідників А. Богачова, В. Кебуладзе, 

А. Лактіонової, М. Мінакова, В. Приходька. Проблемі естетичного досвіду свої 

розробки присвячують і С. Бондарчук, І. Зязюн, О. Павлова, Є. Скороварова, в 

роботах яких порушується питання перспективності — з точки зору розширення 

меж естетичного досвіду — концепції трансгресивного досвіду.  

Великий обсяг напрацювань з проблематики трансгресивного та 

естетичного досвідів доводить її значущість та актуальність. Втім, відсутність 

систематичного та цілісного естетичного аналізу концепції трансгресивного 

досвіду зумовлює необхідність даного дослідження. 

Мета дослідження полягає у філософському аналізі концепції 

трансгресивного досвіду Ж. Батая, її теоретико-естетичного потенціалу та 

художньої трансляції в його літературній творчості. 
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Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних 

завдань: 

- проаналізувати основні теоретико-методологічні підходи дослідження 

трансгресивної проблематики; 

- дослідити кореляцію понять «трансгресивний досвід» та «естетичний досвід»; 

- простежити розвиток естетичних ідей Ж. Батая в контексті контрестетики 

авангарду; 

- розкрити досвід аналізу мистецтва на підґрунті філософсько-естетичних 

поглядів Жоржа Батая; 

- проаналізувати феномен літературної творчості Ж. Батая як трансгресивного 

досвіду взаємодії теоретичного та практичного; 

- узагальнити основні ідеї літературно-критичної спадщини Ж. Батая щодо 

особливостей мистецького простору кінця ХІХ – першої половини ХХ століття 

та його впливу на зміну філософсько-естетичної парадигми європейської 

гуманістики. 

Об’єкт дослідження: філософсько-літературна спадщина Жоржа Батая в 

контексті духовних засад європейської культури першої половини ХХ століття. 

Предмет дослідження: естетичні виміри концепції «трансгресивного 

досвіду» Жоржа Батая, її сутність та специфіка втілення в його літературній 

творчості. 

Методи дослідження. У дослідженні використані методи, звернення до 

яких обумовлюється комплексним підходом до висвітлення складного спектра 

питань, що розкривають естетичні погляди Ж. Батая. Базовими при цьому є 

загальнонаукові принципи об’єктивності та історизму, систематизації та 

узагальнення досліджуваної проблеми, а також провідні методи сучасної 

філософії та культурології. Застосовані в дослідженні методи аналізу та підходи 

інтерпретації можна визначити як поліметодологію. Методологічне підґрунтя 

дослідження зумовлене складністю та гетерогенністю досліджуваної проблеми. 
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Протягом написання роботи залучалися історичний, порівняльно-історичний, 

біографічний, герменевтичний методи. Оперування історичним методом 

передбачає об’єктивний підхід до накопичення первинних даних, отриманих із 

першоджерел та критичної літератури, висвітлення та реконструкцію історично-

культурного контексту розвитку естетичних ідей Ж. Батая. 

Важливу роль у осмисленні проблеми естетичного світовідчуття відіграли 

переваги міждисциплінарного підходу, який сприяв використанню відповідних 

здобутків філософії, естетики, мистецтвознавства, культурології та етики. 

Наукову новизну визначають мета, предмет та завдання дослідження. Вона 

полягає у тому, що вперше у вітчизняній естетичній науці здійснюється аналіз 

філософської концепції Ж. Батая в якості одного з основних джерел зародження 

філософії постмодернізму та постнекласичної естетики, в межах якої 

відбувається перехід до нової теоретичної парадигми, до нових норм вираження 

та відмови від існуючих канонів, через звернення до трансгресивного досвіду як 

одного зі способів конституювання людської почуттєвості. Досліджується 

естетичний потенціал та художня актуалізація концепції трансгресивного 

досвіду в літературному доробку філософа, що представляє собою засіб 

вираження трансгресивного досвіду в мистецькій формі. Відповідно, здійснено 

спробу естетичного аналізу концепції трансгресивного досвіду Ж. Батая на двох 

рівнях: теоретичному та практичному. Міждисциплінарний характер концепції 

трансгресивного досвіду надає підстави для вибудовування нового предмету 

сучасних естетичних досліджень. 

У результаті вирішення поставлених у дослідженні завдань обґрунтовано 

положення, що мають ознаки наукової новизни, а саме:  

Вперше: 

- було виокремлено та здійснено порівняльний аналіз понять «естетичний 

досвід», «трансгресивний досвід», «внутрішній досвід» (Ж. Батай) та «досвід-

межа» (М. Бланшо). Виявлено основні точки перетину трансгресивного та 
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естетичного досвідів, серед яких слід виділити спрямованість на чисту 

чуттєвість, вихід за межі власного Я, екстатичний стан буття у спільному 

просторі; 

- проаналізовано філософсько-теоретичний та культурний контекст зародження 

трансгресивної проблематики французького мислителя Ж. Батая. Виокремлено 

особливу значимість естетичного виміру трансгресивної проблематики, 

концептуалізованого в наступних поняттях: «безформне», «жорстокість», 

«низьке», «сміх». Таким чином, трансгресивний досвід корелюється з 

естетичним досвідом в якості його специфічної форми, адже в його межах 

неодмінне місце займають некласичні форми естетичного (гра, дарування, 

безформність, жах, суверенітет), завдяки яким відбувається вираження суто 

людської почуттєвості; 

- розглянуто та проаналізовано творчий і літературно-критичний доробок 

філософа в якості художнього ретранслятора основних концептів 

трансгресивного досвіду. Автономізація мистецтва доби Модерну призводить 

до необхідності формування інституту художньої критики у взаємодії полів 

художнього виробництва та споживання, функціонування культуріндустрії в 

цілому. Батай послідовно опановує та репрезентує всі види естетичної 

діяльності: теоретика, практика та критика, що свідчить про системність його 

естетичної концепції та методологічне значення поняття «трансгресивний 

досвід»; 

- досліджено методологічну роль концепції трансгресивного досвіду в процесі 

трансформації класичної естетики у некласичну. 

Отримали подальший розвиток: 

- дослідження філософсько-теоретичних концепцій, що мали безпосередній 

вплив на теоретичну діяльність Ж. Батая та постають відображенням таких 

аспектів трансгресивної проблематики, як соціологічний, етичний та 

естетичний; 
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- розгляд ключових позицій теоретичних дебатів між представниками 

французького авангарду (Ж. Батай, А. Бретон, Ж.-П. Сартр), результатом яких 

постало згуртування Ж. Батая та його прихильників в окрему групу мислителів, 

націлених на дослідження можливості виходу за межі естетично-даного в 

досвіді, на звернення до позачуттєвого, містичного, трансцендентного, 

«безформного» (як негативного прояву естетичного, яке розширює можливості 

естетичного досвіду за рахунок надання йому трансгресивного статусу), що 

визначило магістральний рух філософсько-естетичної рефлексії до 

постмодерністської парадигми. 

Удосконалено: 

- розуміння основних підходів до тлумачення понять «естетичний досвід» та 

«трансгресивний досвід» (згідно з тлумаченням Ж. Батая, М. Бланшо та М. 

Фуко) в межах аналітичної, герменевтичної традицій та традиції рецептивної 

естетики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою на основі аналізу науково-літературного доробку та теоретичних 

ідей Жоржа Батая, його сучасників та критиків. Висновки і положення новизни 

одержані самостійно. Дванадцять публікацій за темою дисертаційного 

дослідження є одноосібними. 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає у здійсненні 

філософського аналізу естетичних ідей Ж. Батая. Дана проблема не є достатньо 

опрацьованою у вітчизняних дослідженнях. Висновки, одержані в роботі, 

обґрунтовують необхідність дослідження концепції трансгресивного досвіду Ж. 

Батая задля розширення термінологічного та методологічного апарату сучасної 

теорії естетики. Матеріали дослідження можуть бути використані при 

викладанні нормативних курсів лекцій з естетики, етики, культурології, історії і 

теорії світової культури, літературознавства. Трансгресивна концепція Ж. Батая 

надає підстави для особливої уваги дослідників різних країн світу. На наш 
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погляд, дана концепція може представляти неабиякий інтерес як для 

українських дослідників (естетиків, зокрема), так і для більш широкого кола 

громадян, що цікавляться сучасним мистецтвом. Адже концепція 

трансгресивного досвіду Ж. Батая може постати в якості метатеорії сучасного 

мистецтва, українського зокрема. 

Апробація результатів роботи. 

Основні результати дисертаційного дослідження доповідалися на щорічних 

наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» у 2013, 2014 та 

2015 рр. (м. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка), на 

Міжнародному молодіжному науковому форумі «Ломоносов – 2013» (Росія, м. 

Москва, Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, 2013), на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку 

суспільних наук» (м. Київ, Київська наукова суспільствознавча організація, 

2013), на Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: 

проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень» (м. Одеса, 

Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2013). 

Публікації. Впровадження результатів дисертаційного дослідження 

здійснено у формі тринадцяти публікацій: 6 статей, 5 з яких були вміщені у 

фахових наукових виданнях України (одна з них має наукометричний статус); 6 

тез, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою 

дослідження, логікою розкриття проблеми, а також метою і завданнями 

дисертаційного дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів (7 

підрозділів), висновків та списку використаних джерел (209 найменування). 

Повний обсяг дисертації – 184 сторінки (основна частина – 164 сторінки). 
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РОЗДІЛ 1. ТРАНСГРЕСИВНИЙ ДОСВІД ЯК ОБ’ЄКТ 

ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ 

 

1.1.Теоретична спадщина Жоржа Батая в просторі французької 

гуманістики 30-х – 50-х років ХХ століття. 

Актуалізація трансгресивного досвіду в якості предмету естетичного 

аналізу була поступово здійснена в межах переходу від класичного до 

некласичного типу раціональності, що було відображено як в теоретичних 

концепціях, так і в мистецькій (літературній, зокрема) практиці.  

 Класична раціональність відповідає науці на двох етапах її розвитку – 

додисциплінарному і дисциплінарно організованому (в результаті формування 

специфічної картини реальності в межах кожної наукової дисципліни), 

концентруючи увагу на об'єкті. За таких умов виявляється прагнення при 

теоретичному поясненні і описі виключити все, що має стосунок до суб'єкта, 

засобів та операцій його діяльності, розглядаючи це як необхідну умову 

отримання наукового знання. В цей час наука починає сама себе аналізувати за 

допомогою філософії. Для класичного типу наукової раціональності 

характерним є протиставлення суб'єкта та об'єкта пізнання. Ідеал пізнання 

передбачає, що можна створити одну уявну конструкцію досліджуваного 

об'єкта, яка буде однаковою, універсальною для всіх. 

Постнекласична раціональність відповідає методологічним основам науки 

на її постнекласичному етапі та враховує зв'язок між знанням про об'єкт і 



19 

 

характером засобів і операцій діяльності, виявлення цих зв'язків як умови 

наукового опису та пояснення світу. Зв'язок між внутрішньонауковими і 

соціальними цінностями і цілями не є предметом наукового осмислення, хоча 

опосередковано визначають характер знань і те, що саме і яким чином слід 

виділяти і осмислювати у світі. Ідеал об'єкта пізнання в некласичному типі 

раціональності принципово нездійсненний. 

Відповідним чином здійснюється перехід до постнекласичного розуміння 

естетики на перетині ХІХ – ХХ століть. Як зазначає український вчений О. 

Павлова, «У постнекласичній ситуації великий обсяг продуктів культуріндустрії 

перевершує інтегративні можливості культурного досвіду класичного типу. 

Культура “надлишку смислу” і “дефіциту авторитетів” створює ідеал найбільш 

досконалого відтворення емпірично даного, віртуалізується. Реальність 

видається створеною зі знаків та видимостей, втрачає презумпцію 

субстанціонального статусу. Знаки самі починають продукувати реальність, що 

приводить до симуляції культурних просторів, обґрунтування принципу 

поліонтичності. Технічні засоби педантично відтворюють фрагменти культури» 

[75, с. 37]. 

На думку О. Павлової, «вся постнекласична культура займається декором 

поверхні, навіть «філософією на поверхні» (Ж. Дельоза), розробляє нові 

конфігурації репрезентативних практик. Проте, якщо модерністський кітч не міг 

«розважати, не відволікаючись від проблем», то сучасна постмодерністська 

аудиторія насолоджується та розважається цитованістю художніх кодів (в чому 

і полягає сутність «інтертекстуальної енциклопедії», за У. Еко, тобто включення 

в текст художнього твору цитати з інших текстів), іронією над пафосом як 

класичного, так і модерністського коду культури. Гра між цитатами розширює 

інтертекстуальність до нескінченості (іноді навіть до дурної), висмоктуючи з 

культури усі сенси і насичуючи змістом маленькі фрагменти. Така свідома 

настанова рефлективності естетичними засобами і приводить до того, що іронія 
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стає глибинною цитатою тексту постмодерністської культури» [75, с. 37]. 

На думку В. Личковаха, «…можна стверджувати, що коли для класичної 

естетики реалізму ключовою категорією була міра як основа гармонії краси, то 

для виникнення авангардизму базисною категорією виступає поняття 

трансгресії, яке позначає прорив традиційних горизонтів прекрасного у 

мистецтві, народження леверкюнівського “дивовиду”. Отже, трансгресія 

перетворюється у концептуальну категорію, в ідеологему, тобто принцип 

некласичної естетики. У світоглядному плані вона набуває характерних рис 

“леверкюнівської душі” культури XX століття: від ексцентризму до 

маразмування у стадії імітації старечого недоумства, гри у “кінець культури”» 

[56, с. 41]. 

Зважаючи на зазначені характеристики, особливе місце в межах переходу 

від некласичної до постнекласичної естетики посідають концепція 

трансгресивного досвіду, а також літературна спадщина французького 

мислителя й письменника Жоржа Батая, життя та творчість якого є 

репрезентантою перехідного, межового стану як такого. Проте, недоцільним 

буде досліджувати життя, творчість та теоретичний набуток Батая, попередньо 

не звернувшись до його оточення. Для цього необхідним є розгляд основних 

ідей сучасників Ж. Батая, що мали на нього вплив, вступали в дискусію (А. 

Бретон,  Ж.-П. Сартр), співпрацювали з ним та знаходились в дружніх 

стосунках (М. Бланшо, Р. Кайуа, П. Клоссовські, М. Лейріс).  

Відповідно, глибинний та послідовний аналіз теоретичних ідей Жоржа 

Батая (1897 – 1962) є можливим лише за умови заглиблення в контекст розвитку 

французького літературного життя, а також філософської думки 30-х – 50-х 

років ХХ століття. Неможливо осягнути сутність філософсько-естетичної 

концепції французького письменника без звернення до творчості представників 

основних мистецьких течій того часу, об’єднаних в спільну назву 

«літературного авангарду»: сюрреалізму та екзистенціалізму.  
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Жорж Батай (10 вересня 1897 – 9 липня 1962) залишив по собі близько 

двадцяти томів критичних статей, біографічних або напіввигаданих  начерків, 

розповідей еротичного характеру, а також праць з економічної тематики, 

філософських роздумів, містичних одкровень, міфологічних алюзій і 

несподіваних сюрреалістичних образів. 

Праці Жоржа Батая останнім часом стали об'єктом певного оновленого 

зацікавлення в колі академічних дослідників. Починаючи з 1962 року – року 

смерті Батая, – число критичних нарисів і статей про нього продовжує зростати 

з неймовірною швидкістю. Велика частина сприяла сприйняттю творчості Батая 

та його ідей у заздалегідь визначених межах «постмодерністської» думки, або 

шляхом систематичного акцентування на його інтелектуальному впливі на М. 

Фуко, Ж. Дерріда та інших, а також його ключової ролів межах актуалізації 

філософських ідей Ф. Ніцше французькими постмодерністами. На думку 

американського дослідника Джеймса ДеБоера, «Хоча, безумовно, поєднання 

Батая з даними французькими авторами не є безпідставним, проте 

радикальність і оригінальність письма Батая дещо губиться в цих множинних 

аналізах, якщо досліджувати його саме з точки зору історичної перспективи» 

[168]. В межах дослідження творчості Жоржа Батая, дійсно здається неминучим 

те, що процес інтелектуального приборкання може бути розгорнутий лише 

проти радикальних мислителів на кшталт Батая або його попередника Фрідріха 

Ніцше. 

Французький есеїст, теоретик і письменник, якого часто називають 

«метафізиком зла», Батай неодноразово звертався до тематики смерті, 

деградації, владі та непристойності у власній творчості. Він відкинув 

традиційну літературу і вважав, що кінцевою метою всієї інтелектуальної, 

художньої чи релігійної діяльності повинні бути анігіляція раціонального 

індивіда в межах насильницького, трансцендентного акту спілкування.  
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Дослідниця В. Савчук наголошує на мультидисциплінарному характері 

творчості Ж. Батая, який виступає в якості симптому відповідної епохи: 

«…низка дисциплін, в яких помічений слід Батая, не мала: літературознавство, 

мистецтвознавство, політологія, етнологія, філософія, економіка. Злагоджену 

послідовність зміни інтересів Батая, його творчих і екзистенціальних стратегій, 

намальовану дослідником: від теолога, першого студента, письменника, 

провідного розгульний спосіб життя, до досвіду організатора таємного 

релігійного суспільства і до людини, яка відкрито пропагує свої політичні 

погляди – цілком можна доповнити, без втрати витонченості конструкції, 

одночасністю в слові «поєднував»; з'єднував непоєднуване: архіваріуса вдень і 

завсідника публічних будинків вночі, езотеричність таємного товариства і 

публічність виступів, вченого і містика, письменника і філософа» [86, c. 282]. 

Народившись у невеликому містечку Бійом, в центральній частині Франції, 

Жорж Батай вважав себе належним до суперечливого покоління, що зародилося 

та набуло свого розвитку в літературному житті під егідою розгортання 

сюрреалізму. Його дитинство було тяжким: зокрема, про це свідчить 

автобіографічний уривок з найбільш відомого роману Батая «Історія ока» 

(1928), в якому письменник розповідає про значні потрясіння своїх дитячих 

років. Найбільш вражаючими були декілька невдалих самогубств матері, а 

також загальний параліч, божевілля та, згодом, смерть батька. Раннє лихоліття 

призвело до нестабільного та примхливого характеру отримання освіти Батаєм: 

погане навчання в школі, прагнення стати священником, яке призвело до повної 

втрати віри в Бога; блискавичне завершення Національної школи хартій в 

Парижі та, врешті-решт, посада в Національній бібліотеці. Протягом свого 

навчання Батай був занурений у вирій культурних подій великого міста: 

відвідував філософські семінари (найбільш відомий – за авторством Александра 

Кожева), брав участь у діяльності різноманітних гуртків та груп (серед яких – 

марксистського і психоаналітичного спрямування). Це дозволило йому 
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познайомитися з основними представниками паризького культурного осередку. 

Серія лекцій Александра Кожева за «Феноменологією духу» Г. В. Ф. Геґеля 

зіграла вирішальну роль як для самого Батая, так і для цілого покоління 

французьких інтелектуалів. На ньому також були присутні більш-менш 

регулярно з 1934 по 1939 р. Андре Бретон, Роже Кайуа, П'єр Клоссовські, Жак 

Лакан, Моріс Мерло-Понті і Раймон Кено та інші.  

Найбільше спільного в ідеях Батая із представниками сюрреалізму. 

Одночасно, він назвав себе «внутрішнім ворогом» цього напряму. Такий статус 

відображав неможливість для французького мислителя існувати та діяти в 

межах певного мистецького руху або філософської школи. Батай був офіційно 

вилучений із близького кола Андре Бретона, який звинуватив його в розколі 

групи. (Саме в цей час Батай почав писати літературні твори.) Творчий шлях 

Батая мав свій початок на зламі, на межі певної єдності поглядів та ідей: лише 

існуючи та мислячи «поза» проголошеними правилами «Маніфестів» ідеолога 

сюрреалізму. Література Жоржа Батая руйнує усталені уявлення про твір як 

такий. Звернення до наявної «кризи» та її розвиток притаманні й 

публіцистичній діяльності французького письменника. Так, він заснував і 

редагував журнал «Документи» (1929 – 1931), який був присвячений аналізу 

культурних феноменів, симптоматичним для тогочасного суспільства. Статті в 

«Документах» принципово не відповідали стандартам сюрреалістичного 

письма, адже були написані та ілюстровані дисидентами від сюрреалізму під 

головуванням Батая.  

Із Пьєром Клоссовські Батай подружився в 1934 році, вони розділили 

спільний інтерес до психоаналізу Зиґмунда Фрейда та до естетики Маркіза де 

Сада. У 1935 Батай постав, разом з Андре Бретоном, співзасновником 

антифашистської організації «Контр-Атака». Щоб дослідити форми 

функціонування священного в суспільстві, в 1939 році він був одним із 

засновників (поряд із Мішелем Лейрісом і Роже Кайуа) недовготривалого 
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«Коллежа Соціології».  

У період з 1922 до 1944 року Батай працював бібліотекаром і головним 

хранителем в Національній Бібліотеці в Парижі. Проте, зважаючи на регулярне 

відвідування домів розпусти, він мав неоднозначну репутацію, займаючи 

відповідальну посаду. Ж. Батай пішов у відставку в 1944 році через 

туберкульоз, два роки потому він переїхав до Орлеану, де він прожив до кінця 

свого життя. Під час нацистської окупації Франції Батай подорожував між 

Парижем і провінцією, створив деякі з його ключових есе, в тому числі 

«Внутрішній досвід» (1943), «Винуватий» (1944) і «Про Ніцше» (1945). У 1946 

році він заснував один з найбільш поважних наукових журналів у Франції – 

«Критика» – результат довготривалої праці в Національній бібліотеці. Для Батая 

було важливим створити журнал, який представляв би «сутність людської 

думки, зібрану з найкращих книг». 

Заключною книгою Жоржа Батая була «Сльози Еросу» (1961) – екскурсія в 

історію еротики і насильства від прадавньої епохи до сучасності. Батай почав 

писати її в 1959-му році, але занепад фізичних сил, провали в пам'яті та арешт 

його старшої дочки за її політичну діяльність в Алжирі гальмували роботу. 

 «Історія ока» (1928), «Небесна блакить» (1945) і «Аббат С.» (1950) є 

одними з найвідоміших творів Ж. Батая, наближених до жанру еротичної прози, 

яка була для письменника засобом здійснення власних експериментів. (Це 

також частково пояснює складні асоціації та метафори в його творах.) Першим 

відомим (та найбільш популярним) художнім твором Батая є оповідання 

«Історія ока». Наступного року письменник займає посаду редактора та є 

співавтором журналу «Документи: Доктрини. Археологія. Мистецтво. 

Етнографія», який буде випускатися лише до 1933-го року через свій 

експериментальний та опозиційний по відношенню до бретонівського 

сюрреалізму характер. Наступні роки були відзначені написанням художнього 

твору еротичної спрямованості «Небесна блакить» та заснування журналу 
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«Ацефал», присвяченого відображенню ідей однойменної таємної спілки. 

Протягом Другої світової війни Жорж Батай продовжуює працювати в 

бібліотеці (він не бере участь в бойових діях через поганий стан здоров’я) та 

стає автором низки літературних і філософських творів: «Винуватий», 

«Внутрішній досвід», «Мадам Едварда», «Про Ніцше». Після війни виходять 

праці «Аббат С.», «Проклята частина», а також номери журналу «Критика». 

Протягом 1950-тих років Жорж Батай все більше звертається до досліджень 

естетичного, літературно-критичного та мистецтвознавчого спрямування, 

результатом чого було написання таких праць, як «Мане», «Доісторичний 

живопис. Ласко, або Народження мистецтва», «Література і зло». В останні 

роки свого життя мислитель видає теоретичні праці «Процес Жіля де Ре», 

«Сльози Еросу» та «Неможливе».  

Вплив Ж. Батая невпинно зростав і після його смерті в 1962 році. Його ім’я 

нерозривно пов’язане з постмодерними дослідженнями насильства, надмірності 

та принципової альтернативності. Концепти жертовності, витрати та 

марнотратства, звернення до еротичного, містичного спілкування з Іншим, 

літературна творчість як «неможлива» діяльність – представляли сферу 

інтересів Батая, що свідчить про прагнення до дослідження процесів, у яких 

буття перевершує себе, виходить за власті межі, рухаючись у напрямку до 

злиття суб’єкта та об’єкта. 

На нашу думку, Жорж Батай організовує свої твори навколо певних 

основних понять та ідей, більшість з яких залишаються дещо розмитими та 

нерозвиненими в своєму визначенні або остаточному значенні: «комунікація», 

«суверенітет», «гетерологія», «внутрішній досвід», «священне», «витрати», 

«трансгресія», «безформне», «сміх» та інші. Кожне з даних понять з'являється в 

його текстах як певна тимчасова конотація, коротке висловлювання, що 

здійснює бажаний вплив на читача, а потім може раптово зникнути. Для автора 

таке інтелектуальне та творче розгортання в межах письма виявляється 
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важливішим за концептуалізацію певного терміну. Саме така невизначеність 

або двозначність властива всім поняттям Батая, що запобігає їх вростанню в 

традиційне русло і в догматичну систему теоретичних знань.  

Для того, щоб певна теоретична ідея змогла б бути функціональною, 

застосованою в межах подальшого дослідження, необхідно насамперед мати 

справу з точним визначенням основних понять та ідей в творчості Жоржа Батая. 

Слід визнати, що ми стикаємось з браком подібного в межах його теоретичної 

концепції. Розмитість змісту найбільш використовуваних термінів може 

утримати їх від використання послідовниками; подібні висновки виникають 

через труднощі точного визначення, де і коли «батаєвські» поняття мають свій 

початок або кінець. Ця нестача ясності, звичайно, є навмисною стратегією, в 

тому числі – за рахунок використання французьким мислителем «незручних» 

концептів. Проте з часом, протягом розгортання французької теоретичної думки 

середини ХХ століття, саме ця риса авторського висловлювання Батая 

виявляється найбільш впливовою на його нащадків – французьких філософів-

постмодерністів. 

Тим не менш, слід зазначити, що неточність таких термінів, як 

«філософія», була принциповою для Ж. Батая. Замість того, щоб зосередитися 

на дослідженні та уточненні подібних традиційних термінів, він розгорнув 

власний набір понять, відштовхуючись від своїх зацікавлень. Батай акцентує 

увагу на необхідності постійної критики філософії як єдиного та загального 

проекту, а не в окремих та множинних її проявах. Це, в свою чергу, може бути 

здійснено лише шляхом протиставлення поняття «філософія» з іншими 

загальними поняттями, які відрізняються та виступають проти нього: зокрема – 

священне, надлишок, тощо.  

На думку Батая, такі операції, як філософування та теоретизування, мають 

менш важливу роль в межах людського мислення. Натомість, суб’єкт повинен 

зосередитися на власному «внутрішньому досвіді». Батай здійснює 
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дихотомічний поділ між досвідом і теорією, мовою. Таким чином, Батай 

приходить до утворення дилеми для себе в межах власних творів. Він займає 

ідеалістичне положення стосовно внутрішнього досвіду та залишає місце для 

примирення між істинною тишею, яка протистоїть визначенню, і суверенним 

використанням мови, яке здатне протистояти проекту філософії. Подібне 

примирення може бути реалізоване за рахунок звернення до поетичного, яке, за 

Батаєм, виступає в якості принципово нової форми мови. Батай використовує 

цей термін в межах власних естетичних досліджень, заперечуючи таким чином 

утилітарність, корисність та стосунок до майбутнього.  

В своїй боротьбі з утилітарністю в теорії Ж. Батай поєднує концепт 

насилля та поетику, що долає поміркованість та солідарність, притаманні 

традиційному філософуванню (європейській соціологічній думці). На думку 

Дж. ДеБоера, «…в нігілістичній критиці теорії та філософії Батаєм є дещо 

насильницьке» [168].  

Батай вважав, що «мета і авторитет постають необхідними вимогами до 

дискурсивного мислення», і що згодом «дискурс формує проекти». Якщо ця 

мета є знанням, то цей авторитет, для філософії, в кінцевому рахунку, є 

зовнішнім та метафізичним, а отже й релігійним. Для філософа єдиним 

авторитетом постає «внутрішній досвід», але його авторитет жодною мірою не є 

зовнішнім. За межами самості, на думку мислителя, є лише ймовірність і 

випадковість Всесвіту. Місце Бога, на думку мислителя, посідає випадок.  

Таким чином, Батаєва критика метафізичної теорії містить відмову від 

раціо як такого, з метою очистити розум від будь-якої необхідності в зв'язку з 

Богом, або від метафізичної основи. Це дає підстави трактувати ідеї Батая як 

трансгресивні по відношенню до іманентної потреби людської свідомості в 

наявності Бога. Для Батая це не поставало певним «проектом», це було 

прототипом концепту «письма», який в подальшому буде розгорнуто в 

дослідженнях французьких мислителів ХХ століття. 
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Отже, в межах своєї «атеології» («ніцшеанської онтології») Жорж Батай 

відмовляється від авторитету метафізики за рахунок ствердження суверенної 

влади досвіду, яка виражається в трансгресивному акті по відношенню до 

концепту «роботи»: «Порівняно з роботою, трансгресія є грою. У світі гри 

філософія розпадається. Якщо трансгресія постане основою філософії (саме 

таким чином розгортається моя думка), мовчазне споглядання буде замінене 

мовою. Це споглядання буття на самій його верхівці» [126, с. 115].  

Щодо особливої «мови Батая» дуже вдало висловлюється російська 

дослідниця його творчості Оксана Тимофєєва: «Творчість Батая, як правило, 

осмислюється як пошук нової філософської мови. Однак його слід розуміти 

ширше – Батай пропонує не просто мову, збагачену новими поняттями, які 

раніше були з неї виключені... Він вживає провокативний досвід, пов'язаний з 

ідеєю принципової трансформації філософування взагалі... Чи може на зміну 

раціональної та діалектичної філософії прийти філософія еротична, методом 

якої був би внутрішній досвід?» [97, с. 218]. Таким чином, «досвід» Батая 

виражається в тому числі й на вербальному рівні, зокрема, завдяки певним 

літературним прийомам в межах його теоретичних творів.  

Так, основним засобом є звернення до теми еротичного. О. Тимофєєва 

присвятила книгу під назвою «Вступ до еротичної філософії Батая» саме 

розгортанню дискурсу еротичного в творчості французького автора: «Можна 

довго сперечатися – і сперечаються – про те, був чи не був Батай філософом, 

антифілософом або, наприклад, письменником, але безперечним є те, що в 

теорії еротизму … надзвичайно багатий контекст, драматично пов'язаний із 

західною філософською традицією. Творчість Батая представляє собою свого 

роду місток між сучасною філософською теорією і тим, що називають 

класичною метафізикою [96, с. 7]. 

По відношенню до Батая деякими дослідниками використовується таке 

визначення як «антифілософ» в якості протиставлення всій попередній 
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філософській традиції, що глибоко йде корінням в християнську теологію: 

«Намагаючись в усьому йти наперекір системі абсолютного духу Геґеля, 

французький автор проте відтворює її в деякій характерній для себе пародійній 

формі – ми б поспішили порівняти цю позицію з геґелівським же Aufheben, яке 

зберігає заперечення, якби Батай не ввів власний термін – “трансгресія”» [90, с. 

9]. На нашу думку, подібна оцінка теоретичного доробку Батая є свідченням 

його новаторства по відношенню до попередньої традиції західної філософської 

думки, а не тотального її заперечення. Жорж Батай та його колеги змінили стиль 

філософування в напряму його естетизації та суб’єктивізації, що мало вплив на 

подальший розвиток гуманітарних досліджень аж до сучасного їх стану. 

Дослідниця Н. Григорьєва також визначає трансгресивність філософії та 

літератури як ключову загального стану європейської культури першої 

половини ХХ століття: «Можна сказати, що в другій половині 1920-1940-х рр. 

філософія часто вироджується в так званий екстремальний текст, в природу 

якого закладене бажання перетинати всі можливі кордони і всі межі можливого. 

Твір, створений за принципом подібної «екстремальної» трансгресії, часто буває 

інтердискурсивним. По суті, екстремальний текст – це текст, який прагне бути 

власним Іншим. Якщо це філософія, вона хоче в той же час стати літературою, 

якщо це література, вона бажає стати філософією. … Яскравий приклад 

«трансгресуючої» філософії – творчість Жоржа Батая» [24, с. 163]. 

Інтерес Батая завжди був спрямований на різного роду зайві, незручні, 

надлишкові, на його думку, речі, про які не прийнято говорити всерйоз: сміх, 

сльози, навіженість, танок, ігри непристойного характеру, як дитячі, так і 

дорослі, – речі, в яких, на перший погляд, відсутній очевидний сенс, але ніби то 

присутня таємниця. Ця таємниця для Батая і є головною таємницею людини, 

таємницею, якої людина про себе саму не знає і яку забороняє собі самій знати, 

– таємниця еротизму. 

Якщо зважати на тему еротичного, великої уваги заслуговує літературна 
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творчість Ж. Батая. Еротичну прозу – романи й оповідання – він підписував 

різними псевдонімами. Так, повість «Історія ока», що принесла Батаю 

скандальну славу, вийшла в 1928 році під псевдонімом Лорд Ош (Lorde Auch), 

який репрезентує певну гру слів. «Історія ока» була написана частково завдяки 

співпраці з психоаналітиком Адрієном Борелем: в епілозі Батай зізнається, що 

сцени з «Історії ока» – це, здебільшого, перетворені дитячі переживання, 

похмурі картини, що згодом набули непристойного характеру. 

Важливо зазначити, що Жорж Батай мав підтримку серед своїх сучасників, 

деякі з яких стали не лише колегами, але й близькими друзями мислителя. 

Серед них важливе місце посідає Моріс Бланшо (1907 – 2003), сфера 

досліджень якого багато в чому співпадала с Батаєвою. Літературний та 

філософський вплив Батая на його послідовників складно розглядати без 

врахування доробку Бланшо: мислителі використовували схожі поняття та 

методи. Саме тому вважаємо за потрібне зупинитися на основних ідеях 

останнього. 

Дружба з Жоржем Батаєм пробудила в Морісі Бланшо зацікавленість у 

надмірностях та аномальних явищах, як і в самому феномені дружби. Одним з 

найважливіших філософських попередників французького мислителя був Г. В. 

Ф. Геґель, в якого він запозичив високу оцінку заперечення в діалектиці; у ній 

він, подібно до Батая, знайшов як найвиразнішу творчу спонуку. 

Думка М. Бланшо, як і в Жоржа Батая, працювала на перетині філософії та 

літератури. Для нас це важливий момент, адже такий підхід до дослідження мав 

великий вплив на подальший розвиток французької філософської думки. Крім 

того, на доробок Бланшо та Батая можна дивитись як на важливий місток між 

модерністю та постмодерністю, бо список модерних франкомовних авторів, до 

творчості яких він звертається, вражає уяву, захоплюючи широкий діапазон, від 

П. Маларме, М. Пруста й Г. Рембо до Ф. Гельдерліна, Ф. Кафки та Р. М. Рільке. 

Дане звернення відбувається у форматі літературної критики, але критика 



31 

 

М. Бланшо (як і його колег) набуває нового статусу. Критичний текст тепер 

прирівнюється до філософського за своїм змістом, не лише надаючи нові сенси 

аналізованим творам, але й вибудовуючи власні, автономні концепти. 

Дослідник М. Євстропов описує роль критичних творів Бланшо, Батая та інших 

в межах філософського дискурсу ХХ століття, надаючи їм (вслід за 

французькими постмодерністами) статусу «письма»: «Літературну критику 

Бланшо можна розцінити як гранично філософічну, це певна філософія 

літератури, сам феномен письма осмислюється в ній на “фундаментально-

онтологічному рівні”. “Письмо” як граничний досвід ставиться Бланшо на один 

рівень із досвідом вмирання і повідомлення. Бланшо-критик постійно зайнятий 

новими, все більш вишукувальними формами вираження цього “досвіду-межі”» 

[35, с. 219].  

Сам Моріс Бланшо свідомо визначав свої літературно-критичні твори як 

траннсгресивні по відношенню до розвитку літературного дискурсу свого часу. 

Його покоління вже принципово по-новому розглядає об’єкт свого аналізу – 

літературний твір. Так, в своїй праці «Простір літератури» він зазначає: «Твір 

мистецтва пов’язаний із ризиком, він є ствердженням межового досвіду» [10, с. 

240].  

Відповідно, неможливо не визнати вагомість впливу ідей Моріса Бланшо 

на подальший розвиток філософування у Франції: літературна критика нового 

кшталту (її трансгресивність, межовість) постає авангардним способом 

вибудовування думки: «…пошук М. Бланшо та Ж. Батая відкриває дорогу новій 

французькій повоєнній критиці Ролана Барта, Жіля Дельоза, Жака Дерріда, 

Філіпа Соллерса, Мішеля Фуко, які читали його статті і часто на нього 

посилалися. Сама концепція “письма” у Р. Барта і Ж. Дерріда склалася під 

безпосереднім впливом ідей Батая та Бланшо. … Невипадково, в одному з 

оповідань Бланшо – “Смертний вирок” – Батай вбачав втілення “межі” 

літератури» [35, с. 219-220]. 
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Моріс Бланшо відомий своїми ідеями в сфері естетики. Зокрема, мислитель 

докорінно змінює розуміння художнього образу та принцип його сприйняття й 

аналізу: здійснюється відхід від традиційного принципу наслідування в сторону 

екстатичної виразності. М. Євстропов таким чином описує поняття образу в 

Бланшо: «Він парадоксальним чином є «презентативним», а не 

«репрезентативним. Він являє собою “онтологічну подію”, сам “факт буття”. 

Такий образ можна назвати “естетичним”. Проте, він не зовсім збігається з так 

званим «художнім образом». Швидше, він є свого роду межею, до якої прагне 

твір, створюваний художником. Бланшо називає цю межу “творінням”, а досвід 

наближення до цієї межі, естезис – “зачарованістю”» [35, с. 23]. 

На думку мислителя, суверенний «естетичний» спосіб, що не зображає 

нічого, крім самого себе, аналогічний цьому дивному, чужорідному, який не має 

застосування сущого (Бланшо також згадує про А. Бретона та його 

зацікавленість різноманітними «…розбитими, непридатними, майже 

незрозумілими, збоченими предметами») [10, с. 263]. Розрив даного світу як 

значущості, явлений в образі, виводить нас за межі залученості до цього світу, 

до «витоку» мови.  

Отже, як зазначає М. Євстропов, «...для М. Бланшо, образ є певною подією, 

на що вказує його “нерозрізнюваність” із зачарованістю та рефлективним 

середовищем подвійності. Образ є естезисом, подія якого виявляється 

“джерелом” для відношення подібності, для самої референції як можливості 

заміщення одного іншим. Цю подію можна також назвати “зображенням” – 

відстороненням і катастрофічною трансформацією» [34, с. 53]. 

В якості не лише колеги, але й близького друга Жоржа Батая слід 

виокремити також Пьєра Клоссовські (1905 – 2001). Зблизившись в 20-ті роки з 

колом сюрреалістів, на початку 30-х він потрапляє під вплив Жоржа Батая.  

Пьєр Клоссовські першим вжив слово «симулякр» в якості концепту і 

поставив під сумнів комунікативну функцію літератури та мови взагалі. В 
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розумінні «симулякра» мислитель виразив свою містичну поетику, 

репрезентовану в поведінці героїв його літературних творів. П. Клоссовські 

очолював гурток священиків-теологів «Живий бог» і був членом відомого 

таємного товариства «Ацефал», в якому практикувалися різні містичні ритуали 

з філософським підтекстом.  

Разом з Ж. Батаєм, Р. Кайуа та М. Лейрісом П. Клоссовські заснував 

легендарний «Коллеж Соціології» – вільний філософський лекторій, який 

організовувався щотижня в центрі Парижа з метою обговорення окультних 

організацій і людських жертвопринесень. Завданням «Коллежа» було створення 

абсолютно нової науки – сакральної соціології. Подібно до Батая, Клоссовські 

пережив кризу релігійних поглядів, в результаті якої у виборі між католицтвом і 

лютеранством, домініканцями і францисканцями змінив декілька конфесій, 

монастирів і семінарій. Врешті-решт, філософ був повністю розчарований в 

чернецтві.  

Пьєр Клоссовські досліджував феномен садизму та його теоретичне 

підґрунтя: його книга, присвячена Маркізу де Саду, «Сад, мій сусід», стала 

скандально відомою. Серед важливих творів письменника особливе місце 

займає трилогія «Закони гостинності» (1954-1965) та «Бафомет» (1965), 

останній художній твір письменника, за який він отримав в 1965 році престижну 

Премію Критиків. Вельми суперечливий в інтелектуальних і естетичних 

уподобаннях, П. Клоссовські поєднував у своїх творах теологію, філософію, 

вчення отців церкви, езотерику, ідею вічного повернення Ф. Ніцше і 

психоаналітичну теорію З. Фрейда. Які Жорж Батай, Пьєр Клоссовські 

поєднував теоретичні дослідження з мистецькою практикою: власні твори він 

супроводжував малюнками еротичного характеру (мислитель походив із сім'ї 

художників). Наближаючись до сімдесятиріччя, він остаточно відмовився від 

літературних занять заради малювання. Тим не менш, його картини та книги 

тісно пов'язані і фактично є переходом на іншу – образотворчу – мову.  
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Ще один сучасник і товариш Батая, безперечно вартий уваги, – Роже Кайуа 

(1913-1978) – ерудит, естетик, історик науки та соціальний, який дружив з 

Андре Бретоном і та був послідовником сюрреалізму. Проте в 1934 році він 

відмовився від сюрреалістичного містицизму заради переважно емпіричних 

досліджень. Кайуа став одним із засновників, поряд іх Жоржем Батаєм і 

Мішелем Лейрісом, «Коллежу соціології» в Парижі, який був присвячений 

вивченню природи священного в суспільстві. Хоча ніхто з дослідників не був 

послідовником певної конкретної віри, всі троє вірили у сакральне як систему, 

яка перевищувала сучасне розуміння розуму і психології – вони були 

«містиками-екпериментаторами». 

Науковий досвід Роже Кайуа коливався від наукового раціоналізму до 

сюрреалізму та містицизму в естетиці. Як геолог-аматор, він збирав колекцію 

каменів, які були прикладами глибинних мінеральних форм і текстур. Кайуа 

вірив у те, що подібні природні явища містять в собі певну містичну мотивацію, 

пов'язану із здатністю людини розпізнавати і пояснювати сутність прекрасного. 

Мислитель припускав, що процес пізнання залежить від навколишнього 

середовища та одночасно впливає на нього. На його думку, спектр наших думок 

обмежується лише силою нашої уяви. В межах даної проблеми дослідження 

Кайуа, можливо, не дали вичерпної відповіді, проте його ідеї були 

оригінальними та надихаючими: калейдоскоп різноманіття краси в природі не 

може залежати від інтерпретації фіксованими естетичними стандартами, але, 

швидше, вибудовується відповідно до безмежної уяви реципієнта. 

Проблему співвідношення природного та суспільного Роже Кайуа розкрває 

не лише в межах естетичного аналізу. Він досліджує її також в межах 

соціологічної, історико-філософської, культурологічної та релігієзнавчої 

проблематик. Як пише автор ступної статті до збірки праць мислителя С. 

Зєнкін, «…думка про єдність, паралелізм природи і суспільства проходить через 

більшість праць Роже Кайуа, починаючи з першої книги «Міф і людина» (1937). 
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Людські міфи, на його думку, реалізують в собі деякі риси поведінки нижчих 

живих істот; пристрасті, пережиті людьми і навіть цілими народами, суть 

продовження елементарних рефлекторних реакцій маленької комахи. 

Прикладом може слугувати одне з найважливіших есе Кайуа «Запаморочення», 

різні теми якого були згодом розвинені в книгах: ідея запаморочення, «зради 

самого себе» як одного з базових інстинктів, який проявляється, крім іншого, в 

азартних іграх, закладена в основу теорії, розробленої в книзі «Ігри та люди» 

(1957); а самогубний захват войовничою нацією, яке Кайуа вбачав в суспільній 

атмосфері нацистської Німеччини, було докладно розглянуто в книзі «Беллона, 

або Сковзання до війни» (1951-1962)…» [40].  

Так, Р. Кайуа присвятив більшість своїх робіт бротьбі з релігійною 

свідомістю в межах інтелектуалізму ХХ століття як основної характеристики 

культурологічних досліджень. Зокрема, він критикує «релігійне» ставлення до 

цінності культури (без вразування природного композиту) в есе «Соціологія 

клірика». Про це пише дослідник С. Зєнкін: «Стаття Кайуа стала однією з 

перших спроб критично і неупереджено проаналізувати епохальну фігуру 

«інтелектуала», щодо якої й досі тривають суперечки у французькому 

культурному середовищі. Його критика «кліриків» представляла собою і певну 

самокритику, спробу подолати самого себе – не повернутися на стадію 

традиційної релігійної свідомості, але стати «над-інтелектуалом», в тому сенсі, 

в якому Ніцше проповідував образ “Надлюдини”» [40].  

Також слід зазначити особу Мішеля Лейріса (1901-1990) – письменника, 

поета, антрополога, мистецтвознавця (ним написані праці щодо творчості Андре 

Массона, Альберто Джакометті, Френсіса Бекона та інших). Його автобіографія 

«Зрілий вік» (1939), продовжена у чотирьох томах «Правил гри». У 1942 році 

він зустрів Сартра і став членом команди журналу «Les Temps Modernes». 

Виступаючи провідним учасником африканських товариств, присвячених 

боротьбі з расизмомі захисту бідних країн, він заповів своє майно Фонду з прав 
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людини та Руху проти расизму. Дослідник діяльності «Коллежа соціології» Дені 

Ольє називає Лейріса «маргінальним» філософом. Навіть у порівнянні з 

Жоржем Батаєм Лейріс вирізнявся непостійністю та неоднозначністю напряму 

своєї діяльності. Тим не менш, ідеї, висловлені в його творах «Зрілий вік», 

«Правила гри», «Щоденник») крізь призму автобіографічності та розмивання 

чітких меж літературних жанрів, мали значний вплив на розвиток французької 

філософсько-соціологічної думки ХХ століття. 

Таким чином, основними сферами зацікавленості соратників та однодумців 

Жоржа Батая були естетизація та антропологізація філософської теорії, творіння 

на межі літератури, філософії та художньої критики, а також дослідження 

актуальних філософських концептів та випробовування їх дії у власній 

творчості та творчості видатних митців ХХ століття. Проте, на той час були й 

представники інших мистецьких напрямів, зокрема – сюрреалізму (А. Бретон) 

та екзистенціалізму (Ж.-П. Сартр, А. Камю) та філософських течій 

(феноменологія М. Мерло-Понті); з якими у Жоржа Батая було більше 

непорозумінь, аніж спільних ідей. Проте полемічна атмосфера 30-х – 50-х років 

сприяла бурхливому розвитку культурного життя Франції та Європи взагалі. 

Всіх зазначених постатей об'єднав курс лекції з трактування «Феноменології 

духу» Г. В. Ф. Геґеля за авторством Александра Кожева. Всі вони були або 

безпосередньо слухачами цього курсу, або натхненними кожевською 

інтерпретацією філософської системи Геґеля. Але в подальшому їх шляхи 

розійшлися: врешті-решт, Батай був ідеологічним супротивником як Бретона, 

так і Сартра.   

Отже, здійснивши огляд культурного оточення та умов становлення Жоржа 

Батая як письменника та мислителя, дозволяє перейти до аналізу його 

теоретичних ідей та філософських поглядів. Для цього необхідним є звернення 

до основних ідей не лише сучасників, але й філософів-попередників Батая, які 

вплинули на розвиток його концепції трансгресивного досвіду. 
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1.2. Теоретико-методологічні підходи в дослідженні трансгресивного 

досвіду. 

Власну філософську концепцію Жорж Батай називає «загальною 

економікою». Загальна економіка є насамперед соціальною теорією, яка описує 

суспільство в якості цілісної системи, що має гарантований «надлишок» завдяки 

різнорідним видам розтрати та споживання. Однією з форм розтрати є еротизм, 

який є трансцендентним по відношенню до споживчої вартості (термін, 

запозичений у К. Маркса та перероблений Ж. Батаєм). Еротизм використовує 

енергію, споживає її та знищує. Еротизм є завжди такою дією, що втілює в собі 

великий ризик, він ставить все на карту, тому що він йде за межі конкретно 

даного та намагається схопити несхоплюване – тотальність. Проте іншою 

формою розтрати є мистецька діяльність людини, поява та розвиток художньої 

уяви, здатності до уявлення та відтворювання чуттєво сприйнятого.  

Трансгресивна проблематика розгортається в межах німецької 

філософської традиції, що охоплює теоретичні ідеї Г. В. Ф. Геґеля та Ф. Ніцше. 

Французька філософія, політична теорія та соціальна думка мають дуже тісний 

зв'язок як з філософією Г. В. Ф. Геґеля, так і з філософією Ф. Ніцше. Й дійсно, 

обидва мислителі можуть бути охарактеризовані як нормативні за своєю 

методологією та як встановлюючі засади теоретизування, переосмислені 

постструктуралістами та більшістю постмодерністів, особливо крізь набуток Ж. 

Батая, Ф. Ґваттарі, Ж. Дельоза, Ж. Лакана та М. Фуко. 

На нашу думку, ідеї Г. В. Ф. Геґеля, розкриті ним в праці «Феноменологія 

духу», можна віднести до поля трансгресивної проблематики. Цю думку також 

підтверджує російський дослідник В. Фарітов, відповідно до якого Г. В. Ф. 

Геґель вперше в класичній філософській традиції звернувся до питання 

трансгресії: «Визначивши кордон як те, що відокремлює наявно-дане від іншого 
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і тим самим здійснює його позитивність (буття в якості певного щось), Гегель 

розкриває в самому наявному бутті спочатку йому властиве прагнення до 

виходу за межі своєї визначеності, або прагнення не бути тим, чим воно є ...» 

[102, с. 48]. Тобто саме Геґель надає буттю невід'ємну характеристику 

трансгресивності. Поняття кордону виникає в результаті «взаємоподолання 

кінцевого і нескінченного», за рахунок якого кінцеве «знімає саме себе в 

нескінченному», або навпаки. Фарітов визначає «самотрансценденцію» в 

концепції Геґеля трансгресією – «... не твердження потойбічної області з 

одночасним збереженням вихідного пункту, але зміщення меж, в результаті 

якого сам вихідний пункт перетворюється, переходить в інше» [102, с.50]. Цей 

процес взаємопереходу, «трансгресивний руху», що призводить до моменту 

зняття, або заперечення заперечення, оцінюється Фарітовим як принциповий 

момент трангресивності і як головний інструмент критики Гегелем кантіанської 

метафізики. Трансцендентне (потойбічне) І. Канта у Геґеля представлене як те, 

що не може вічно перебувати за кордоном нашого пізнання, але має бути 

постійно подолано і знято. Але момент «трансгресії» в концепції Гегеля 

залишається лише моментом у прагненні до відновлення тотожності 

протилежностей – розходження лише як необхідний етап шляху до первісної 

єдності. Це саме те, що потім Фуко назве «діалектичною мовою», яку було 

необхідно подолати, тобто піддати, у свою чергу, трансгресії. На це вказує й В. 

Фарітов: «Геґель обирає віру в безмежну силу розуму, не помічаючи, що має 

справу вже з чимось зовсім іншим, що виходять за рамки тотальності і 

присутності як сфери розуму: зі становленням, трансгресією ...» [102, с. 52]. 

Вищезазначене підтверджує наше розуміння того, що саме система Г. В. Ф. 

Геґеля послугувала підставою для дослідження трансгресивного досвіду в 

межах історії філософської думки. Геґель вперше звернув увагу на момент 

кордону в якості межі, який прагнув до власного подолання, та за рахунок якого 

і відбувається розвиток і повернення до нового тотожного через зняття.  
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Геґелівська концептуалізація зіткнення індивідуумів на рівні дискурсу або 

на рівні дії має своє продовження в понятті боротьби – боротьби смертельної. 

Так Г. В. Ф. Геґель виводить єдиний принцип, який К. Маркс використав в своїй 

теорії класової свідомості та переходу від «в-себе» до «для-себе». Він робить це 

через звернення до глибоко метафоричної діалектичної опозиції «Господаря» і 

«Раба». Вони є формами свідомості, типами буття, способами буття в світі. 

Вирішення цього конфлікту розділяє людей на тріумфаторів та підкорених. Але 

ці позиції не є постійними, вони перебувають у відношенні взаємності та 

взаємозалежності. В цій боротьбі є дві стратегії: одна відповідає принципу 

«перемога або смерть», доведенню початого до кінця, а інша дорівнює 

«волінню рабства перед смертю» [21]. Таким чином, один стає господарем, а 

інший – рабом. 

Людина не може бути вільною, якщо такою її не визнають інші. Згідно з Г. 

В. Ф. Геґелем, людина не народжується вільною, а стає такою протягом свого 

історичного розвитку. «Господар», існуючий в цю мить, не розрізнює себе 

теперішнього та себе майбутнього. Тому він незалежний від майбутнього часу, 

від того, що буде потім. Отже, він не боїться померти. Страх смерті утворює 

кордон перед індивідом, межу, через яку він не може переступити. Кордон 

припускає заборону на його подолання, а заборона, в свою чергу, поділяє світ на 

дозволене і на табуйоване.  

Для Геґеля господар – це життєвий тупик: господар повинен піти з 

історичної сцени, в той час як раб відкритий для становлення і саме він повинен 

буде, усвідомивши принцип загальної свободи, втілити його в дійсності.  

Важливо зазначити, що Жорж Батай сприймав систему філософських 

поглядів Г. В. Ф. Геґеля крізь призму інтерпретації французького філософа 

російського походження Александра Кожева, який читав в Парижі «Лекції з 

“Феноменології духу” Геґеля». Цей курс лекцій в подальшому мав велике 

значення на розвиток французької філософської думки ХХ століття, адже серед 
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слухачів та прихильників курсу можна відмітити Ж. Батая, А. Бретона, М. 

Мерло-Понті, Ж.-П. Сартра та багатьох інших видатних французьких 

мислителів. Для А. Кожева центральним питанням в межах гегелівської 

концепції була саме «діалектика господаря й раба». Окрім цього, Кожев 

трактував онтологію німецького мислителя як антропологію, як досвід 

філософського самопояснення людини через «межовість» її буття. Саме тому Ж. 

Дерріда в ессе «Від економіки обмеженої до економіки загальної» називає Батая 

«значно меншим гегельянцем, ніж він сам так вважав» [27]. 

Ж. Батай запозичує у Г. В. Ф. Геґеля два принципово важливих для свої 

концепції терміни: «Aufhebung» (який перекладається як «зняття», але в 

інтерпретації Батая виражається в терміні «transgression») та «суверенність».  

Проте, обидва поняття були кардинально переосмислені Батаєм. 

Французький мислитель, на відміну від Г. В. Ф. Геґеля, відмовляє рабу в 

можливості стати дійсно вільною людиною. Якщо за Гегелем людина не 

народжується вільною, а стає такою протягом свого історичного розвитку, то за 

Батаєм, статус суверена є наданим від народження. За Батаєм, господарем треба 

бути, їм не стають, як рабом. Проте Батай «долає» історичність суб’єкта, як і 

самого «суб’єкта» – він здійснює «безповоротнє знищення тотальності смислу». 

Відповідно, вихід на межовість у Геґеля фігури господаря, який 

протиставляється рабу своєю свободою і своїм пануванням, має свою логічну 

реалізацію у двох сценаріях. Відповідно до першої «господар» жертвує своїм 

пануванням (вихід за межі «тотального смислу») та обирає абсолютну свободу – 

це шлях «абсолютного суверена» Батая. Відповідно до другої можливості, 

господар жертвує своєю свободою заради абсолютного панування, він 

перетворюється на втілену волю до влади. Приклад такого абсолютного 

господаря – «Надлюдина» Ф. Ніцше, а його прообраз (точніше, «пост-образ») – 

тоталітарний вождь. Батай розглядає поняття «Господар» Гегеля також крізь 

призму ідей Ф. Ніцше («Надлюдина») та Д. А. Ф. де Сада («лібертен», що 
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сприймає раба як об’єкт для еротичного експериментування з метою отримання 

задоволення), у результаті поєднання та переосмислення яких Батай створить 

власний концепт «абсолютний суверен». Ця ідея є важливою в межах концепції 

трансгресивного досвіду, адже суб’єкт проаналізований як суб’єкт 

трансгресивного досвіду – досвіду долання межі, «досвіду-межі». 

Підтвердженням вищезазначеного є точка зору російської дослідниці О. 

Тимофєєвої: «Для лібертена Сада неба вже не існує. Його мета – цей світ, 

масштаби якого можуть змінюватися від келії та будуару до Всесвіту. … 

Лібертен Сада порівнює себе з цим світом, він його захоплює, тобто накопичує, 

щоб слідом за цим знищити, витратити. Але під його впливом дозріває новий, 

відмінний від нього тип» [98, с. 82]. 

Проявом вищої незалежності, свободи суб'єкта є позиція суверена. Суб'єкт 

суверенності, як і панування, ставлячи життя на карту, здобуває бажану 

незалежність. Жорж Батай в роботі «Суверенна людина Сада» пише: «Реальна 

суверенність це не те, чим вона прагне бути, це завжди лише зусилля, що має на 

меті звільнення людського існування від рабського підпорядкування 

необхідності» [6, с. 130]. Суверенність людини Батая, на відміну від 

«Господаря» Гегеля, затверджується з ризиком втрати ефекту, прибутку сенсу. І 

якщо панування «Господаря» є серйозним, осмисленим, то «суверенність», за 

Батаєм, досягається завдяки сміху: «сміх, що конституює суверенність в її 

ставленні до смерті, не може не бути негативністю. Адже він сміється над 

собою, «мажорний» сміх сміється над «мінорним», оскільки суверенність також 

потребує життя - яке сплавляє два життя, – щоб поставитися до себе в насолоді 

собою. Отже, вона повинна якимось чином симулювати абсолютний ризик і 

сміятися над цим симулякром» [27]. Те, що Ж. Дерріда в своєму дослідженні 

концепту сміху в творах Батая називає «мінорним» сміхом – це той сміх, який 

лунає після абсолютної відмови від сенсу, який конституюється пануванням 

поряд із самосвідомістю та істиною. Це той сміх, який «розкатує» смислове 
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ядро панування в бік системи суверенної операції. «Мажорний» сміх – це сміх в 

квадраті (сміх над сміхом), який лунає, коли виявляється, що операція 

суверенності – симуляція, комедія, яку суверенність розігрує сама з собою. 

«Вибух сміху – це та нікчемна дрібниця, в якій безповоротно гине весь сенс» 

[67]. 

Суверенна операція руйнує сенс, і навпаки – втратою суверенності є 

дискурс, прояв сенсу. «Рабство – це лише бажання сенсу: подібного стану могла 

б набути вся історія філософії; воно визначає роботу як сенс сенсу, а techne як 

розгортання істини» [27]. Ж. Батай в даному питанні є послідовником Ф. Ніцше, 

який критикував тісно пов'язані між собою рабську мораль і метафізику. 

Суверенність припиняє роботу дискурсу, роботу з виробництва сенсу. Але в 

такому разі недоречно говорити, писати про суверенність, виражати її сутність 

на рівні мови, яка є a priori надбанням раба. Батай пропонує своє рішення на 

межі мовчання, знайти слова, точки, де дискурс починає «ковзати». 

Отже, саме Г. В. Ф. Геґель вперше звернув увагу на проблему межовості, 

відповідно до якої центральним є поняття межі, що прагне до власного 

подолання, та за рахунок якої й відбувається розвиток і повернення до нової 

тотожності через зняття. Негативність стає відкритою, необхідною для 

звернення до себе, але вона залишається лише перехідним етапом, а не метою 

або доцільною основою.  

Не зважаючи на пов'язаність ідей Ж. Батая та Г. В. Ф. Геґеля, сам Жорж 

Батай визнавав ґрунтовний вплив на себе ідей Фрідріха Ніцще – найбільш 

яскравого представника ірраціонального спрямування західної філософської 

думки. 

Ф. Ніцше віддзеркалює вже сформовану тенденцію розуміння трансгресії 

як невід’ємної частини доцільності в житті і дестабілізуючого принципу, 

завдяки якому стабільність підтримується або трансформується. Це не надає 

феномену трансгресії ані позитивного, ані негативного навантаження, але це 
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робить її доцільною з точки зору її розуміння як неодмінного чинника розвитку 

певної системи. Таким же чином, жодне правило або заборона не є ані доброю, 

ані поганою, а після Ніцше їхня «сакральність» вже не має спільного з 

божественним. 

Німецький філософ закликав до нового порядку буття, він постав в якості 

воїна, необтяженого тривалим досвідом християнства; супротивником кайданів 

рівності, братства, жалю і турботи про іншого. Разом з Ніцше взяла свій початок 

нова зоря епістемології та онтології, звідки пішли й екзистенціалізм, й 

постмодернізм. Саме завдяки німецькому філософу трансгресія по відношенню 

до основ західного соціального укладу постала як необхідність. Збереження 

людського духу вже більше не залежить від цінності колективного, але тепер 

стверджується новим тріумфатором – індивідом як надлюдиною. Людство має 

уникати політики захисту і миру на користь святкування життя як «волі до 

влади». Цей шлях не для кожного, а лише для окремих. Не кожен має здатність 

до трансгресії. Ніцше скоріш повчає, аніж переконує нас: «Я скажу вам, хто 

така надлюдина. Людина – це те, що треба здолати. Що ви зробили, аби її 

здолати? Всі істоти досі створювали щось вище від себе, а ви хочете стати 

відпливом цієї великої повені і ладні скоріше вернутись до звіра, аніж здолати 

людину? Що для людини мавпа? Посміховище або нестерпний сором. І тим 

самим має бути людина для надлюдини – посміховищем або нестерпним 

соромом. … Надлюдина – це суть землі. І нехай ваша воля промовить: хай 

надлюдина стане суттю землі! Заклинаю вас, брати мої, лишайтеся вірні землі і 

не вірте тим, хто каже вам про надземні надії! То отруйники – свідомі вони того 

чи ні. Коли зневажають життя, ті вмирущі й самі отруєні, від котрих стомилася 

земля. Тож хай вони згинуть!» [72]. 

Ідеї Ф. Ніцше походять з етичної проблематики, адже трансгресія 

здійснюється по відношенню до канонів християнської моралі. Для Батая, який 

бере приклад з Ніцше, мораль має бути деконструйована, зруйнована. 
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Божественне розглядається ним як абсолютне зло, а зло – як спасіння.  

Ф. Ніцше зовсім не сприймає модерність в якості піку розвитку моралі, 

навпаки – він наводить метафору моральної пустелі, або нігілізму, який вимагає 

радикально нової версії моралі. Як зазначає британський дослідник К. Дженкс, 

«Це є доволі важкою їжею для перетравлення лібералами ХХІ століття, але тоді 

наша м’яка толерантність як раз постає частиною виклику Ніцше. Рівні права, 

жаль, самопожертва, прощення, все це тепер розглядається як найкращі якості 

людини, що свідчить про певну диспозицію та неспроможність опанувати 

волею до влади» [182, с. 77]. Дійсно, все те, що ми вважаємо сьогодні за добре, 

для Ніцше було безумовно поганим. Відповідно, все те, що в межах сучасної 

звичаєвості розглядається як «зло», може послугувати ключем до майбутнього. 

Слід зазначити, що концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая 

ґрунтується не лише на німецькій філософській традиції та комплексу 

теоретичних проблем, які буди залишені у спадок французькому мислителю. 

Інша важлива в межах даного дослідження лінія впливу та орієнтування Батая в 

своїх філософських пошуках укорінена в соціальній проблематиці. Звернення до 

естетичної проблематики в межах концепції трансгресивного досвіду Жоржа 

Батая безпосередньо пов'язане з його соціологічними поглядами стосовно 

надлишку як основоположного чинника розвитку суспільства. В свою чергу, 

соціологічний аспект концепції трансгресивного досвіду Батая спирається на 

західно-європейську філософсько-соціологічну традицію, засновником якої є Е. 

Дюркгайм як найбільш яскравий представник класичної філософсько-

соціологічної концепції.  

На думку американського дослідника Крістофера Дженкса, «…на 

аналітичному рівні, корпус Е. Дюркгайма генерує різні та очікувані методи для 

різних проблем, які відповідають двом різним лініям, за якими люди 

усвідомлюють світ навколо себе» [182, с. 35]. Слід погодитись, що тут 

прозорливість Дюркгайма не пов’язана з моментом її появи, але вона є 
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відповідною швидкій трансформації модерних соціальних умов у постмодерні. 

Таким чином, ідеї Е. Дюркгайма сприяють віднайти стабільність в умовах 

неминучого хаосу, в результаті чого прояви консенсусу і трансгресивності 

можуть співіснувати. 

В межах поглядів Е. Дюркгайма концептуалізується взаємодія центру і 

соціальної системи, яку центр підтримує, а також процесів, завдяки яким центр 

є пізнаваним. Поняття «центру» в межах концепції мислителя виступає 

ключовим, що в подальшому стане поштовхом для звернення Жоржа Батая до 

антиподу центру – до «межі» як висхідної позиції суб’єкта трансгресивного 

досвіду. Аналізу феномена трансгресивного як такого має передувати аналіз 

об'єкта трансгресії, тобто того, на що трансгресія спрямована – «центр». В 

тексті роботи «Про розподіл суспільної праці» Дюркгайм представляє та 

аналізує дві форми солідарності в межах суспільства: механічну та органічну. 

Вони виявляють дві різні моделі стримування меж світогляду, а отже й різні 

можливості практики трансгресії. В суспільстві, де форма солідарності стала 

більш розсіяною і менш впізнаваною, в колективній формі символічна реакція 

на трансгресію є спробою відновлення status quo та проголошення відмінності, 

тому що за відсутності спільних цінностей, стандартів і нормативних примусів 

не може й бути феномену спільної почуттєвої реакції на злочин. В механічній 

ситуації складно зрозуміти, як злочинець зміг досягнути достатнього рівня 

індивідуалізації для того, щоб здійснити трансгресивний акт. А в органічній 

моделі потенціальному трансгресору складно зрозуміти, на якому можливому 

рівні й яким чином злочин призведе до певної реакції. 

Ще однією важливою проблемою, піднятою Дюркгаймом в «Правилах 

соціологічного методу», є методологічне розрізнення нормального та 

патологічного, яке є повністю релевантним нашому розумінню ідеї трансгресії. 

Таке розрізнення відсилає нас до соціальних фактів, які є типовими і загальними 

(нормальними) і протиставленими тому, що є неправильним, конкретним або 



46 

 

довільним. Соціальні факти Еміля Дюркгайма постають в якості репрезентацій, 

які є індикаторами колективної свідомості. Автор поділяє їх на нормальні (такі, 

що конституюють стан солідарності та стабільності) та патологічні 

(конституюють фрагментацію, індивідуалізацію та вторгнення в існуючу 

систему соціальних відношень). 

Е. Дюркгайм артикулює смисл розрізнення колективних та індивідуальних 

репрезентацій через його концепцію «сакрального» та «профанного». Ці дві 

сфери не є альтернативними, вони є глибоко окремими, упорядкованими в 

межах термінів влади та величі, ізольовані в антагонізмі та ворожості. 

Сакральне репрезентує публічне знання та соціальні інституції, а профанне 

«надає потенціал» індивідуальній свідомості, яка представляє постійну 

«загрозу» для сакрального.  

Це є основним джерелом трансгресивної поведінки: «Сакральне par 

excellence є таким, до якого профанне не може бути дотичним, і не може бути 

дотичним без певного покарання за це» [32]. Ці два автономні порядки 

пристрасно тримають свої кордони, щоб не призвести до змішування одне з 

одним і тримати належні до них речі окремо. Перехід від одного до іншого не є 

повністю неможливим, проте він вимагає не просто певного руху, але 

метаморфози. Органічна епістемологія Дюркгайма ґрунтується на розрізненні 

між знаком та референтом: речі не є такими, якими вони нам здаються. Їх 

зовнішній вигляд залежить від інтенціональності, збереженої  з часів 

анімалізму, через теоретичне зобов’язання до принципового способу 

формулювання світу. Це є досвід спільноти – досвід спільного тотему в межах 

обраної традиції. Елемент примусу, властивий позитивістській механічній 

моделі, яка включає sui generis та свідомість, належну до певного простору, 

тепер вимагає індивідуальної репрезентації.  

Органічна форма життя визначена певним порядком, адже вона є 

соціальною, але такий порядок походить не від детермінізму, а від інтерпретації 
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та рефлексії. Дисциплінований характер такого нового способу усвідомлення 

світу залежить не від сліпої покори зовнішнім методологічним правилам, але 

від розумного пояснення основ – його придатності. Цей тонкий нормативний 

порядок може уподібнюватися до емпіричного примусу табу, проте досвід 

сакрального втрачає свій аподиктичний статус, про що пише Е. Дюркгайм: 

«Старі боги старішають або вже мертві, а інші ще не народилися – це саме 

життя, а не мертве минуле, може утворити живий існуючий культ» [32]. 

В межах органічної форми правила втрачають свою зрозумілість, що надає 

суб’єкту нової свободи. Наша відповідальність, тим не менш, має сформувати 

соціальний світ і повірити в ці формування, бо, як зазначає Е. Дюркгайм, ми 

більше не можемо приймати світ як фіксований погляд зверху. 

Вищезазначені ідеї Е. Дюркгайма безпосередньо пов'язані з 

трансгресивною проблематикою, адже є відбиттям переходу до 

пізньомодерного стану суспільства, яке вже не може регулюватися фіксованою 

системою правил та законів. Єдиноможливий кут зору вже не існує, що надає 

певну свободу мислячому суб'єкту і призводить до зміни акценту дослідження: 

від центру до меж, ризик подолання яких постійно зростає. 

Під впливом соціологічної школи Е. Дюркгайма, французький філософ і 

письменник ХХ століття Жорж Батай розглядає всі феномени як соціальні. Це 

означає, що вони є частиною тотальності й, таким чином, вони фундаментально 

поєднуються та перетинаються відповідно до того, як це зазначається 

структуралістами. «Загальна економіка» Батая є чимось на зразок 

гомеостатичної екології людських диспозицій. Саме це викликало критичну 

реакцію Ю. Габермаса відносно соціально-економічної теорії Батая за її 

містицизм, ірраціоналізм, яка була виражена, перш за все, у звинуваченні в 

неоднозначному зверненні до постмодерністської стилістики.  

Жорж Батай бачить свою «економіку» як рухому людськими потребами та 

бажаннями. Для Батая, людський суверенітет (термін, запозиченим Батаєм з 
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філософської концепції Геґеля, але використаний в іншому, навіть 

протилежному, значенні) є безперечним не через накопичення прибутку, але 

через таку форму споживання, яка не представляє собою ніякої споживчої 

вартості, через надлишкове споживання, поклоніння витратам і втратам. 

Загальна економіка розвивається у напрямку трансгресивності через акти 

насилля. Вона, власне, є безпосередньо пов’язаною з трансгресією як шляхом 

витрачання енергії. Таким чином, за Ж. Батаєм, виникають явища на кшталт 

війни, вбивств, жорстокості, жертовності, тортур тощо.  

На думку Жоржа Батая, жорсткі кордони, владний символічний світ 

профанного «збільшує буття». Люди потребують споживання надлишку, 

розширення енергії, витрат. І все це вимагає системи жорстких кордонів, які 

містять суперечливу енергію та сприяють суперечці. Нещільність та слабкість 

кордонів систем спричиняють убогість та деградацію серед її мешканців. Це 

поняття використала Ю. Крістєва в своїх творах на тему жаху: «Логіка 

заборони, яка віднаходить мерзенне, була окреслена та уточнена низкою 

антропологів стосовно практики осквернення та священної функції в так званих 

примітивних суспільствах. А Жорж Батай є єдиним, наскільки я знаю, хто 

пов’язав мерзенне із слабким станом заборони, який, в інших відносинах, 

необхідним чином конституює будь-який соціальний порядок» [52, с.100]. 

Поєднання позитивістських та психоаналітичних ідей в межах єдиної 

соціально-філософської концепції здійснив послідовник Е. Дюркгайма Толкотт 

Парсонс, що є важливим кроком в межах традиції розвитку трансгресивної 

проблематики. Соціальна система (здатна до самовідтворення), проаналізована 

Парсонсом у його роботі «Соціальна структура і особистість», намагається 

трансформувати (або навіть певним чином поєднати) відмінність та общинність. 

За Парсонсом, кордони навколо системи є напрочуд стійкими, очевидними та 

узгодженими. Очікування системи щодо відтворення її механізмів соціального 

та культурного є настільки примусовими по відношенню до індивіда та 
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настільки проникаючими в суспільство як ціле, що «трансгресія» як проблема, 

яку складно оминути в такому контексті, викликає особливу увагу мислителя. 

Найбільшою цінністю суспільства, на думку Т. Парсонса, постає збереження 

порядку та стабільності.  

Так Толкотт Парсонс вводить поняття «соціальні норми», що є джерелом 

ідентичності між індивідом та спільнотою, яку він репрезентує. Соціальні 

норми зменшують відмінність між індивідуальністю та колективністю, 

впроваджуючи однаковий набір інтересів для першої та для другої. Через 

соціальні норми, що є умовою та метою функціонування самопідтримуючої 

системи, відбувається «ідентифікація» між суб'єктом та системою, в якій він діє. 

Аналіз даної ідентифікації Т. Парсонса відбувається за аналогією з постулатами 

психоаналітичної теорії З. Фрейда, в якій одним з ключових є поняття «табу»: 

«Для нас значення табу розходиться у двох протилежних напрямках. З одного 

боку, воно означає святий, священний, посвячений, з іншого боку – жахливий, 

небезпечний, нечистий. … Таким чином, з табу пов’язане уявлення чогось, що 

потребує обережності, табу виражається по суті у заборонах та обмеженнях. 

Наше словосполучення «священний трепет» часто співпадає зі смислом табу» 

[108, с.23].  Фрейд бере в якості робочої гіпотези ідею стосовно того, що табу є 

заборонами, кордонами в найширшому сенсі. Дитині в процесі соціалізації 

забороняється робити певні речі чи підходити до певних об’єктів або місць. Ці 

заборони стають глибоко вкоріненими, але також переживаються індивідом в 

емоційно неоднозначній манері. Заборонене утворює бажання, і таким чином ми 

бачимо нове розуміння появи трансгресії. Те, що є забороненим, що 

знаходиться за межею, що є потенційно нечистим, несе з собою поштовх до 

бажання в рівній мірі. Поняття «табу», проаналізоване З. Фрейдом, відіграє 

важливу роль в соціологічній, а також в естетичній концепціях Жоржа Батая: на 

думку французького мислителя, саме через подолання табу смерті, яке 

виражається в створенні первинних наскальних малюнків, людина стає 
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людиною.  

На нашу думку, розгляд трансгресивного акту присутній в трактовці 

Фрейдом понять «смерть» та «відновлення». Те, що Батай в свій час опише як 

феномен трансгресії, Фрейд описує в якості такого, що виконує подвійну 

соціальну функцію смерті та відновлення: «Примітивні народи бояться 

покарання за порушення табу, частіше за все – тяжкого захворювання та смерті. 

Таке покарання загрожує тому, хто завинив. При неврозі, нав’язливості все 

обертається інакше. Якщо хворий має здійснити дещо заборонене, тоді він 

боїться покарання, боїться не за себе самого, а за іншу особу, частіше за все 

невизначену, але завдяки аналізу в цій особі вдається впізнати найбільш 

близьку хворому людину. Невротик поводиться при цьому альтруїстично, 

примітивна людина – егоїстично. Лише тоді, коли порушення табу саме по собі 

залишилось непокараним для злочинця, – лише тоді у дикунів просинається 

колективне почуття, що цей злочин загрожує всім. Вони самі виконують 

покарання. Своєрідний «механізм» суспільної солідарності спрацьовує за 

рахунок страху перед зразковим прикладом, перед спокусою відтворення, тобто 

перед здатністю табу до зараження. Якщо комусь вдалося задовольнити 

витіснене бажання, тоді й у всіх інших членів суспільства з’явиться таке саме 

бажання… В цьому складається одне з основних положень людського укладу 

щодо покарань… що подібні заборонені душевні рушії наявні як у злочинця, так 

і в суспільства, що мститься» [108, с.69-70]. Цей уривок вартий повного 

цитування, адже він повідомляє про протилежні поняття, які були маркерами в 

межах даного розділу, включаючи форми солідарності Е. Дюркгайма. З різних 

боків та завдяки різним методам обидва вчених прийшли до виокремлення 

особливої ролі трансгресивного в межах функціонування суспільства (як 

первісного, так і сучасного), а також в межах взаємодії суспільного та 

індивідуального.  

У фрейдівській теорії психосексуального розвитку нарцисична дитина 
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розглядається як здатна до примітивного об’єктного вибору. Цей процес 

називається «ідентифікацією», в межах якої дитина прагнула до об’єкта, який 

існував у межах її власного образу самої себе. Відповідно, це бажання набувало 

сили, тотожній силі любові дитини до самої себе. В соціальній системі Т. 

Парсонса соціальні норми є джерелом такої ідентичності, тому що вони 

зменшують відмінність між самістю та колективністю, впроваджуючи 

однаковий набір інтересів для першої і для другої. Саме за рахунок такої базової 

ідентифікації індивіди здатні бути належними до соціальної системи, вони 

стають членами цієї системи, а їх поведінка стає стандартизованою. Таким 

чином, соціальні норми встановлюють ґрунтовні правила життя соціуму. І будь-

яка соціальна система досягає стабільності, коли норми є ефективними у 

контролюванні та підтримці взаємодії: «Ми всі тут причетні до того, що ми 

назвали «самопітримуючою системою». Для такого типу системи … концепція 

інтеграції має подвійне відношення: а) до взаємної сумісності компонентів 

системи, тому зміни не є необхідними для досягнення рівноваги; б) до 

підтримки умов відокремленості систем від оточуючого середовища за рахунок 

її кордонів» [79]. 

В межах побудови своєї теорії Т. Парсонс запозичує ідеї психоаналізу 

стосовно дослідження дитячої психіки. Дане запозичення здійснюється не 

просто через застосування категорій З. Фрейда, але також через прийняття 

Парсонсом необхідності проникнення у внутрішній світ дитини, на якій 

наголошує батько психоаналітичного методу. Успіх аналізу соціальної системи 

залежить від вдалого схоплення тотальної особистості. Це схоплення затьмарює 

можливість розбіжності, розкладання, розколу або відмінності індивідуального. 

Т. Парсонс прагне описати соціальну систему, що здатна до самовідтворення, 

проте для цього необхідно звернути увагу на певні феномени (на рівні 

індивідуального розвитку, що розкривається в процесі соціалізації), що 

прагнуть до субверсії (підривання зсередини) в межах цієї системи, до 
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фрагментації, відмінності, виходу за власні межі. Відповідно, Т. Парсонс «від 

протилежного» аналізує соціальні феномени, що стосуються проблеми 

трансгресивного, використовуючи в своєму дослідження ідеї З. Фрейда.  

В межах концепції трансгресивного досвіду Жорж Батай поєднує 

психоаналітичні ідеї З. Фрейда та елементи соціологічних концепцій Е. 

Дюркгайма та Т. Парсонса задля побудови власної проблематики: визначення 

людини через її унікальну здатність до подолання меж свого буття. 

Трансгресивна проблематика Батая містить як соціологічний, так і естетичний 

аспекти.  

Естетична проблематика в межах концепції трансгресивного досвіду Ж. 

Батая вибудовується у взаємозв’язку з соціологічною, що можна прослідкувати 

на прикладі розгляду понять надлишку, витрати та задоволення, запозичених Ж. 

Батаєм у видатних філософів-соціологів та переосмислених ним у відповідності 

до ідей «загальної економіки».  

Таким чином, можна виділити два теоретико-методологічних підходи в 

дослідженні концепції трансгресивного досвіду: соціально-філософська 

позитивістська традиція (соціологічний аспект) та традиція німецької філософії 

(філософсько-етичний аспект). Кожна з них відображає перехід від класичного 

до некласичного типу раціональності в науковому пізнанні, що ознаменовується 

певним запереченням попередніх ідей в якості звернення до феноменів 

децентрації, фрагментування, порушення, звільнення, аморальності, межовості 

тощо. Їх виокремлення та аналіз в ключі певного теоретико-методологічного 

підходу призводить до формування трансгресивної проблематики як 

автономної, експліцитної в межах теоретичного пізнання, найбільш яскравим 

прикладом якого є концепція Жоржа Батая. Відповідні соціологічний та 

етичний аспекти концепції трансгресивного досвіду є опорою для 

вибудовування аспекту естетичного, що виражається в аналізі понять надлишку, 

витрати, задоволення, зла, пожертви, безуму, страху смерті (або його 
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принципової відсутності), комічного, мистецтва, творчості, її механізмів. Даний 

термінологічний апарат постає відображенням простору, в якому розгортається 

думка Ж. Батая. 

Отже, розгляд ідей, що мали безпосередній вплив на формування концепції 

трансгресивного досвіду Ж. Батая; дає можливість перейти безпосередньо до 

виокремлення та аналізу ключових понять даної концепції, серед яких можна 

виділити наступні: «естетичний досвід», «трансгресивний досвід», «внутрішній 

досвід» та «досвід-межа». 

 

 

1.3. Трансгресивний досвід як естетичний: термінологічний аналіз. 

На даному етапі дослідження ми можемо констатувати, що постать Жоржа 

Батая займає ключову позицію в історії розвитку західно-європейської 

філософсько-теоретичної думки. Крім того, ідеї та діяльність мислителя мали 

поворотний вплив на розвиток ідей плеяди французьких філософів-

постмодерністів. Визначення місця та історико-філософської ролі  Ж. Батая з 

необхідністю передбачає термінологічний аналіз його концепції 

трансгресивного досвіду. 

Трансгресивний досвід як філософська проблема є складним та 

малодослідженим на сьогоднішній день. Для його визначення необхідним є 

дослідження співвідношення понять «трансгресія» та «трансгресивний досвід», 

а також виведення естетичної змістовної складової шляхом співвідношення 

«трансгресивного досвіду» та «естетичного досвіду»; «внутрішнього досвіду» 

(термін, який використовує Ж. Батай в межах своїх теоретичних досліджень) та 

«досвіду-межі» (поняття, запропоноване М. Бланшо).  

Поняття «естетичний досвід», як стверджує О. Павлова, починає 

вибудовуватися вже в межах класичної естетичної думки, перш за все, в 

концепції І. Канта. За Павловою, принцип доцільності природи, який виникає на 
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основі рефлектуючої здатності судження, систематизує досвід. Таким чином, 

естетичному досвіду приписується онтологічний статус на рахунок надчуттєвої 

єдності його чуттєвих елементів. 

О. Павлова простежує та аналізує еволюцію розгляду проблеми 

естетичного досвіду, виокремлюючи три періоди розвитку естетичних вчень: 

класичний (домодерний), некласичний (Новий час) та постнекласичний (ХХ 

століття). Постнекласичний є останнім на сьогоднішній день етапом 

трансформації естетичного досвіду. Однією з його характерних рис виступає 

трансгресивність: естетичний досвід перетинається з «досвідом трансгресії». Як 

зазначає О. Павлова, «Поняття трансгресії виявляє можливість досвіду, що 

долає лінійні перспективи здійснення людини, стверджує радикальну поза-

спрямованість (М. Бланшо)... Це процесс подолання обумовленості наявним 

станом речей у "пекучому досвіді" (Ж. Батай) за край можливого...» [76, с. 227].  

Таким чином, проблема естетичного досвіду набуває нового аспекту: 

дослідження через порівняльний аналіз із трансгресивним досвідом, що, в свою 

чергу, дозволяє поглибити розуміння як естетичного, так і трансгресивного 

досвідів у якості «…простору і механізмів присвоєння індивідом родової 

всезагальності, … поєднання у безпосередньому самопочуванні обмеженої 

унікальності свого існування з тотальністю, всезагальністю людського способу 

світобуття» [76, с. 324].  

В експліцитній формі поняття «естетичний досвід» з'явилося лише в ХХ 

столітті в естетиці американської аналітичної філософії мистецтва (М. Бердслі, 

А. Данто, Д. Дьюї, Н. Гудман), в межах якої було здійснено аналіз естетичного 

досвіду шляхом виокремлення та опису його основних характеристик. М. 

Бердслі виокремлює наступні ознаки естетичного досвіду: «зосередження на 

предметі», «відчуття свободи», «ізоляція афектів», «активне відкриття», 

«почуття цілісності», тобто інтеграція особистості в акті сприйняття [157]. За 

змістом такий аналіз естетичного досвіду заперечує його традиційне значення 
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та сутність, адже кожна із зазначених характеристик надає йому певну функцію. 

Відповідно, естетичний досвід в межах аналітичної традиції втрачає таку 

фундаментальну властивість, як неутилітарність. 

Сьогодні аналітична традиція є потужною та впливовою в розробці 

проблеми естетичного досвіду, у різноманітних своїх проявах. Зокрема, 

дослідник С. Маркович виокремлює три основні характеристики естетичного 

досвіду: «Перша характеристика відноситься до мотиваційного … аспекту 

естетичного досвіду. … Друга особливість відноситься до когнітивного, тобто 

смислового, символічного та образного аспекту естетичного досвіду: людина 

оцінює естетичні об'єкти і події, як частини символічної або «віртуальної 

реальності» і виходить за межі їх повсякденного використання і значення … І, 

нарешті, третя характеристика естетичного досвіду афективна (почуттєва – 

Є.Б.). Це має стосунок до виняткового переживання: людина отримує сильне і 

яскраве відчуття єдності з об'єктом естетичного захоплення й естетичної 

оцінки» [187]. 

Показовою в межах сучасних аналітичних досліджень естетичного досвіду 

є збірка статей видавництва Оксфордського університету «Aesthetic Science: 

Connecting Minds, Brains and Experience» під редакцією Артура П. Шімамура та 

Стефена І. Палмера, над якою співпрацювали філософи, психологи та 

нейрофізіологи, на мультидисциплінарному рівні розглядаючи проблему 

естетичного досвіду як ключову у відповіді на запитання «Що є мистецтво?». 

Близькою до нашої постановки питання є стаття Мюррея Сміта «Триангулюючи 

естетичний досвід», яка входить до зазначеної збірки. Автор розглядає 

естетичний досвід на трьох рівнях: феноменологічному, психологічному та 

неврологічному, жоден з яких не є самодостатнім, але постає дієвим у інтеракції 

з іншими двома. Використовуючи три підходи, Сміт намагається дослідити 

досвід сприйняття глядачем кінострічок (специфічних прийомів режисерів та 

операторів) і виокремлює наступні типи відповідного досвіду: «аномально 
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тривожне очікування» («anomalous suspense») та «емпатія» («empathy») [191, 

с.90-93]. Слід зазначити, що метою американського дослідника було 

ствердження запропонованого методу «триангуляції», тобто принципового 

залучення різних дисциплін до аналізу естетичного досвіду.  

Поряд з аналітичною традицією, на теренах континентальної Європи, 

здійснюється більш повний аналіз історії естетичних вчень, в межах яких так чи 

інакше поставала зазначена проблема. Зокрема, в межах традиції рецептивної 

естетики (спроби аналізу естетичного досвіду емоційно-чуттєвого сприйняття 

об'єкту) та герменевтичної («досвід мистецтва» розглядається як специфічна 

форма досвіду герменевтики, опосередкованого осягненням дійсності). 

В межах напряму рецептивної естетики поняття естетичного досвіду 

постало одним з основних предметів дослідження. Введений Р. Інгарденом на 

основі ідей Е. Гуссерля і розроблений М. Дюфреном, X.Р. Яуссом та іншими, 

естетичний досвід розумівся в якості досвіду переживання, що розгортається в 

контексті горизонту очікування. М. Дюфрен висуває в межах естетичного 

досвіду сенсуалістську максиму, згідно з якою емоційно-чуттєве сприйняття 

об'єкту (перетворення його на естетичний предмет) вже є підставою для 

онтологічного визнання існування предмета. Дослідниця Є. Скороварова 

визначає наступні структурні елементи естетичного досвіду в межах 

феноменологічного аналізу: естезис (поле естетичних операцій), 

апперцепційний базис (додосвідне знання), інтерпретаційні потенції 

(«антропологічні умови конкретної репрезентованості цілісності досвіду»). В 

межах феноменологічної традиції естетичний досвід визначається як 

багатошаровий та поліструктурний, в якому діалектично поєднуються «стан 

індивідуального переживання» та «інтерсуб'єктивне чуттєве виробництво» [91, 

с. 52-58].  

На нашу думку, відповідно до феноменологічного розуміння та 

онтологічної презумпції естетичного досвіду, між трансгресивним та 
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естетичним досвідом є певна відмінність. В естетичному досвіді принциповим є 

новий спосіб звернення до об'єкта в межах існуючого естезису. В 

трансгресивному – об'єкт як такий втрачає своє значення в якості визначника. 

Відповідно, важливим є звернення в аналізі трансгресивного досвіду до «анти-

об'єкта», до ніщо, яке, в свою чергу, замінює суб'єкту можливість самопізнання. 

Як вже зазначалося, трансгресивний досвід є зверненим до самого себе. Тим не 

менш, естетичний досвід і трансгресивний досвід мають єдине джерело 

походження – сферу чуттєвого.  

На думку М. Фуко, тлумачення досвіду феноменологами (як досвіду 

пережитого) принципово розходиться із його розумінням «досвіду-межі» – як 

досвіду того, що пережити принципово неможливо. Проте, на нашу думку, слід 

виокремити й спільні риси в трактуванні поняття естетичного досвіду в якості 

предмета наукового аналізу представниками різних філософських напрямів. В 

праці «До проблеми діалогічного розуміння» представник рецептивної естетики 

Х. Р. Яусс визначає «досвід мистецтва» як принципово діалогічний, спираючись 

на ідеї М. Бахтіна: «Перший момент естетичної діяльності – вживання: я 

повинен пережити – побачити і дізнатися – те, що він переживає, стати на його 

місце, наче збігтися з ним... Але чи є ця повнота внутрішнього злиття 

останньою метою естетичної діяльності? Аж ніяк: власне естетична діяльність 

ще й не починалася. Естетична діяльність і починається власне тоді, коли ми 

повертаємося в себе і на своє місце поза страждаючим, оформляємо і 

завершуємо матеріал вживання...» [9, с. 26].  

Ідея «знаходження поза» як основи можливості набуття естетичного 

досвіду в якості звернення до іншого та виходу за межі власного Я має спільні 

ознаки із поняттям «повідомлення», яке використовує Жорж Батай для 

визначення внутрішнього досвіду: «... Повернутися "в себе" зовсім не означає 

усамітнення, це означає стати місцем повідомлення, поєднання суб'єкта та 

об'єкта» [3, с. 28]. Отже, спільним для естетичного досвіду Яусса та 
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внутрішнього досвіду Батая, на нашу думку,  є особливий стан «знаходження 

поза» («поза-знаходження»), який є тотожним «повідомленню» 

(«communication»). Це поняття витлумачується сучасним французьким 

дослідником творчості Ж. Батая Жаном-Франсуа Фурні: «...за Батаєм, як ми вже 

знаємо, повідомлення – це ще й екстаз в якості відкритості індивіда "зовнішнім 

вітрам". Але екстаз ще треба забажати, концентруючись на зовнішньому по 

відношенню до себе об'єкті, який ... дозволяє забутися, загубитися в 

спогляданні» [109, с. 230]. Злиття суб'єкта та об'єкта для Батая є виходом за 

власні межі, в результаті чого здійснюється повідомлення. Цей момент, на нашу 

думку, є важливим в межах знаходження точок перетину трансгресивного та 

естетичного досвідів. Обидва репрезентують вихід за межі повсякденності, 

самототожності та звернення до Іншого, або ж в цілому до того, що знаходиться 

за межею. 

В основу тлумачення трансгресивного досвіду покладене значення 

трансгресії, загальноприйнятого визначення якої поки надано не було. 

Розуміння трансгресії неоднозначне за своєю природою. Проте, саме аналіз 

існування даного терміну в різних контекстах може допомогти в осягненні його 

змістовного значення. Наприклад, в генетиці трансгресія (лат. trans – крізь; 

gressio – переходити, наближуватись, нападати) – означає появу другого й 

наступних поколінь нащадків, яким притаманні ознаки, виражені набагато 

яскравіше, ніж у батьків. В межах розбудови філософського знання відбувається 

запозичення оригінального фізіологічного трактування даного поняття та його 

теоретична інтерпретація, відповідно до якої трансгресія є моментом зміни, 

спричиненим певним прагненням до подолання існуючого стану речей. Було 

проаналізовано, що суспільним утворенням примітивного характеру властиве 

прагнення до змін, що виявляється в якості певних феноменів постійного 

характеру.  

В межах філософського енциклопедичного визначення трансгресія постає в 
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якості ключового поняття в межах постмодернізму, яке фіксує феномен 

переходу неперехідної межі й насамперед – межі між можливим і неможливим. 

В межах загального визначення ми можемо виділити два аспекти розуміння 

трансгресії: як поняття (теоретичний аспект) і як феномену (практичний 

аспект). На мові оригіналу (французька) використання поняття «transgression» 

має два основних значення і, відповідно, може бути перекладене і як 

«трансгресія», і як «злочин», «порушення». На рівні постмодерністського 

дискурсу це підтверджує, що поняття трансгресії є, по суті, аналогом 

відповідного феномену. В даному випадку принципово важливим є момент 

багаторівневості, комплексності трансгресії, про що говорять наступні її 

характеристики: 

• поняття трансгресії має місце в контексті дихотомічного поділу сфери 

пізнання людини: на наявно дане і на трансцендентне; 

• необхідною умовою виникнення феномену заборони є «...ситуація 

заборони, коли певна межа мислиться в якості нездоланної в тій чи іншій 

культурній традиції» [63]; 

• оскільки поняття заборони (табу) може бути розглянуте виключно в 

контексті двох ґрунтовних характеристик людини (смертність та еротизм), то 

постмодерністський трансгресивний дискурс першочергово розгортається 

довкола цих проблем, але, насамперед, – проблеми еротизму; 

• «можливість виокремити визначення поняття трансгресії ґрунтується на 

виведенні основних позицій «концепції трансгресії», головною з яких є фіксація 

поняття “неможливості” в якості предмета дослідження. Відповідно, 

“неможливість” інтерпретується Батаєм як “онтологічна модальність буття”» 

[66]; 

• «феномен трансгресії є відповіддю на необхідність пошуку нової 

парадигми людського пізнання, яка є альтернативною існуючій лінійній. 

Відповідно, “трансгресивність” постає в якості основної характеристики нової – 
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нелінійної – “матриці осягнення світу”» [66]. 

Таким чином, трансгресія представлена на трьох рівнях: як феномен, як 

поняття і як концепція. Ми дійсно можемо говорити про трансгресію як 

феномен, що існував та існує в межах історичного процесу формування 

естетичної свідомості людини. В даному випадку трансгресія виступає як 

визначальна характеристика людини як не-тварини, тобто людини як 

формуючої певні межі свого буття і такої, що прагне подолання цих меж. У 

цьому виявляється нелінійний характер її розвитку, адже осягнення 

трансгресивного досвіду підводить людину до кордонів буття, в результаті чого 

її попередній досвід оцінюється як «неможливий». Найбільш вдалим прикладом 

даного процесу є мова, яка не відповідає людському досвіду на стадії 

трансгресії, що призводить до необхідності пошуку нового транслятора (або 

нової мови). Ми можемо говорити про трансгресію як поняття, оскільки саме 

постмодерністи та їх послідовники вивели феномен трансгресії на теоретичний 

рівень, зафіксувавши його в рамках дискурсу, та окреслили відповідне 

проблемне поле (Р. Барт, Ж. Дерріда, Ю. Крістева, М. Фуко та інші). 

На третьому рівні розуміння трансгресії – рівні концепції – на перший план 

виходить саме «концепція трансгресивного досвіду», автором якої є Жорж 

Батай. Важливо зазначити, що поняття «conceptus» (або «conceptio» вперше 

активно використовував в межах схоластичного філософського дискурсу Тома 

Аквінський – мислитель, до ідей якого апелює Батай в творі «Сумма атеології»). 

Саме Аквінат, як зазначає дослідник Клод Паначчіо, надав цьому поняттю 

значення, близького до сучасного терміну «концепція»: «Conceptus для Томи 

Аквінського … є винятково ідеальним об’єктом, внутрішнім продуктом, який 

існує в душі у спосіб радше «інтенційний» ніж реальний, і репрезентує в 

інтелігібельному порядку якусь зовнішню реальність» [37, с. 280]. Дійсно, і 

сьогодні ми визначаємо поняття «концепція» як певний спосіб розуміння, 

репрезентації, схоплення того чи іншого, предмета, явища, процесу. Відповідно, 
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в межах концепції трансгресивного досвіду Жорж Батай виклав своє розуміння 

умов можливості, основних характеристик та сутності внутрішнього досвіду. 

Теоретико-практична подвійність поняття трансгресії як специфічного 

досвіду детально проаналізована Батаєм, що надає можливість найбільш повно 

осягнути особистий досвід мислителя в теоретичному та практичному вимірах. 

На сьогоднішній день існує низка трактувань даного поняття дослідниками 

ХХ століття, що слугує для означення проблемного поля трансгресії: М. Фуко 

(«Вступ до трансгресії», 1963) визначає трансгресію як звернення до межі. М. 

Бланшо («Досвід-межа», 1962) надає власне визначення – через звернення до 

неможливого: «...жадання, яке є досягненням недосяжного» [11, с. 76]. Для нас 

принциповим в аналізі трансгресії є позначення ситуації досягнення суб’єкту 

зовнішньої позиції по відношенню до об'єкта. Ця позиція досягається в процесі 

перетину кордону та виходу за межі, по той бік явищ, станів чи об’єктів, які, в 

свою чергу, також є зовнішніми, чужими суб’єкту і не відповідають його 

сутності, або навіть заперечують її. При цьому, головною умовою можливості 

здійснення трансгресії постає наявність самої межі, яку суб'єкт має подолати, і 

яка розділяє сфери можливого та неможливого.  

Детальний аналіз поняття «трансгресія» запропонував філософ-

постмодерніст Мішель Фуко, натхненний теоретичним та літературним 

доробком Ж. Батая. В есе «Вступ до трансгресії», аналізуючи теоретичні ідеї та 

літературну творчість попередника, Фуко звертається до даного поняття та 

визначає його як «внутрішній досвід звернення до меж існуючих цінностей, 

структури пізнання» [174, с. 754]. Звернення до меж є невід'ємним атрибутом 

людського мислення. М. Фуко звертає нашу увагу на трансгресивний досвід 

мета-рівня – досвід, який «пережила» сама філософська думка. Хоча сам Ж. 

Батай аналізує трансгресивний досвід як суто людський, такий, що є основою 

виникнення людського розвитку.  

Досвід звернення до меж структури філософського знання був здійснений 
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комплексно і з різних сторін: Маркізом де Садом (виведення еротичного на 

рівень дискурсу, відкриття сексуальності як основного інструменту трансгресії), 

Ф. Ніцше (постулат про смерть Бога, переоцінка всіх цінностей, концепт 

Надлюдини) і З. Фрейдом (концепція табу). Ідеї цих мислителів стали 

ґрунтовними для побудови трансгресивної проблематики Жоржа Батая, яку М. 

Фуко характеризує в якості прямого осмислення та відображення досвіду 

людського пізнання. Структурною моделлю знання, яку попередньо аналізували 

Д. А.Ф. де Сад, Ф. Ніцше і З. Фрейд, для М. Фуко постає християнська картина 

світу, яка на теоретичному рівні виражається (і досягає найвищого рівня) в 

концепції Г. В. Ф. Геґеля, названій Фуко «тисячолітньою мовою діалектики» 

[173, с. 767]. 

З точки зору Ж. Батая, якщо розуміти трансгресію як вихід на межі або 

перетинання межі, то, як наслідок, ми маємо стверджувати, що людський досвід 

є безперервним досвідом межі, можливо через абсолютну смерть як кінець 

всього. На його думку, іманентною характеристикою людської діяльності є 

примус. Його наявність є необхідною в процесі соціалізації. Тим не менш, межі 

нашого досвіду і табу, які контролюють його, ніколи не бувають нав’язані 

ззовні. Скоріше, межі дозволеної поведінки завжди є особистою відповіддю на 

моральні імперативи. Ця відповідь «походить зсередини». Це означає, що будь-

яка межа в поведінці людини з необхідністю співіснує з глибоким та 

нестримним бажанням цю межу подолати. У примітивних суспільствах, на 

думку М. Бахтіна, це виражалося через міфологію, а в більш розвинених – 

святкували цю магнетичну антипатію між порядком і надлишком у формі 

періодичних карнавалів і в ідеї переверненого світу. 

Вищезазначене підтверджує, на нашу думку, те, що трансгресія є 

необхідною складовою частиною правила. Надлишок є динамічною силою 

культурного відтворення – він запобігає стагнації, порушуючи правило, і сприяє 

стабільності, підтверджуючи це правило. Трансгресія не є тим же самим, що й 
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безлад; вона розкриває дверцята хаосу і нагадує тим самим про необхідність 

порядку. 

Поняття трансгресії грає важливу роль в межах розвитку філософсько-

теоретичної думки ХХ століття за рахунок зміщення акценту на дослідження 

меж можливостей досвіду суб’єкта, що підтверджує українська дослідниця О. 

Сухина: «Не буде помилкою ствердити, що це поняття водночас маніфестує 

нову методологічну настанову на освоєння постмежового типу культури, яка 

буквально пронизана апокаліптичними візіями шеренги смертей аж до смерті 

людини. … Трансгресія, відтак, є не просто жестом, зверненим до межі, згідно з 

М. Бланшо, вона є відступом від правил, подоланням неподоланої межі, 

спробою виходу у сферу неможливого, або, принаймні, та, що дотепер 

вважалася забороненою. … Отже, сама думка обирає досвід трансгресії, який 

передусім є досвідом втрати стійкої просторової цілісності, пов’язаний з 

деонтологізацією, крізь призму якої продукується новий тип реальності, 

сконструйованої і розташованої на межах, причому кожен культурний акт має 

межовий характер» [94, с. 50]. 

В межах концепції Ж. Батая трансгресія може бути розглянута поряд з 

поняттям надлишку. Щоб підтримувати своє повсякденне існування і, таким 

чином, виживати, людина створює систему законів і заборон: перш за все, 

стосовно смерті та сексуальності. Таким чином, встановлюється кордон в межах 

світу, що пізнається: світ поділяється на профанний (світ праці) і сакральний 

(світ гри). Гра – характеристика надмірності, яка в подальшому переростає у 

формат свята, що особливо добре підкреслює контраст зі світом трудових 

буднів.  

Іншою характеристикою надмірності є здатність людини сміятися. Батаєве 

розуміння сміху репрезентує характерну для постмодернізму інтерпретацію 

комічного: іронічність постає основним принципом постмодерністського 

мистецтва. Таким чином, через співставлення понять трансгресії та надлишку 
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(друге постає одним з ключових в межах соціально-економічної теорії Батая) 

надає нам можливість більш ґрунтовно висвітлити естетичний аспект в межах 

трансгресивного досвіду, його меж та концептуалізації. 

Таким чином, трансгресія – це поняття, яке акцентує увагу на позначенні 

ситуації досягнення суб’єкту зовнішньої позиції по відношенню до об'єкту. Ця 

позиція досягається в процесі перетину кордону та виходу за межі, по той бік 

явищ, станів чи об’єктів, які, в свою чергу, також є зовнішніми, чужими 

суб’єкту і не відповідають його сутності, або навіть заперечують її. При цьому, 

головною умовою можливості здійснення трансгресії постає не лише 

автономність і самостійність суб’єкта, але й наявність самої межі, яку необхідно 

подолати, і яка є демаркаційною лінією, що відділяє зовнішнє від внутрішнього, 

сутність від явища, владу від «волі до влади» тощо. Акт трансгресії покликаний 

зняти ці протиставлення за рахунок відмови від критерію самого розрізнення. В 

даному контексті, цікавою є думка О. Сухиної: «…на відміну від 

трансценденції, яка виводить думку за межі можливого чуттєвого досвіду у 

сферу надчуттєвого, трансгресія являє собою досвід неможливого, який не 

підлягає опису. І якщо трансцендентне проходить крізь межу, то трансгресія є 

випробовуванням межі. Не можна не відзначити певного пієтету Ж. Батая, М. 

Бланшо чи Ж. Дельоза перед владною силою трансгресії. М. Фуко застерігає, 

що трансгресію не варто сприймати як жест тотального заперечення, попри все 

вона є ствердженням, але не того, що є трансцендентним досвіду, а 

ствердженням як таким (самого досвіду) [94, с. 51].  

Зміст поняття трансгресії є узагальненням різних філософських концепцій, 

їй присвячених. Воно відображає статус трансгресії в її феноменальному прояві. 

На сьогодні даний феномен був концептуалізований, адже трансгресія 

символізує відмову сучасної філософії (перш за все, філософії постмодернізму) 

від класичної настанови трансцендентальності суб’єкта, подолання межі влади 

його свідомості та знаходження інших позицій у співвідношенні буття й 
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мислення, буття і почуттєвості. 

Отже, визначення поняття трансгресії надає можливість проаналізувати 

специфіку трансгресивного досвіду як такого, що звернений на межу 

можливостей людського світосприйняття, пізнання та переживання. Трансгресія 

є ґрунтовним для визначення трансгресивного досвіду як досвіду межі, досвіду 

неможливого, досвіду, здійсненного в межах сфери почуттєвості. Проте, в 

межах концепції Ж. Батая, повне визначення та розуміння поняття 

трансгресивного досвіду не можливе без звернення до понять «внутрішнього 

досвіду» та «досвіду-межі».  

Ж. Батай використовує поняття «внутрішній досвід» у власній однойменній 

праці 1943 року. Багато в чому філософ визначає даний термін через 

заперечення вже наявного та сталого розуміння досвіду як такого. Дослідниця 

О. Тімофєєва порівнює внутрішній досвід Батая із сумнівом Декарта, в якому 

«…гарантом достовірності отриманого знання виявляється постать Бога – 

найдосконалішої істоти, яка, внаслідок своєї досконалості, не може не бути 

наділене атрибутом існування, і це існування дозволяє cogito безпомилково 

рухатися в пошуках істини. Внутрішній досвід Батая, навпаки, спрямований на 

непізнане: він пов'язаний з досягненням такого стану інтенсивності осягнення, 

який відкидає будь-які очевидності, в тому числі божественної присутності» 

[98]. 

Ж. Батай зазначає, що внутрішній досвід є аналогом містичного досвіду, 

об'єктом якого є сам досвід. «Внутрішній досвід» звернений сам на себе, його 

метою вже не є пізнання трансцендентного (наприклад, Бога), але пізнання 

самого себе. Внутрішній досвід є досвідом децентрації суб’єкта, звернення 

«поза себе», за межі власного Я, до «ніщо». На відміну від класичного 

картезіанського досвіду, для Батая метою досвіду є не самоствердження за 

рахунок пізнання трансцендентного, але – звернення до меж власного Я, 

відсторонення від умовного центру. 
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За Батаєм, внутрішній досвід є досвідом переживання неможливого. Буття 

видається людині як неможливе, адже людина неспроможна описати досвід в 

мові. Саме тому досвід є цінним лише як актуальне миттєве переживання, без 

спрямованості в минуле (пам'ять) або в майбутнє, в чому виявляється його 

екстатичність.  

«Внутрішній досвід» Жоржа Батая є зверненим до не-знання: для Батая 

знання як істина, як точка опори обмежує наш досвід і, відповідно, постає 

хибною метою: «Догматичні передумови надали досвіду невідповідних меж: 

той, хто знає, не може вийти за горизонт власного знання» [3, с. 17]. Ж. Батай 

надає внутрішньому досвіду статус самоцінності, самомети, звільняючись від 

будь-якої мети зовнішньої: «Ми повністю відкриваємося лише тоді, коли без 

жодного лукавства рушаємо назустріч невідомому. Саме частка невідомого 

наділяє досвід Божественного – та поетичного – величезним авторитетом. Але 

врешті-решт невідоме вимагає тотального панування» [3, с. 21]. Слід зазначити, 

що тут Батай використовує поняття поетичного в якості форми існування 

божественного в його негативному значенні. Внутрішній досвід Батая означає 

відмову від поетичного як націленого створення естетичної форми, яка 

відповідає певним етичним та естетичним нормам або ознакам істинного 

знання.  

Нам видається вдалим та змістовно відповідним визначення «внутрішнього 

досвіду» Ж. Батая Морісом Бланшо як «досвіду-межі» – відповіді, яку отримує 

людина, якщо вона вирішила дійсно замислитися та засумніватися в собі. Як 

наслідок, на думку Н. Калиної, «...це відповідь, яку одержує людина, якщо вона 

вирішила всерйоз засумніватися в собі. Це рішення, яке компрометує буття, 

виражає незмогу людини зупинятися ні на мить, ні на жодній насолоді або 

істині, ні на результатах дії, ні на знанні, ні на вірі. Проте ця пристрасть 

негативної думки не принижує людину, не вбиває її безсиллям, не засуджує до 

неможливості самоздійснення» [46]. Натомість, сутність «досвіду-межі» 
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виявляється у відмові від звичного стану, подібній до феноменологічної 

редукції. 

Для Бланшо, як і для Батая, прикладом такого досвіду виступає 

екстатичний досвід: втрата свідомості в екстазі є «схоплюванням» власної 

сутності в контексті повної відмови від неї. Внутрішній досвід, як і досвід-межа, 

не становить користі або цінності, не приносить задоволення і тому він є 

зверненим до самого себе: «Внутрішній досвід, оскільки принцип його не може 

міститися ні в догмі (моральний підхід), ні в науці (знання не може бути ані 

метою, ані початком досвіду), ні у пошуку корисних станів... – не має інших 

цілей та турбот, окрім самого себе» [3, с. 22-23]. 

Н. Каліна акцентує увагу на психотерапевтичному потенціалі понять 

«досвід-межа» та «внутрішній досвід» в контексті безпосереднього звернення 

до аналізу людського переживання: «…досвід-межа – це досвід бажання 

людини без бажань, досвід невдоволеності повністю задоволеного суб'єкта, це 

пекуча пристрасть чистого ушкодження, де наявне звершення буття, 

всемогутності і всезнання. Не тільки Батай, а й інші мислителі наголошують на 

духовному, містичному характері внутрішнього досвіду. Досвід схоплений 

людської суті багато разів піддавали філософській рефлексії, але порівняно 

рідко досліджували як безпосередній досвід переживання. Психотерапія, 

прагнучи позбавити особистість негативності, перешкоджає виразу людської 

суті як вічного недоліку, ушкодження, вади (Ж. Лакан називав це пусткою), що 

дає право і сміливість засумніватися в собі» [46]. 

Так, значущість внутрішнього досвіду в межах психотерапевтичного 

аналізу надає шлях переходу до аналізу естетичного за рахунок його спільного 

визначення в контексті людської почуттєвості та відмови від інтелектуалізму. 

На думку сучасного російського дослідника М. Євстропова, внутрішній 

досвід Ж. Батая має яскраві чуттєві риси і представляє собою «естезис за свою 

сутністю» [33]. Дійсно, «внутрішній досвід» Батая – це досвід «не-знання», 
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досвід відмови від раціоналізованого пізнання дійсності, в ньому превалює 

чуттєве, що дає підстави розглядати трансгресивний досвід в якості 

естетичного.  

Важливим в межах нашого дослідження є акцент на спільному здійсненні 

трансгресивного та естетичного досвіду в межах сфери чуттєвого. Для Ж. Батая, 

внутрішній досвід супроводжується виходом на новий рівень чуттєвого: 

«Завдяки відірваності від всього, що стосується чуттів, ця чуттєвість стає 

настільки внутрішньою, що всі рухи ззовні – падіння шпильки чи якийсь тріскіт 

– супроводжується напрочуд сильним гомоном, що розповсюджується далеко» 

[3, с. 41]. Порівнюючи внутрішній досвід із східними медитативними 

практиками, Батай звертає увагу на особливі трансформації в межах чуттєвого: 

воно вже більше не підпорядковується смислу, і таким чином, набуває статусу 

«естезису», що вільний від логосу.  

Іншою точкою перетину естетичного та трансгресивного різновидів 

досвіду, на нашу думку, постає зосередженість Ж. Батая на комічному. Для 

французького мислителя сміх виявляється найбільш вірогідним шляхом прояву 

здійснення внутрішнього досвіду. Почуття комічного залишається на цьому 

рівні відповідним досвіду трансгресії, так званій «регресивній трансгресії», в 

межах якої відображається стан виходу за межі, відмови від точки опори. 

Почуття комічного ознаменовує для філософа прощання з прагненням істини, 

зовнішнього знання, воно «забарвлює» стан трансгресивного екстазу: «І тоді – 

на межі сміху – людина припиняє бажати бути всім, нарешті вона хоче бути 

такою, якою вона є, недосконалою, незавершеною, доброю – якщо буде 

потреба, аж до неможливих моментів жорстокості; і прозорливою до сліпоти 

смерті» [3, с. 59]. Сміх постає в якості прояву неможливого, неусвідомленою 

реакцією суб'єкта на отримання внутрішнього досвіду. Комічне виступає в ролі 

межі, що прокладена між естетичним та трансгресивним, адже саме комічне 

виявляється крайньою формою чуттєвого.  
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Для постнекласичного етапу трансформації естетичного досвіду також  

характерна акцентована увага до безформного та мерзенного (множинного, 

рухливого, слизького як більш конкретних форм). Ці терміни відповідають 

змісту трансгресивного досвіду як здійснення виходу на новий рівень чуттєвого, 

що втрачає власні форми. Звернення до безформного в контексті чуттєвого 

відповідає зверненню до неможливого в межах власного досвіду. Принциповий 

вихід «поза» характеризується специфічним чуттєвим станом суб'єкта 

трансгресивного досвіду. Слід зазначити, що подібний стан не заперечує власні 

естетичні засади, проте розширює простір естетичного досвіду, принципово 

руйнуючи його межі.  

В цьому просторі «грає» сам Жорж Батай: не лише як суб'єкт 

трансгресивного досвіду та його теоретик, але й як автор художніх творів, в 

яких розгортається опис трансгресивного досвіду його літературних героїв. 

Таким чином, Батай, на нашу думку, потрапляє у власну пастку, коли вдається 

до теоретичного опису досвіду, який, за його ж переконаннями, можливий поза 

будь-яким словесним описом (мова є агентом знання, що обмежує індивіда). 

Окрім цього, лише за допомогою естетичного інструментарію можливе 

вищезазначене «повідомлення», тобто вихід за межі власного Я на рівень 

спільного з Іншим. На наше переконання, для Ж. Батая, у зв'язку з цим, 

слушним видається звернення до уяви як сфери і способу здійснення 

трансгресивного акту, який вперше практикувала первісна людина, коли почала 

малювати на стінах печери Ласко. За Батаєм, цей революційний естетичний 

жест постав результатом переживання трансгресивного досвіду. Але і у першій 

половині ХХ століття представники контрестетики авангарду також 

здійснювали революцію: вони розширювали проблемне поле естетики і, 

зокрема, межі розгортання естетичного досвіду. 

Отже, вищезазначене засвідчує, що трансгресивний досвід (на прикладі 

«внутрішнього досвіду», «досвіду-межі» Ж. Батая) є різновидом естетичного 
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досвіду, адже ґрунтівником цих двох сфер досвіду є сфера чуттєвого. Таким 

чином, концепція Ж. Батая, в межах якої центральне місце займає аналіз 

проблеми трансгресії та трансгресивного досвіду («внутрішній досвід») 

демонструє радикальні зміни в контексті переходу до постнекласичної 

парадигми естетичного знання: різноманіття типів реальності перетворюється 

на протистояння реального та віртуального (О. Павлова). Батаєвський 

трансгресивний досвід спрямований на чисту сферу чуттєвого, адже поза даною 

сферою такого досвіду не існує, він існує суто на межі. 

 

 

Висновки до першого розділу 

Концепція трансгресивного досвіду, а також літературна спадщина 

французького мислителя й письменника Жоржа Батая посідає впливове місце в 

межах переходу від некласичної до постнекласичної естетики. Зважаючи на це, 

розглянуто основні ідеї Жоржа Батая та його сучасників, що мали на нього 

вплив, вступали в дискусію (А. Бретон,  Ж.-П. Сартр), або співпрацювали з ним 

(М. Бланшо, Р. Кайуа, П. Клоссовські, М. Лейріс). Окреслено основні сфери 

зацікавленості соратників та однодумців Жоржа Батая та полемічна атмосфера в 

культурному житті Франції 30-х – 50-х років ХХ століття: зазначені мислителі 

звертались в межах своїх теоретичних досліджень та художніх творів до аналізу 

та вираження понять, ідей та процесів, близьких за змістом (зокрема, гра, 

насилля, еротичне, межовий досвід, симулякр, неможливе, сміх тощо). Також 

спільною для представників гуманітаристики 30-х – 50-х років ХХ століття є 

прагнення до антропологізації та естетизації методів та результатів 

філософського дослідження. 

Окреслено ключові події та факти біографії Жоржа Батая, що мали 

безпосередній вплив на формування його ідей.  

Здійснено аналіз ідей філософів-попередників Батая, які вплинули на 
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розвиток його концепції трансгресивного досвіду. Відповідно, виокремлено 

основні теоретико-методологічні підходи дослідження трансгресивної 

проблематики: 

філософсько-теоретичні концепції німецьких мислителів: діалектична 

концепція взаємовідношення «Господаря» та «Раба» (Г. В. Ф. Геґель), концепція 

«волі до влади» та «Надлюдини» (Ф. Ніцше); їх переосмислення в межах 

побудови трансгресивної проблематики Ж. Батаєм, а також трактування 

зазначених концепції філософами-постмодерністами (Ю. Габермас, Ж. Дерріда, 

Ю. Крістєва); 

 філософсько-теоретичні концепції, що відображають різні аспекти 

актуалізації трансгресивної проблематики: концепція соціальних фактів та 

проблема співвідношення сакрального і профанного (Е. Дюркгайм), концепція 

соціальних систем (Т. Парсонс), психоаналітична концепція (поняття «табу», 

«смерть», «відновлення» в трактуванні З. Фрейда). 

Окремо розглянуто основні характеристики концепту «лібертена» Д. А. Ф. 

де Сада, покладеного в основу побудови Ж. Батаєм поняття «суверенність» в 

межах концепції трансгресивного досвіду. 

Сприйняття та переосмислення Жоржем Батаєм зазначених концепцій 

відображає перехід від класичного до некласичного типу раціональності в 

науковому пізнанні, що ознаменовується певним запереченням попередніх ідей. 

Подібне заперечення призводить до формування трансгресивної проблематики 

як автономної, експліцитної в межах теоретичного пізнання, найбільш яскравим 

прикладом якого є концепція Жоржа Батая.  

Розглянуто поняття «трансгресивний досвід» в якості специфічного 

різновиду естетичного, в межах якого суб'єктом здійснюється звернення до 

крайнього стану буття, даного через позитивне знання. В якості аналогу 

трансгресивного досвіду виступає «внутрішній досвід», вибудований в 

концепції Жоржа Батая, а також «досвід-межа» Моріса Бланшо. Здійснено 



72 

 

аналіз даних понять, спрямований на відображення стану отримання досвіду 

виходу до стану «ніщо», екстазу, смерті – досвіду, який принципово неможливо 

отримати і який, таким чином, виступає в якості головної цінності. Отже, 

трансгресивний досвід – це досвід, спрямований сам на себе, без певної 

зовнішньої мети.  

В межах дослідження віднайдено основні точки перетину трансгресивного 

та естетичного досвідів:  

трансгресивний досвід спрямований на чисту чуттєвість, вільну від 

епістемологічних та моральних настанов. Батай в межах трансгресивного 

досвіду виокремлює пріоритетний стан «повідомлення», який означає вихід за 

межі власного Я, екстатичний стан буття у спільному просторі. Такий стан є 

відповідним стану «знаходження поза», запропонованим Х. Р. Яуссом для 

визначення процесу «естетичної ексцентричності» суб'єкта в межах естетичного 

досвіду задля пізнання позиції Іншого (вихід до сфери інтерсуб'єктивності);  

в межах опису трансгресивного досвіду Ж. Батай звертається до сфери 

естетичного, де значне місце посідає проблема комічного. Комічне постає 

означником трансгресії. Поряд із розгортанням концепції трансгресивного 

досвіду відбувається розширення поля естетичної проблематики: відмова від 

форми як необхідного атрибуту естетичного споглядання або творення, а 

натомість – звернення до понять безформного, мерзенного, слизького тощо.  
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РОЗДІЛ 2. ЕСТЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСГРЕСИВНОГО ДОСВІДУ В 

КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ЖОРЖА БАТАЯ 

 

2.1. Контрестетика авангарду: від «анти-естетичного» до 

«трансгресивного». 

Аналіз основних понять, вживаних Жоржем Батаєм, його сучасниками та 

послідовниками в межах побудови концепції трансгресивного досвіду, а також 

їх кореляції; дає нам можливість здійснити естетичний аналіз даної концепції за 

рахунок звернення до основних питань в межах філософсько-естетичної 

полеміки, розгорнутої між відомими представниками французького авангарду 

(Ж. Батаєм, А. Бретоном та Ж.-П. Сартром), а також розгляду на наявність 

естетичних ідей теоретичного доробку, літературних та літературно-критичних 

творів Батая. Знаковими полемічними працями зазначених авторів, на нашу 

думку, є: «Один новий містик», «Святий Жене» Ж.-П. Сартра, «Другий 

маніфест сюрреалізму» та «Єретик» А. Бретона, а також «Відповідь Ж.-П. 

Сартру», «Старий кріт та префікс “над” у словах “надлюдина” та “сюрреаліст”», 

статті з журналу «Документи» та «Критичного словника» Ж. Батая.  

Аналіз концепції трансгресивного досвіду Жоржа Батая є неможливим без 

звернення нашої уваги до його сучасників – найбільш яскравих представників 

авангардної французької філософської думки, яка є напрочуд характерною та 

впізнаваною. Її текстуальність звільняється від жорстких академічних форм: 

філософія переплітається з історією, критичну статтю складно відрізнити від 

художнього нарису. Увага звернена на об’єкти дослідження, які раніше 

табуювалися, вважалися неприпустимими для введення в науковий дискурс.  
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В десятих та двадцятих роках ХХ століття в Європу увірвався авангард, 

географічним центром якого безперечно був Париж. Історичні події (Перша 

світова війна, руйнація імперій та виникнення на їх місці нових держав і, 

відповідно, велика кількість людських жертв та зламаних доль), а також 

технічний прогрес призвели до появи нових мистецьких жанрів та напрямів. 

Митці звернулися не лише до нових форм виразності, але й до самого принципу 

художнього висловлювання через відмову від принципу наслідування та 

класичних законів художньої творчості.  

Аналізуючи добу авангарду, український дослідник В. Личковах помічає 

подібну тенденцію та виявляє трансгресивність тогочасної творчої діяльності: 

«На протязі XX століття у розвитку художньої мови та нового типу образності 

відбувається ціла низка естетичних мутацій і трансгресій. Непомітні зміни у 

традиційній стилістиці та індивідуальній манері супроводжуються їх різкими 

девіаціями, виникненням авангардистської й пост-модерністської “мета-

образності”» [56, с. 39]. 

В даному контексті особливе місце посіла творчість Жоржа Батая: спершу 

непомітний працівник Національної бібліотеки Франції, протягом першої 

половини ХХ століття, він піднявся на п’єдестал французького авангарду поряд 

з Андре Бретоном та Жаном-Полем Сартром, одночасно залишаючись осторонь, 

працюючи автономно від славетних угрупувань сюрреалістів та 

екзистенціалістів. Подібний стан життя і думок французького мислителя було 

спровоковане частковою незгодою із ідеями та лозунгами вищезазначених 

авторів. Ж. Батай поступово випрацьовував свій власний шлях, який помітно 

вирізнявся серед інших, то перетинаючись, то знов розминаючись із ними. 

Батай доволі часто за своє життя змінював теоретичні пріоритети, знаходячи 

спільне і розбіжне із своїми сучасниками.  

Так, Ж. Батай негативно оцінював напрям екзистенціалізму на чолі із Ж.-П. 

Сартром, вбачаючи у ньому хибне самообмеження суб’єкта відповідальністю. 
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Звертає увагу те, що в межах діалогу між Батаєм та Сартром левова частка 

критики була спрямована з боку французького екзистенціаліста, відомого своєю 

полемічною діяльністю.  

Треба зазначити, що трагічне усвідомлення безґрунтовності людського 

буття, відсутність божественної інстанції, яка могла б послужити метою і 

гарантом діяльності людини, первинність унікального досвіду стосовно світу 

зближує Батая з екзистенціальної традицією. Тим не менш, дві зазначені позиції 

не співпадали, а їх автори не лише розминалися у своїх висновках, але й 

вступали в активну полеміку, яка виражалася, перш за все, у відмінному 

ставленні та трактуванні суб’єкта та його діяльності. Вираженням цього 

послугувала критика Батаєм екзистеціалістської теорії «проекту». 

За Ж. Батаєм, проект – це те, що обмежує людину, зводячи її досвід до 

проектування себе на виконання певної мети в майбутньому. Проте, 

самодостатнім є лише мить пережитого досвіду в сьогоденні. Замість свободи 

вибору він проголошує «вибір свободи»: обравши свободу, ти вже більше не  

обираєш. Цей принцип, наочне вираження якого – сюрреалістський метод 

«автоматичного письма», слідування найнесподіванішим капризам думки і 

уяви, Батай запозичує з практики сюрреалізму, по-своєму перетворюючи його, 

роблячи  більш багатошаровим та заплутаним, з великою долею звернення до 

сфери еротичного і табуйованого. 

Іншою фундаментальною лінією непорозуміння Ж. Батая та Ж.-П. Сартра 

була проблема «повідомлення», тобто можливості та характеру комунікації: 

якщо Сартр констатував можливість повідомлення в межах дискурсу, на рівні 

мови; то Батай вважав повідомлення можливим лише «всупереч словам», 

вбачав в ньому відкритість на трансцендентному рівні. Відповідно, Сартр 

звинувачував Батая в містицизмі та зверхності по відношенню до свого читача 

як до Іншого. 

С. Фокін, аналізуючи полеміку Сартра і Батая навколо проблеми Іншого, 
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зазначає, що, якщо для першого найважливішим моментом постає автономія 

«я» і прагнення володіти іншим, то для Батая – навпаки – «я» є недосконалим і 

прагне бути Іншим в трансгресивному досвіді. Як ми вже зазначали в 

попередньому розділі, «внутрішнім» у Батая називається такий досвід, в межах 

якого суб'єкт безперервно переживає трансформацію під впливом об'єкта: 

зіткнення з об'єктом виводить суб'єкта «із себе» (наочним аналогом чого постає 

термін «екстаз»). За Батаєм, досвід – це те, що перетворює суб’єкта в Іншого [3, 

с. 105]. 

«Внутрішній досвід» – це, перш за все, досвід письма, в якому 

розкривається «повідомлення» автора до його читача. Однак такий досвід має 

мало спільного з реальністю повсякденного життя, у чому й полягає його 

особливість: літературне письмо, за Батаєм – це зона автономії, в якій 

суверенність реалізує себе незалежно від реальної, політичної, зокрема, 

боротьби. Проте, Ж.-П. Сартр, як політично ангажований філософ (мислитель 

відомий своєю полемікою як із опонентами лівих та ліберальних поглядів) не 

міг не помітити, що есеїстика Ж. Батая замикає думку в межах художньої 

творчості, безвідносно до певних політичних вподобань. 

Значення батаєвського «повідомлення» детально аналізує російська 

дослідниця О. Тимофеєва, «…поняття внутрішнього досвіду було запозичене 

Батаєм, головним чином, у християнських містиків. Від містичного досвіду 

останній відрізняється тим, що той, хто його переживає, не отримує ніякого 

піднесеного знання, нічого не набуває. Цей досвід передбачає не вертикальну 

комунікацію людини і Бога, але, скоріше, "горизонтальну" – людини і людини. 

Дійсно, у своїй роботі "Винний"  Жорж Батай описує цей досвід як "дружбу", 

маючи на увазі, скоріше, повну чуттєву ідентифікацію з іншим, яка руйнує 

абстрактну цілісність суб'єкта. … Не причетний до передбачуваного 

співтовариства (друзів), читач і дослідник його творчості стикається з 

незрозумілою мовою – відчуженим свідком ритуалу, сенс якого в тому, щоб 
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вислизати. Внутрішній досвід вимагає безпосередньої участі, співпраці. Отже, 

повідомлення Батая – це не текст, а миттєвий стан живого тіла, виведеного з 

себе зіткненням зі своїм об'єктом, недосяжною «річчю» [98, с. 110 - 111]. 

Для Ж.-П. Сартра така форма досвіду є неприйнятною. Він «…дивується, 

зустрічаючись в тексті Батая з геґелівськими поняттями. Він займає позицію 

наївного читача, приймає їх всерйоз та ігнорує той факт, що вони вже залучені 

автором в його власну гру. Момент гри займає важливе місце в батаєвській 

критиці традиційної метафізики. ... Істина можлива виключно як перформатив. З 

одного боку, той, хто грає, внутрішньо залучений в процес гри, тобто, є 

гравцем. З іншого боку, до внутрішньої залученості може додаватися зовнішній 

момент видовища – тоді мова йде вже про спектакль, виставу, в якій діє актор. 

… мова йде про додавання в лапки, симуляції, умисне видавання себе «за 

когось» [98, с. 113]. 

На нашу думку, подібне ставлення Ж.-П. Сартра до творчості Ж. Батая не є 

безпідставним. Як вже було зазначено, Батай у своїх художніх творах часто 

звертається до прийому використання псевдоніму, який так чи інакше натякає 

на початок особливої «гри»: як мід автором та чиьачем, так і між автором та 

ідейним спадком мислителей, які влинули на його творчість. Як зазначає О. 

Тимофєєва, «…те, що розігрується (партія в п'єсі або ж партія в азартній грі), 

розігрується також у «внутрішньому досвіді» Батая-автора, що сам являє собою 

певну сцену – важливим є саме драматизм, а також елемент ризику, що 

супроводжує гру. Вихід за межі опозиції внутрішнього і зовнішнього відкриває 

простір сценічного досвіду. Той, хто здійснює цей досвід, сам постає певною 

«сценою-простором», на якій розігрується боротьба різноспрямованих сил: 

заборони і трансгресії, підпорядкування та суверенності, знання і незнання 

тощо» [98, с. 114]. 

Цікавою, з точки зору дослідження контрестетики авангарду, є полеміка Ж. 

Батая з Ж.-П. Сартром, яку можна віднайти на сторінках твору «Література і 
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зло»: обидва мислителі по-різному ставляться до творчості одного поета, 

відповідаючи на спільне питання позиції творчого суб’єкта. В даній праці, 

дослідження Жоржем Батаєм творчості Шарля Бодлера призводить до 

непорозуміння із відомим екзистенціалістом: «На співвідношення Зла і поезії 

Сартр вказує мимохідь, не наполягаючи і не роблячи ніяких висновків. 

Звичайно, у творах Бодлера елемент Зла очевидний. Але чи входить він в 

сутність поезії? З цього приводу Сартр не говорить нічого. Він лише позначає 

іменем свободи той можливий стан, коли людина не користується більше 

підтримкою традиційного Добра або встановленого порядку. В порівнянні з 

цією первинною позицією Сартр вважає становище поета вторинним» [130, с. 

189]. 

На думку Ж. Батая, людина неминуче налаштована проти самої себе і вона 

не може розібратися в собі, не може полюбити себе до кінця, якщо не стане 

об'єктом осуду. «Нарешті, якщо ми виявимо ще одну грань сенсу 

“трансцендентного” об'єкта поезії – рівність самому собі, –  неточність словника 

неодмінно введе нас у сум’яття. Не хочу стверджувати, ніби це властивість 

іманентності взагалі не була відзначена Сартром, – ми чули від нього, що в 

бодлеровому світі дерево і будинок не мають «іншого призначення, ніж давати 

поетові [привід] ... споглядати самого себе» [130, с. 190]. В даному випадку 

важливо підкреслити цінність «містичної співучасті», цінність підвладного 

поезії ототожнення суб'єкта та об'єкта». 

Ж. Батай акцентує увагу на проблемі автора художнього твору, який 

звертається до кордонів можливості власного досвіду, до «неможливого», і, 

завдяки такому «неможливому досвіду» створює умови для виникнення 

«повідомлення». Як зазначає Батай, «В крайньому випадку, лише довга агонія 

поета виявляє нарешті автентичність поезії, – і Сартр, як би він не ставився до 

цього, допомагає нам переконатися, що смерть Бодлера, яка передувала славі, 

здатній перетворити його на камінь, відповідала його бажанням: Бодлер жадав 
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неможливого до кінця» [130, с. 191]. 

У відповідь Ж. Батай був звинувачений Ж.-П. Сартром в «ненависті до 

мови», в презирстві до читача і в недбалому відношенні до філософських 

термінів. «Література і Зло», в усякому разі – окремі глави, присвячені Ш. 

Бодлеру і Ж. Жене, – є не лише відповіддю на подібні звинувачення, але і 

викладенням власної думки про зв'язок істинної літератури з політикою, 

діаметрально протилежної думці відомого екзистенціаліста. Сартр описує свою 

точку зору наступним чином: «Батай розкривається, оголюється на наших очах, 

але тут же сухо проголошує, що відводить будь-яке наше судження: він 

відкриває лише себе, повідомлення, яке він встановлює, не має відповіді. Він 

зверху, ми знизу. Він відкриває нам послання: хто хоче, той нехай його й 

приймає. Наше збентеження посилюється тим, що вершина, з якої мовить Батай, 

є «бездонна» прірва мерзенності» [88, с. 229]. Для Сартра, якщо це і можна 

назвати комунікацією, то лише комунікацією одинокою, байдужою, а отже – 

неповноцінною.  

Іншою проблемою, в межах якої філософи не змогли знайти згоди, була 

проблема тілесності. Як зазначає досліджник С. Зєнкін, «Різні погляди 

відмежовували світ прози Батая від фантасмагоричного світу, створеного в 

“нудоті” Сартра і, подібно батаєвському, генетично пов'язаного з сюрреалізмом. 

У Батая, на відміну від Сартра, людина не має мерзотної та агресивної природи, 

що “липне” до неї грузлими субстанціями і “вдирається” в неї, проникаючи 

крізь ненадійну тілесну оболонку» [39, с. 31-32]. В творчості Батая тіло не є 

медіатором зовнішнього по відношенню до суб’єкта, проте  воно грає важливу 

роль в якості метафори: ідея трансгресивності виявляється, перш за все, в 

насильницькій діяльності по відношенню до цілісності тіла людини (виймання 

ока з очниці в «Історії ока» або тривале пияцтво героїв в більшості творів 

Батая). Для Батая тіло не є тим, що повертає людину до тваринного стану. 

Навпаки: варіативність, еротичність, що закладені в людську тілесність, є 
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найбільш людським  в людині. Отже, ідея активної залученості людського тіла в 

процесі набуття досвіду – важлива художня риса, яка, на нашу думку, зближує 

Ж. Батая і Ж.-П. Сартра, незважаючи на їхні ідеологічні та особистісні 

розбіжності.  

Таким чином, Жан-Поль Сартр в статті «Ще один містик» звинувачує Батая 

в містицизмі, романтизмі, відірваності від реальності і тому – поверхневості, 

що, на думку мислителя, зближує Ж. Батая із сюрреалістами. Важливим для нас 

є факт, що на той час в дещо подібному сюрреалістів звинувачував і сам Батай, 

звертаючи увагу на зацикленість Андре Бретона на романтичному прагненні до 

«високого», «прекрасного», «піднесеного». Мислитель критикував лідера 

сюрреалістичного руху, адже вбачав дійсний вихід до сфери свободи через 

деградацію, сходження вниз, повністю відмовляючись від традиційних 

цінностей та панування законів класичної естетики. Батай на той час 

концентрує увагу на радикально інших об’єктах свого дослідження: він 

звертається до аналізу феноменів низького, потворного, тілесного, тваринного в 

людині (продовжуючи та розвиваючи проблемне поле, відкрите Д. А. Ф. де 

Садом). Тим не менш, Ж. Батай залишається певним чином залежним від 

поглядів сюрреалістів, частково він переймає цей досвід в межах своєї 

подальшої літературної та публіцистичної діяльності.  

Особливої уваги заслуговують складні взаємовідносини Жоржа Батая із 

сюрреалістами та, зокрема, теоретиком та засновником даного напряму Андре 

Бретоном. Войовничий «анти-ідеалізм» доводить Батая до розриву із 

сюрреалізмом – тим інтелектуально-художнім рухом, з яким він, як і багато 

його сучасників, співвідносив свої власні починання, а також у тривалій 

публічній полеміці з лідером цього напряму. 

Визнаною є думка стосовно того, що Жорж Батай протягом певного часу 

ворогував з А. Бретоном, але в багатьому спрямування їх естетичних пошуків 

співпадало. Так, С. Зєнкін вбачає відображення спільного в ідеях Батая та 
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Бретона у відомій цитаті з твору лідера сюрреалістів під назвою «Надя» (1928): 

«Краса буде конвульсивною або не буде зовсім» [161, с. 160]. 

«Конвульсивність» як принциповий елемент віднайдення естетичного аспекту в 

оточуючому середовищі – це те, що притаманно, на думку Зєнкіна, і творчості 

Жоржа Батая: «Не вдаючись у подробиці взаємин двох письменників, можна 

помітити, що в «конвульсивній красі» у Батая виявляється одна яскраво 

виражена риса: з глибин звичайного, зовнішньо-фізичного або навіть 

естетичного тіла виступає друге, приховане, жахливе тіло, що проростає крізь 

нього, подібно волоссю на мармуровому тілі статуї» [39, с. 24].  

Порівнюючи ідейний доробок Бретона із пострілом, а свою критику – з 

його балістичною експертизою, Батай активно підтримує революційну відмову 

сюрреалістів від раціо, виражену в формі принципу автоматичного письма. 

Метод Бретона, який складався у відмові від наявності класичної позиції автора 

як творця смислу власного твору, був близький та мав велике значення для 

Батая як пошук нової форми творчого вираження. За А. Бретоном, смислу не 

має бути взагалі, значення має лише сам процес творчості, занурення у 

позасвідоме автора, яке може бути віднайдене поза межами особистісного 

виміру сприйняття. Отже, Батай віднаходить те спільне з сюрреалістами, що 

потім піде лише на користь його ідеї трансгресивності – долання меж власного 

розуму, власного Я у творчості автора, повне заперечення існуючих цінностей і 

шляхів створення поетичного твору поряд з принциповою відмовою від 

формулювання нових. У подібному запереченні й зосереджена, на думку як 

Бретона, так і Батая, чиста поезія, поезія як така, вільна від лещат розсудливого 

мислення. 

Вперше Ж. Батай мав можливість у повній мірі виразити свої ідеї стосовно 

проблематики трансгресивного у випусках журналу «Документи», в якому 

виступав редактором та автором статей. В результаті, був утворений комплекс 

теоретичних ідей та стилістичних ходів, розкритий в коротких текстах або 
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концептуально-феноменологічних описах того чи іншого об’єкту, що містив в 

собі, на думку авторів журналу, ємну та яскраву метафору культурних, 

соціальних та художніх процесів тієї доби. На той час Батай вже розійшовся з 

Бретоном та сюрреалістами в своїх поглядах на метод і предмет художнього 

дослідження, проте продовжував співпрацювати з ними в межах побудови своїх 

власних ідей (співпраця із фотографом-сюрреалістом Жаком-Андре Буаффаром, 

художником та ілюстратором Андре Массоном та іншими). 

Журнал «Документи» формально спеціалізувався на мистецтвознавстві та 

етнографії, проте змістовно був присвячений розробці трансгресивного досвіду 

авторів та читачів в межах зазначених галузей знання. Журнал мав подвійну 

спрямованість: звернення до високого, відірваного від повсякденності, та, 

водночас, детальний аналіз найбільш низького, огидного, вульгарного, що існує 

в межах людської культури. Батай та його колеги-автори (перш за все, М. 

Лейріс та М. Гріоль) статей «Критичного словника» в межах «Документів» 

(таких як «Бійня», «Око», «Простір», «Рот», «Пил», «Заводська труба» Батая, 

«Плювок», «Метафора» Лейріса, «Метаморфози» – колективна стаття) 

зосереджували увагу на дослідженні елементів «анти-естетичного», які, на їх 

думку, мали сакральне значення, пов‘язане з певним трансцендентним началом, 

та були витіснені за межі свідомості людини ХХ століття. Найбільш яскравими 

прикладами є статті «Плювок» М. Гріоля та М. Лейріса, а також «Безформне», 

«Пил» Ж. Батая: безформне являє собою прояв, різновид «анти-естетичного». 

Образ плювка, який слугував найбільш яскравим прикладом безформного, 

постав викликом поняттю прекрасного в будь-якому його вигляді, в тому числі 

й тому провокативному, «конвульсивному» прекрасному, що обстоювали в 

своїх теоретичних дослідженнях та виражали в мистецьких творах сюрреалісти. 

На нашу думку, ця стаття постала відповіддю на «Другий маніфест 

сюрреалізму», в якому А. Бретон докоряв Батаю за пристрасть до огидного.  

Не зважаючи на це, Жорж Батай звернувся на сторінках «Документів» до 
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поняття гетерогенного. Юрген Габермас в праці «Філософський дискурс про 

Модерн» розглядає це поняття Батая в якості одного з ключових у межах 

філософського обговорення «проблеми сучасності» в ХХ столітті: «...Батай 

розвиває в першу чергу поняття гетерогенного; так він називає всі елементи, які 

чинять опір асиміляції міщанським способом життя і повсякденною рутиною і 

при цьому не піддаються методичного науковому дослідженню. У це поняття 

Батай вкладає весь основоположний досвід письменників і художників-

сюрреалістів, що прагнуть направити проти імперативу корисності, 

нормальності і розсудливості екстатичні сили сп'яніння, снів, пристрастей, щоб 

струсити закоснілі в умовностях відчуття і переживання. Царство гетерогенного 

відкривається тільки в той, подібний вибуху, момент зачарованого жаху, коли 

руйнуються категорії, що забезпечують звичне ставлення суб'єкта до себе і до 

світу» [20, с. 225].   

Треба зазначити, що подібний підривний тон редактора журналу виявився 

занадто сміливим навіть для лідера сюрреалістів. Андре Бретон доволі різко 

висловлювався щодо діяльності Ж. Батая, зосередивши своє незадоволення в 

статті «Єретик», де звинувачував філософа в надмірній заглибленості в 

«гетерогенному»: «Батай спеціалізується в розгляданні в світі всього, що є 

огидним, пригнобленим, прогнилим, і він закликає людину «оминати бути 

корисним для чогось визначеного»; «абсурдно втікати» разом з ним, «коли в 

очах сум’яття та сльози ганьби» – до якихось загублених глухих домівок, більш 

гидких, ніж мухи, більш порочних та прогнилих, ніж міські перукарні» та 

«доводиться так часто говорити про мух, тому що Батаю вони так подобаються. 

Нам – ні» [14, с. 6-7]. 

А. Бретон мав визнати, що низка представників (зазначених вище) його 

течії підтримала Батая в його альтернативних переконаннях. Ми можемо бути 

впевнені, що цей факт негативно вплинув на відносини Батая та лідера 

сюрреалістів та змусило останнього надати доволі жорстку та емоційну 
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відповідь. Тим не менш, складно не визнати те, що для Ж. Батая звернення до 

низького є принциповим моментом. Воно набуло концептуалізації зовнішньої 

форми у вигляді концепції «низького матеріалізму» (фр. «bas matérialisme»). На 

його думку, прокляте, вигнане на периферію, плотське, «тваринне» життя було 

піддане моральному осуду та асоційоване зі злом в межах християнського 

світогляду. В результаті, данні поняття знаходились за межами дискурсу 

західної релігійної філософії. Пов'язана з безпосереднім органічним життям, 

нижча матерія (тобто все, що можна прирахувати до потворного і низького) 

також відкидається традиційною естетикою прекрасного. Починаючи з античної 

протоестетики, категорії потворного та низького не визнавалися та стосувалися 

всього, чому можна було приписати дисгармонійність та диспропорційність 

(про це Платон згадує в діалозі «Софіст»). Як зазначає косторіканський 

дослідник О. Д. Чінчія, «Потворне було зведене до його розуміння як певного 

рівня прекрасного, якомога найнижчого рівня» [165, с. 327]. Лише наприкінці 

ХІХ століття Карл Розенкранц пише твір, повністю присвячений аналізу 

потворного та його модусів («Естетика потворного», 1883). В його розумінні 

потворне є протилежним по відношенню до прекрасного та таким, що 

суперечить йому: «Краса має своє походження в божественній ідеї, а її 

заперечення – потворне – адже це її заперечення, може мати лише другорядний 

статус» [165, с. 208].  

Дуалістична онтологія Ж. Батая також виходить з того, що протиріччя між 

високим і низьким, духом і природою принципово не розв’язуване: перше існує 

остільки, оскільки існує друге. Проте на відміну від попередніх досліджень 

взаємозв’язку протилежних естетичних понять та категорій, увага зосереджена 

на потворному та низькому.  

«Низький матеріалізм», за Ж. Батаєм, – це визнання чужорідного для 

суб’єкта активного початку, пов'язаного зі злом, смертю і руйнуванням, з 

тілесністю, пороком і гріхом. Треба зазначити, що у французькій мові 
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«низький», «базисний», «основний» (фр. «bas») – це споріднені слова. Це 

дозволяє Батаю грати з їх значенням. У зв’язку з цим мислитель звертається до 

ідей З. Фрейда: низька матерія, зрозуміла як соціальний і психологічний 

феномен, подібна до фрейдівського «несвідомого», яке витісняється культурою. 

Категорія «низьке» посідає одне з центральних місць в межах концепції 

трансгресивного досвіду Жоржа Батая. 

Андре Бретон зазначає, що трансгресивність є іманентною 

характеристикою сюрреалізму: «Ми стверджуємо, що сюрреалістична операція 

можлива лише в умовах повної моральної асептики, що небагато хто здатен 

почути. Але без цієї асептики неможливо зупинити рак духу, вираженого в 

тому, що з болем думають: дещо “є”, а дещо “не є”. Ми припускаємо, що те й 

інше мають змішуватися та проникати один в одного – на межі. Але і цього 

недостатньо: наша справа – відчайдушно прагнути до цієї межі» [14, с .9]. 

Проте, на нашу думку, принципово важливим є момент розрізнення 

трактування «межі» та її ролі Бретоном і Батаєм: якщо для першого прагнення 

до межі є способом набуття оновленого духовного стану, то для останнього 

межа є остаточною ціллю. 

Основний аргумент Ж. Батая полягав у тому, що сюрреалісти, образно 

описуючи творчий процес митця як вільний творчий політ фантазії, 

зосереджуються на ідеалістичному піднесено-прекрасному уявленні про 

людину. При цьому вони закривають очі на грубу матеріальність походження 

людини.  

В «Критичному словнику» журналу «Документи» Ж. Батай неявно, але 

напрочуд яскраво будував власну авангардистську концепцію: звернення до 

об’єктів, які виражають категорії низького та «анти-естетичного» в межах 

сучасної західної культури, як до елементів сакрального, проте загубленого в 

пам’яті сучасної людини. Бунт проти раціо в пізнанні, проти формалізму і, 

відповідно, диктату законів прекрасного в естетичній теорії призводить до 
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побудови Ж. Батаєм концепції трансгресивного досвіду. Здійснюючи даний 

проект, Жорж Батай, як і його колеги, мав на меті не здійснювати порожнє 

заперечення традицій, але знайти принципово новий шлях до меж досвіду, на 

які людина може спиратися. Якщо раніше це була верхня межа, то Батай прагне 

встановити межу «знизу», звертаючись до дослідження таких категорій і понять 

низьке, потворне, жорстокість, сміх, безформне тощо. 

За визначенням Є. Гальцової, статті Ж. Батая та його колег в межах 

журналу «Документи» є найбільш послідовним втіленням антикультурної утопії 

авангарду. Статус «між» надає Жоржу Батаю особливого значення: він постає в 

якості автора однієї з найяскравіших авангардистських концепцій – концепції 

трансгресивного досвіду, викладеної не в окремому творі, а в масиві його 

теоретичних праць, літературних творів та, безумовно, критичних і 

«словникових» статей [20].  

Отже, Батай редагував авангардні журнали, писав рецензії та полемічні 

статті, однак в межах філософської традиції за свого життя він завжди 

залишався «маргінальним» мислителем. Але принципова націленість ad 

marginem надала можливість Батаю здійснити поворот у філософсько-

естетичному дискурсі ХХ-ХІХ століть.  

В межах концепції трансгресивного досвіду естетична проблематика 

займає вагоме місце: трансгресивне постає в якості одного з шляхів звернення 

до «анти-естетичного». Ключовими для Батая постають поняття безформного, 

низького, повсякденного тощо.  

«Анти-естетичність» предмету дослідження Ж. Батая – трансгресивного 

досвіду – виражається у відмові від естетичного як об'єкту, що a priori має певну 

самодостатню споглядальну цінність, яка зводиться в межах естетичного 

досвіду суб'єкта до певної сталої форми. Безформне Батая є виходом за межі 

споглядальної цінності об’єкта естетичного досвіду, переходом від сфери 

чуттєвого до сфери містичного, священного, в їх негативному модусі – низького 
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та безформного. Безформне не заперечує естезис як простір чуттєвого 

сприйняття, проте звертається до його меж і конституює їх розмитість.  

Власне, саме аналіз безформного у Ж. Батая є початком розгортання 

концепції трансгресивного. Трансгресивний досвід як анти-естетичний не є 

запереченням досвіду естетичного. Проте він постає його кінцевою негативною 

формою, що сприяє розширенню та розвитку простору естетичного досвіду в 

межах як теоретичної думки, так і художньої творчості ХХ століття.  

На думку дослідника М. Євстропова, «Однією з "основ" концепції Батая 

(поряд з етнологією, психоаналізом і марксизмом) є авангардна контрестетика, 

основними категоріями якої виявляються "огидне" і "безформне". Саме таке 

"піднесене навпаки" ("нестерпне", "жорстоке", "безглузде" і т.д.) є для нього тим 

способом, яким "інше" заявляє про свою "не редуковану інакшість" .... тим 

індикатором, що позначає специфічний "регіон" сущого, який Батай 

характеризує як "чужорідне"» [35, с. 31]. На нашу думку, не можна розглядати 

естетичну проблематику в межах концепції трансгресивного досвіду лише в 

межах звернення Батая до статусу Іншого та його «інакшості» по відношенню 

до суб’єкта. Дійсно, контрестетика є негативною за своєю сутністю і покликана 

акцентувати увагу на тому, чим Я не є, на тому, що є чужорідним по 

відношенню до Я. Проте остаточною метою контрестетики авангарду було 

визначення Я методом «від протилежного» – відштовхуючись від естетичного 

сприйняття найбільш далекого та незрозумілого для нас – до неоформленого, 

безформного. 

Іншим важливим концептом в контексті «контрестетики авангарду» є 

«атеологія» Ж. Батая. Даний термін одразу налаштовує нас на радикальну 

відмову від традиційного розуміння місця та значення сакрального в житті 

людини, а також сакралізації його окремих елементів. Визнання «сметрі Бога» 

призводить до ірраціоналізації, дераціоналізації та децентралізації дискурсу – 

етичного та естетичного. В межах художньої практики така тенденція 
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призводить до звернення уваги митців на «неважливі», побутові речі, які 

оточують людину, набуваючи при цьому певної сакралізації.  

Дослідник М. Євстропов вбачає в терміні «атеологія» велике навантаження 

відповідно до тенденцій авангардного мистецтва (сюрреалістичного, зокрема) 

початку ХХ толіття: «В контексті контрестетики авангарду, Бог – це ready-made, 

це "Фонтан" Дюшана, "сушарка для пляшок". "Атеологія", зі свого боку, 

переступає межі між "вірою" і "зневір'ям" (займаючи місце посередині між 

ними), або, між "святістю" та "скверною", роблячи саму цю трансгресію 

загальним місцем сакрального (подібно до того, як стирання кордонів між 

художнім і нехудожнім саме по собі стає в сучасному мистецтві художнім 

актом. Трансгресія, двозначність, негативність постають спільним предметом 

дослідження «атеологіі» Батая та всього художнього авангарду» [37, с. 124]. 

Таким чином, феномен «контрестетики авангарду» є результатом 

теоретичного узагальнення практики усвідомленої відмови від звернення до 

естетичного та його проявів у культурі та мистецтві. Вихід за межі естетично-

даного в досвіді, звернення до позачуттєвого, містичного, трансцендентного, 

«безформного» є негативним проявом естетичного, яке не заперечує, проте 

розширює можливості естетичного досвіду за рахунок надання йому 

трансгресивного статусу.  

 Окреслення основних рис естетичної проблематики концепції 

трансгресивного досвіду Жоржа Батая, а також його позиції в межах полеміки з 

Андре Бретоном та Жаном-Полем Сартром,з необхідністю потребує звернення 

безпосередньо до теоретичних праць і статей Батая, в яких розкриваються 

окремі питання естетичної спрямованості: поява та розвиток мистецтва, сміх, 

жорстокість та безформність як прояви трансгресивного в естетичному тощо. 
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2.2. Трансгресія в мистецтві: досвід естетичного аналізу. 

Досвід співпраці та творчої взаємодії з сюрреалістами та 

екзистенціалістами надав Ж. Батаю можливість в подальшому розвинути 

повноцінну концепцію трансгресивного досвіду, в межах якого естетичний 

аспект вибудовується поряд із «загальною економікою» та соціально-

філософською парадигмою дослідження феномену трансгресивного в межах 

людської культури.  

Під впливом соціологічної школи Е. Дюркгайма, французький філософ і 

письменник ХХ століття Жорж Батай розглядає всі феномени як соціальні. Це 

означає, що вони є частиною тотальності й, таким чином, вони фундаментально 

поєднуються та перетинаються. Ю. Габермас мав намір розкритикувати Батая за 

його містицизм, ірраціоналізм (для Батая комунікація можлива лише на рівні 

«містичного» повідомлення, поза прийнятими мовними і мовленнєвими 

правилами та поза встановленими принципами дії соціального механізму). Для 

Батая є принципово важливим вихід за межі звичного для нас досвіду.  

Жорж Батай бачить свою «загальну економіку» (так Батай називає власну 

економічну теорію, викладену в праці «Проклята частина», виданій у 1949 році) 

як таку, що просувається за рахунок людських потреб та бажань. Для Батая, 

людський суверенітет є безперечним не через накопичення прибутку, але через 

таку форму споживання, яка не має ніякої споживчої вартості, через 

надлишкове споживання, самовизначення через витрати і втрати. Британський 

дослідник Дж. Болдвін трактує поняття витрати через аналіз досвіду самого 

мислителя: «Батай має в своєму розпорядженні з одного боку витрату ресурсів 

заради продовження роду, задля продовження існування, заради виробництва 

речей, вартостей, багатств, а з іншого – символічний світ беззастережного 

моментального розтрачання, жертви як антитези виробництва» [13, с. 102].  

«Загальна економіка», яка є цілісною системою, має гарантований 

надлишок, що існує завдяки різнорідним видам розтрати та споживання. За 
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Батаєм, еротизм є однією з форм розтрати. Проте, еротизм є трансцендентним 

по відношенню до споживчої вартості (термін, запозичений у К. Маркса та 

перероблений Батаєм). Отже, еротизм використовує енергію, споживає її та 

знищує. Еротизм є завжди дією, яка представляє собою великий ризик, 

готовність пожертвувати всім, адже еротичне розповсюджується за межі 

конкретно даного та намагається схопити несхоплюване – тотальність.  

Трансгресивність загальної економіки виражається в наявності актів 

насильства. За рахунок трансгресивності загальна економіка зорієнтована на 

витрачання зайвої енергії. І цей принцип призводить до таких історичних 

наслідків, як війна, вбивства, жорстокість, жертовність, тортури тощо.  

На думку Батая, жорсткі кордони, владний символічний світ профанного 

сприяють «збільшенню буття». Люди потребують споживання надлишку, 

розширення енергії, непереривних витрат. І все це вимагає сталої системи 

кордонів, яка є необхідною умовою розгортання суперечок в межах суспільства. 

Натомість, нещільність та слабкість кордонів спричиняють слабкість і 

деградацію серед її мешканців. Так, мислитель визначає людину, її сутність та 

джерело її походження, з економічної точки зору, через потребу в постійному 

витрачанні накопиченої зайвої енергії. Так звана «проклята частина» – 

надлишок – через акт трансгресії вибудовується у якісні модуси буття людини. 

В межах економічного аспекту такий надлишок конструюється в межах 

розвитку суспільства споживання. За Батаєм, споживання може набувати двох 

форм: перша – світське повсякденне споживання, яке підтримує виживання та 

виробництво. Повсякденне споживання уможливлює подальше споживання, і 

так безкінечно. Друга форма споживання є не продуктивною та постає власним 

завершенням, наприклад: щедрість, екстравагантність, розваги, показова розкіш 

тощо.  

Мистецтво постає одним з основоположних елементів системи 

споживання. Найбільш яскравим та виразним, чистим прикладом «проклятої 
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частини» як системи, за Батаєм, є ритуал «потлач» – загальна практика в 

простих суспільствах, що має місце в різних соціальних просторах та в різні 

часи. По суті, традиційні народи, частіше – їх вожді, приносять щедрі дари 

своїм супротивникам (конкурентам) в особливий символічний час. В результаті, 

у того, хто отримав дари, виникає почуття обов’язку відповісти на таку 

щедрість рівнозначно. Так просто дар та властивий їм стан зобов’язання 

спрощує та підстраховує взаємозв’язок та обопільність між двома групами. Як 

зазначає дослідник К. Дженкс, тактика початкових дарів та їх розмір нагадують 

тактику гри в покер: гравець піднімає ставки задля симулювання виграшного 

становища чи просто заради знущання над суперником – і це має характер 

злісного наміру. Якщо одному вождеві вдається таким чином «обіграти» 

суперника, тоді він отримує більше влади, а отже – й більше поваги. Таким 

чином, для Жоржа Батая потлач є виразною формою невиправданих (на перший 

погляд) витрат, за рахунок яких існує та розвивається певна соціальна 

структура, її елементи, зокрема – сфера мистецтва. 

Ж. Батай безумовно вважає, що економічні системи постійно утворюють 

надлишок. Якщо системи не розширюються, їх надлишки накопичуються в 

якості прибутків, забальзамованих у сакральному символізмі: починаючи з 

достатку, здоров’я, щастя, звичаєвості і закінчуючи найяскравішим естетичним 

проявом надлишку – появою мистецтва. Ці надлишки, ця накопичена енергія, за 

Батаєм, має бути розтраченою, навіть необачно розгубленою в сфері профанній. 

Така розтрата може бути невеликою та грайливою, тобто задоволенням 

еротичного, релігійного або естетичного характеру; або великою і 

катастрофічною (наприклад, світова війна). Якщо індивід не виконує своєї ролі 

в межах розтрати, тоді накопичення цієї енергії неминуче призведе до наслідків 

величезного масштабу, в межах якого витрати будуть катастрофічними. 

Рівновага такої системи є гарантованою за рахунок нічого не вартої розтрати, а 

суверенітет індивіда як суб'єкта гарантований за рахунок долання стану застою. 
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По суті, витрати є необхідною умовою розвитку як окремого індивіда, так і 

людства в цілому: продукування надлишку є рухом уперед, підтвердженням 

нашої людськості і прагненням до «над-людськості». 

Жорж Батай використовує поняття «суверен» для позначення стану 

суб'єкта трансгресивного досвіду. Опис такого стану автор пропонує, виходячи 

з концепції діалектичного взаємозв’язку Господаря та Раба в системі Г. В. Ф. 

Геґеля, проте перетворюючи «господаря» на «суверена» в контексті 

трансгресивної проблематики. Абсолютне панування батаєвського суверена 

відрізняється від абсолютної свободи тим, що завжди надається перевага 

матеріальному. Найбільшою цінністю суверена є існування тут і зараз, 

отримання безпосереднього досвіду. Це тяжіння до життя і ріднить його з 

рабством. Але суверен принципово відрізняється від раба тим, що не цінує свою 

конкретність та визначеність, він готовий і вміє за власною ініціативою 

позбавлятися всього кінцевого й обумовленого. Така відсутність визначеності, 

внутрішня безформність надає суверену свободу. Однак стан свободи може 

бути доведений до свого абсолютного ступеня: «…у світі реального людина 

стоїть лише однією ногою, іншою вона заступає за його межі» [6, с. 125]. Такий 

статус, на думку Батая, надає існуванню суверена модусу перманентного 

вмирання. Саме тому той, хто справді відданий філософії, зайнятий насправді 

лише одним – вмиранням і смертю. 

Ж. Батай не приймає «панування» в якості модусу існування, адже його 

досягнення передбачає «боязке озирання, обережний огляд». Істина господаря – 

в рабі. Як пише Ж. Дерріда в праці ««Від економіки обмеженої до економіки 

загальної»», «…раб, що став господарем, залишається "витисненим" рабом» 

[26]. Раб має зберегти своє життя, втриматися в ньому, працювати, відкладати 

задоволення на потім, обмежувати ризик, утримувати смерть на відстані в той 

самий момент, коли дивишся їй в обличчя. Це «витіснення», ця «відстрочка», 

«втаємнення», ця «обмежена економія» є  умовою не лише панування, але й 
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умовою сенсу, історії, дискурсу та філософії. «Суверенність» Батая, на відміну 

від «господарювання» Геґеля, затверджується ризиком втрати ефекту, 

додаткового, надлишкового смислу, що має своє почуттєве вираження в реакції 

сміху. Трактування ролі сміху в межах теорії Ж. Батая в подальшому матиме 

вплив на розвиток і трансформацію розуміння комічного (іронії, гротеску, 

пастишу) в постмодерній культурі. Р. Барт, М. Фуко та інші філософи-

постмодерністи розглядають сміх як головну «зброю» руйнування класичної 

парадигми світосприйняття, як важливий інструмент реконструкції, звільнення 

від великих наративів доби Модерну. 

Дослідник М. Євстропов визначає поняття сміху в межах концепції Батая в 

перспективі використання «сміху» як одного з ґрунтовних постмодерністських 

концептів: «"Сенс сміху" не розкривається думкою, але сміх – це певне "інше" 

думки і сенсу, без якого, проте, думка і сенс – ніщо. Але сміх не тільки 

доповнює думку, він також позбавляє її смислу, він виводить її по той бік її 

самої. В цьому, можливо, і полягає той "сенс", що зберігається в сміху – сенс 

виходу за зміст» [35, с. 126]. Таким чином, ми можемо зазначити, що сміх – це 

символічне вираження ірраціонального, це прояв естетичного враження від 

отриманого трансгресивного досвіду. 

На нашу думку, виходячи з вищезазначеного, сміх є трансгресивним за 

своєю сутністю, адже це дійсно «межова» емоція: вона постає реакцією людини 

як на високу ступінь радості, так і на високу ступінь переляку або відрази, 

допомагаючи вийти за рамки запрограмованої ситуації, оминаючи раціональне 

вирішення конфлікту. Як вважає М. Євстропов, «Сміх є певною формою 

ексцесу, виходу за межі самого себе, він звертається до самості. Але, на відміну 

від романтиків, сміх у Батая все більше йде по ту сторону синтезуючого 

розуміння (що має на увазі певну фігуру цілого) і стає все менш 

антропоморфним, залучаючи до себе "нелюдське" – тваринне, божественне, 

аморфно-онтологічне, конвульсивну порожнечу. У цьому відношенні 
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найближчим історичним аналогом батаєвського сміху виявляється, мабуть, 

«чорний гумор», про який говорили сюрреалісти» [35, с. 127].  

Сміх, описаний Батаєм, виступає в якості не лише ексцесу конкретного 

індивіда, але й ексцесу історичного. Сміх виражає смерть принципу 

наслідування: «…в надрах самого принципу подібності та відповідності (у тому 

числі ідеї і речі), сміх (пародія) є ефект мімезиса, роз'їдає його зсередини, 

будучи наче невідповідністю самої відповідності» [35, с. 128]. 

Важливо зазанчити, що «сміх» Ж. Батая має значення чистої емоції, 

позбавленої будь-якого функціонального навантаження (на відміну від 

жартування, іронії, сарказму, гумору тощо). Йому не передує обдумування та 

пошук причини – це симптом неочікуваного виходу до межі, симптом 

трансгресивного досвіду. 

Сміх відповідає «суверенному стану» для Батая, який він протиставляє 

геґелівському «рабському розчавленому духу в шикуванні перед смертю» у 

своїй роботі «Геґель, смерть і жертвопринесення» [146, с. 340]. Отже, для Батая 

поняття сміху та суверенності є суміжними, їм відведені сусідні місця в межах 

батаєвської концепції та його критики концепції Г. В. Ф. Геґеля. 

Суверенна операція руйнує сенс, і навпаки – втратою суверенності є 

дискурс, прояв сенсу. Батай йде слідом за Ніцше, який критикував тісно 

пов'язані, на його думку, між собою рабську мораль і метафізику. Суверенність 

припиняє роботу дискурсу, роботу з виробництва сенсу. Але як можна 

говорити, писати про суверенність, як висловити у мові, тобто мовою рабства, 

те, що рабством не є. Батай пропонує говорити на межі мовчання, знайти слова, 

точки, де дискурс починає ковзати. Для філософа саме такий пошук постає 

завданням «загальної економіки» – науки, яка співвідносить об'єкти думки з 

суверенними моментами, що розриває сенс і слово. Слово, в свою чергу, 

призводить до редукції сенсу. І в результаті цього утворюється «письмо» 

суверенності.  
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Цей перехід до письма є важливим моментом у міркуваннях Батая. Адже 

письмо виступає своєрідним трансгресивним станом мови суб'єкта як автора. 

Надлишкова енергія може лише загубитися без всякої мети і, отже, без усякого 

сенсу. Саме цією марною, безглуздою втратою є суверенність. Причому простір 

суверенності підриває панування – це і є простір письма, що розгортається в 

естетичній діяльності суб'єкта в її негативному, анти-естетичному прояві. 

«Загальна економіка» Батая робить очевидним, в першу чергу, той факт, що 

особливе місце посідають такі надлишки енергії, які а пріорі можуть бути 

розцінені лише як неутилітарні. Яскравим прикладом є сфера естетичного як 

неутилітарного. Саме тому Жорж Батай присвятив низку своїх праць естетичній 

проблематиці. Саме в межах естетичної діяльності виявляється суверенність 

суб’єкта трансгресивного досвіду, що підтверджує вітчизняна дослідниця В. 

Головей: «… трансгресія іманентна самій структурі сакрального, містичного 

досвіду як повноцінний онтологічний акт, у якому актуально долається, 

перевершується біологічна природа людини. Саме на цьому шляху людина 

може досягнути справжньої суверенності, того “граничного досвіду”, у якому 

проявляє себе абсолютний суб’єкт. Це вищий ступінь свободи, наскільки він 

взагалі можливий в реальній дійсності. … Однак це вже доволі специфічний 

досвід сакрального – поза релігією, без догматів і офіційних ритуалів – це 

екзистенціально-особистісне, максимально напружене, естетично-насичене й 

водночас кощунственне переживання граничних засад людського існування» 

[22, с. 112]. 

На думку Ж. Батая, філософська думка зосереджує увагу не нетотожному 

їй, чинить опір самій ідеї тотожності, на якій ґрунтується понятійне мислення. 

Як зазначає О. Тимофєєва, «Батай був одним з перших, хто критикував принцип 

єдинонаявності, який, починаючи з досократиків, панував у всій західній 

метафізиці (включаючи німецьку класичну філософію), протиставивши йому 

свою дуалістичну онтологію» [98, с. 78-79]. Відповідно, відмова від даного 
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принципу постала одним з ключових моментів в межах розвитку французького 

філософського дискусру ХХ століття: Тимофєєва вважає, що подібний перехід 

«від дуалістичнсті до плюралістичності» став основою для зародження методу 

деконструкції. 

Граничне вираження такої децентрації суб'єкта Жоржа Батай знаходить у 

сферах еротичного та естетичного, які є, по суті, аспектами внутрішнього 

життя. Батай визначає еротику як «…ствердження життя в межах самої смерті» 

[146, с. 326]. Як зазначає австралійська дослідниця Меліса Расселл, «…для 

християнства сексуальність поза репродуктивної функції була грішною, 

неприродною, профанною, небезпечною, трансгресивною. Саме в цій останній 

позиції ідеї Батая подібні до християнських поглядів» [198].  

Естетична діяльність людини та її еротизм тісно взаємопов’язані в межах 

концепції Батая, який  розуміє еротичне як сферу сексуального поза інстинктом 

продовження роду тобто поза будь-якою очевидною для людини і людської 

безпеки вигоди. Така ж характеристика властива й творчій діяльності людини. 

За Ж. Батаєм людина відрізняється від тварини завдяки своїй еротичній та 

естетичній діяльності. 

Якщо говорити про естетичну діяльність людини, за Батаєм, образ Іншого 

передує людині, і саме з іншим він ідентифікує себе, що, зокрема, робить 

можливим – і трагічним – усвідомлення кінцівки і смерті ближнього. У цьому 

контексті з'являється проблема потреби людини у видовищі як джерелі 

естетичного враження, як головного необхідного посередника комунікації 

людини зі світом. Із самого початку вона набуває ритуальних, театралізованих 

форм, але пізніше – в ході історичного розвитку – набуває форми мистецтва. 

Для тварин не існує символічних структур і, як наслідок, не існує ані закону, ані 

його порушення. 

Якщо ж звернути увагу на еротизм як ґрунтовну ознаку людського, то для 

тварини не існує Іншого і, таким чином, пов'язаних з ним структур бажання. 
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Бажати – це прерогатива людини, остільки оскільки в його поле зору виникає 

Інший як об'єкт цього бажання. Таким чином, для еротизму істотним є образ 

Іншого, а цей образ, у свою чергу, відіграє найважливішу роль у формуванні 

суб'єкта.  

Отже, для Батая еротичне та естетичне постають в якості трансгресії 

суб'єкта стосовно «профанного» (тваринного, до-трансгресивного), звернення 

до межі, за якою відкривається світ «сакрального» як суто людської 

характеристики. 

У роботі «Ласко, або Народження мистецтва» (1955) Жорж Батай дає 

визначення людини шляхом порівняння її з твариною: «...різниця між твариною 

і людиною ... не полягає лише в інтелектуальних або фізичних характеристиках, 

але тварина очевидним чином відрізняється від людини тим, що ніколи для 

тварини не існує нічого забороненого; природні дані обмежують тварину, але 

вона не обмежує сама себе ні за яких обставин» [128, c. 40]. У даному випадку, 

заборона є тим кордоном, який обмежує сферу необхідного, корисного, 

необхідного для виживання і продовження свого роду, не даючи тим самим 

людині зануритися в безмежне. Ці кордони людина встановила сама, 

спираючись на власний повсякденний і, перш за все, почуттєвий досвід. Але, 

межа передбачає перетин самої себе, заборона передбачає своє власне 

порушення. Зайва накопичена енергія, що дала людині можливість 

кардинальним чином відірватися у своєму розвитку від тварини, призводить її 

до прагнення вийти за межі повсякденності – здійснити трансгресію. Це 

виявляється в формі гри, в еротичному і, врешті-решт, в появі мистецтва, яке є 

найвищим проявом сфери естетичного в межах людського розвитку. Так, на 

нашу думку, на більш пізньому етапі твоєї творчості Батай приходить до 

висновку, що естетична діяльність людини є феноменальним вираженням 

якісного стрибка в межах її історичного розвитку.  

У зв'язку з цим, головним питанням в межах розмислів філософа є 
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взаємодія ігрового, еротичного (в межах якого розкривається проблема смерті) 

та естетичного начал трансгресивного, на яких ґрунтується та в яких бере свій 

початок можливість трансгресивного досвіду людини як досвіду естетичного. 

Відповідно, в межах даного дослідження, виникає необхідність проведення 

естетичного аналізу результатів революції у свідомості людини часів Кам'яного 

віку, що збереглися протягом тисячоліть. Недарма французький мислитель 

називає ці малюнки «дивом Ласко» – на його думку, це результат 

феноменальної події, яка виявилася результатом  надзвичайно тривалого 

процесу – виникнення у гомініда образного мислення, яке зробило його 

людиною. Це особливий прояв надлишку –надмірності людського 

світосприйняття. Батай вважає його найвищим проявом, що залишається таким і 

досі. Дослідник творчості Ж. Батая Ж.-М. Рей ключовим у даному контексті 

вважає факт появи у людини здатності до уявлення: «Тут перед Батаєм постає 

першість уявлення, або, точніше, наочного зображення. ... Коли людина стає 

завершеною істотою, тобто тією істотею, яка відтепер здатна зняти 

фундаментальну заборону стосовно смерті: така істота стає здатною переміщати 

враження, справлене на нього мерцем, і переносити його в іншу площину» [83, 

c. 8]. Так, на нашу думку, людина з’являється вперше в історії лише тоді, коли 

вона набуває здатності до естетичної діяльності, представленої в формі 

уявлення та перенесенні (мімезису). Хоча, треба зазначити, що для Батая термін 

«наслідування» є неприйнятним в якості аналогу погодженості, відповідності 

діяльності людини попереднім умовам існування. На думку Батая, наскельні 

малюнки є свідченням «анти-мімезису» як бунтівної діяльності людини. Перш 

ніж прийти до таких висновків, Жорж Батай проводить скрупульозний аналіз 

побаченого ним у Ласко – кожна деталь зображених реальних тварин і 

дивовижних гібридів з гіпертрофованими статевими органами свідчить про 

особливості першого трансгресивного досвіду людини.  

Визначальною функцією первісних зображень постає вихід за межі 
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утилітарного. В цьому, на нашу думку, виявляється  трансгресивність першого 

естетичного досвіду людини. На противагу існуючим концепціям щодо 

превалювання прикладного значення зображення тварин на стінах печери – як 

частини магічного ритуалу, спрямованого покращити результат полювання – 

Батай наполягає на «ексцесивності» мистецтва, його надлишковому характері. 

Це також зазначає сучасний американський дослідник К. Рашке: «Народження 

мистецтва співпадає з позбавленням «життя» своїх власних форм та меж» [195, 

с. 4]. Значення появи перших творів мистецтва виходить за межі примітивної 

функціональності. Таким чином, мислитель звертає увагу на релігійні витоки 

появи мистецтва: в Ласко за допомогою зображення тварин людина звертається 

до сфери сакрального. Священне, за Батаєм, – це форма життя, до певного 

моменту принципово не доступна первісній людині в межах її життєдіяльності: 

її ареалом постає сфера профанного (як сфера доступного та дозволеного), 

репрезентована перш за все в формі праці.  

Слід зазначити, що батаєве поняття сакрального вплинуло на розроблення 

Ж. Бодрійяром концепції символічного обміну в подальшому, але при цьому 

зазнало критики з боку французького дослідника. Про це пише Дж. Болдвін: 

«Це поняття, як і «символічний обмін» Бодрійяра, що не піддається простій 

дефініції і показує межі думки про індивідуальність: сокровенне неможливо 

виразити зв'язною промовою. … Сокровенним, строго кажучи, є все, в чому є 

гарячка безособовості, невловима милозвучність річки, порожня ясність небес; 

але це все одно негативне визначення, в якому бракує найголовнішого. Хоча 

Бодрійяр і кидає Батаю кілька докорів … він робить висновок, що батаєвський 

«імператив священного в його міфічної конструкції бездоганний». Можна 

стверджувати, що поняття сокровенного – «пристрасть до гасіння 

індивідуальності», – інтенсивність іманентного існування і тіснота соціальних 

зв'язків застосовані до описуваних Бодрійяром дару і контр-дару» [13, с. 102]. 

Таким чином, поняття сакрального грає важливу роль не лише в межах 
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концепції Жоржа Батая, але й з огляду на подальший розвиток французької 

філософії постмодернізму. 

Сакральне знаходиться за межами дозволеного, приховується за табу, серед 

яких виокремлено два основні: табу на смерть і табу на сексуальність. На 

відміну від інших істот, людина усвідомлює смерть, випрацьовується особливе 

ставлення до небіжчиків, яке супроводжується повагою та піднесенням, 

відповідними ритуалами. Подолання табу щодо сексуальності спричиняє появу 

еротизму, який відповідає суто людській натурі. Еротизм, за Батаєм, є 

невід’ємним транслятором трансгресії та основним її вираженням: еротизм 

з’являється там, де закінчується розуміння сфери сексуального як сфери 

розмноження та продовження роду (що є суто тваринним для французького 

мислителя). Порушення обох основних заборон первісної людини знаходять 

своє відображення саме на стінах Ласко.  

В даному контексті цікавою та дискусійною є думка Жоржа Батая щодо 

невідповідності поняття «мімезис» феномену печерних малюнків: наслідування 

не закладене в основу їх створення. Батай розглядає принцип наслідування як 

погодження людини із законами природи, світу навколо неї. В Ласко ми 

спостерігаємо результати непокори, порушення даних законів: зображення 

тварини як майбутньої здобичі, що втілювала с собі сферу сакрального. 

Порушення табу смерті виражається в зображенні священної здобичі, яка має 

бути вбита та з’їдена. Порушення табу сексуальності передане у великій 

кількості тварин, зображених з гіпертрофованими статевими органами. Саме в 

такій формі, на думку Ж. Батая, виражається звільнення, вихід за межі 

встановленого модусу, що особливо яскраво виражається у концепті гри. 

Дослідник Р. Вайт зазначає: «…за Батаєм, ми стаємо «повністю людиною» лише 

тоді, коли замінюємо працю грою та звертаємось до ідентичності, втраченої 

завдяки її свідомому ствердженню в мистецтві. Твір мистецтва, таким чином, є 

першим виразом людської свободи, яка долає первинну безпосередність, та 
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досвідом відчуження, що впорядковує світ праці…» [208, с. 326]. За Вайтом, 

Батай приділяє увагу неандертальцям, яким вперше в історії була притаманна 

праця (Homo faber). Мислитель порівнює їх з модерною людиною (міщанин, 

буржуа). Останній є високим прикладом «похмурого чемпіона з працьовитості, 

позбавленого будь-якої уяви» [208, c. 326]. Для Батая це достатній привід для 

побудови аналогій та звернення до досвіду Homo sapiens на зорі його існування. 

Цей момент є важливим в межах нашого дослідження, адже тут 

прослідковується необхідність для Батая проводити зв'язок між первісною (в 

межах вже зазначеного концепту «народження») та сучасною людиною, що 

залишається класичним прикладом модерного, буржуазного типу мислення й 

життєвого устрою. На нашу думку, дане порівнянння може бути продовжене в 

його трансляції на людину постіндустріальної доби. Зіставлення сучасної 

людини з Homo faber виявляє критичне ставлення мислителя до занурення 

сучасної людини у профанний світ праці та її неспроможність і небажання 

вийти у сферу безкорисливої чуттєвості. Це надає дослідженням малюнків 

печери Ласко статус актуальних.  

Міркування Жоржа Батая щодо спільних рис естетичної діяльності людини 

у давні часи та на сьогоднішній день ведуть нас до висновку стосовно єдиного 

для всіх часів джерела естетичної діяльності – наявності трансгресивного 

досвіду, що супроводжується порушенням табу і такими емоціями, як сміх, 

страх і жах перед Іншим. В праці «Практика жорстокості в мистецтві» Жоржем 

Батаєм була проведена  паралель між первісним та сучасним станами людини в 

межах дослідження мистецтва в якості носія жорстокості. В даній роботі Батай 

звертається до мистецтва першої половини ХХ століття, зокрема, напрямів 

кубізму та сюрреалізму (Батай активно співпрацював із сюрреалістами в рамках 

укладання журналу «Документи»). Французький мислитель визначає мистецтво 

обох часів «жорстоким», картину – «намальованими тортурами», адже вони є чи 

не єдиним механізмом вивільнення людини з лещат хибного існування в межах, 
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встановлених для нас «невидимою рукою». Страждання суб’єкта естетичного 

споглядання, який свідомо потрапив до пастки трансгресії, виражаються суто в 

поверненні до себе як до суб’єкта, в отриманні досвіду звернення до меж: «Нас 

приваблює в об’єкті, що руйнується (в самому процесі руйнації), його сила 

поставити під питання – й підірвати – міцність суб’єкта. Метою пастки є 

знищення нас як об’єкта (доти, поки ми залишаємося заточеними – й 

обдуреними – у власній загадковій самотності)» [155]. Давні храми, призначені 

для принесення людських жертв, Батай порівнює з творами сюрреалістів: і 

перші, і другі пропонують жорстокість як дещо дане, вводячи реципієнта у 

своєрідну оману. Жорстокість мистецтва виражається в зверненні до 

нескінченного, на що реципієнт реагує, відчуваючи жах: «Мистецтво, 

безперечно, є обмеженим суто репрезентацією жаху, але його рух ставить 

мистецтво на верхівку найжахливішого та, навзаєм, зображення жаху в творі 

мистецтва відкриває всі можливості. Саме тому ми маємо затриматися серед 

тіней, які мистецтво отримує десь в околицях смерті. Якщо мистецтво, будучи 

жорстоким, не пропонує нам вмерти насильницькою смертю, воно принаймні 

має доброту надавати мить щастя на рівні зі смертю» [155]. 

Колега та сучасник Жоржа Батая, французький мислитель Моріс Бланшо 

виявляє аналогічний прояв «жорстокості мистецтва», також аналізуючи печеру 

Ласко. Бланшо звертає особливу увагу на відокремлений малюнок, що 

знаходиться в колодязі, в самій глибині Ласко: це єдине зображення людини, 

так званий «Поранений чоловік». На цьому зображенні збуджений чоловік з 

головою птаха лежить поміж іншим птахом, бізоном і носорогом. Бланшо 

інтерпретує цей портрет як «…перший автограф на першій картині, позначка, 

скромно залишена в кутку, скрадливий, боязкий, але невитравний слід людини, 

в перший раз народженої у власній роботі, яка також відчуває велику загрозу 

від цієї роботи і, можливо, вже лежить, смертельно цим уражена» [159, с. 11]. В 

даному випадку, на нашу думку, виразними є ті ж самі симптоми знайомства з 
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твором мистецтва, яке має свої жорстокі наслідки трансгресії для глядача. 

Відповідно, такий досвід можна вважати в якості першого подібного випадку в 

історії людства – першого естетичного враження автора від власних творів. 

Звичайно, ми не можемо точно цього знати: чи це зображення пораненої 

людини, чи вже мертвої; але, в будь-якому випадку, дане зображення є 

автопортретом людини в процесі становлення як суб’єкта. М. Бланшо, на 

відміну від Ж. Батая, визнає, що, скоріше за все, малюнки в Ласко не є місцем 

«народження» мистецтва, ні місцем появи людини, проте саме тут «…перші 

великі моменти мистецтва надають можливість людині усвідомити початок свій 

власний – це первинне ствердження нею себе самої, вираз її принципової 

новизни – лише коли, за допомогою мистецтва, вона входить у комунікацію з 

могутністю, пишнотою та майстерністю сили, яка є силою начала…» [159, с. 

10]. 

Саме звернення до начала є важливим не лише для М. Бланшо, але й для Ж. 

Батая: «Рішуче й переконливо, людина вирвала себе зі стану тварини і набула 

«людяності»; цей різкий, найбільш важливий серед переходів залишив по собі 

зображення, створене на камінні в цій печері» [128, с. 11]. Батай не був єдиним 

філософом, який аналізував проблему появу першого твору мистецтва. Зокрема, 

можна виокремити принаймні ще дві важливих в межах розгляду даної 

проблеми праці: «Народження трагедії з духу музики» Фрідріха Ніцше та 

«Витоки твору мистецтва» Мартіна Гайдеґґера. Перша робота є важливою в 

межах нашого дослідження, адже філософські, в тому числі й естетичні, ідеї Ф. 

Ніцше безпосередньо вплинули на вибудовування трансгресивної проблематики 

Ж. Батаєм. Те, що Батай описує в «Ласко» в якості «народження мистецтва», 

розширює оцінку Гайдеґґером походження мистецтва в межах істини розкриття 

та неприхованості (Eröffnung), яка, на його думку,  вирішує тривалий конфлікт 

між світом і землею: «Картина Ван Гога є розкриттям, розчиненням того, чим 

дійсно є цей виріб, селянські чоботи. Суще вступає в неприхованість свого 
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буття. Неприхованість буття греки іменували словом «άλήϑεια». Ми ж говоримо 

«істина» і не замислюємося над цим словом. У творінні, якщо в ньому 

вчиняється розкриття, розчинення сущого для буття його тим-то і таким-то 

сущим, відбувається здійснення істини» [110, с. 123]. Також дослідження обох 

мислителів перехрещуються в зверненні до поняття й концепту праці. Сучасний 

американський дослідник С. Ангер здійснює лінгвістичний порівняльний аналіз 

поняття твору мистецтва в німецькій та французькій мовах: «Якщо цей термін 

(work – Є.Б.) першочергово відсилає нас до іменника (oeuvre французькою та 

Werk німецькою),то вирази oeuvre d’art та Kunstwerk обидва надають друге 

значення цього процесу, що переноситься і в англійську від німецького 

іменника як “artwotk”» [206, с. 259]. Виходячи з цього, Ангер звертається по 

аналізу співвідношення понять «artwork» та «work of art». Перший термін 

відповідає процесу виробництва твору мистецтва, другий – результату цього 

процесу. Для М. Гайдеґґера значення твору мистецтва виявляється в творенні 

істини. Для Ж. Батая – через надлишок і трансгресію, що призводить до 

усвідомлення людиною самої себе як такої, що існує у певному відношенні 

(хоча і в безпосередній близькості) до інших істот. На відміну від Стівена 

Ангера, для нас складним виявляється здійснення подібного аналізу на рівні 

морфем, адже в українській мові майже неможливо віднайти адекватний аналог 

як французькому «oeuvre d’art», так і англійському «work of art», який є 

фактично калькою з німецького терміну. Проте ми можемо прослідкувати 

зв’язок термінів «праця», «робота» і «твір», «витвір», що відображає 

поступовий розвиток: від процесу до результату. Так, слово «витвір» 

відображає якісну відмінність результату від процесу, який призвів до такого 

результату. Отже, на нашу думку, і М. Гайдеґґер, і Ж. Батай розглядають 

мистецтво і концепт його початку (витоків) в якості ствердження різниці між 

тваринним та людським, окреслення межі поміж людським та не-людським.  

Треба зазначити, що Жорж Батай не зупиняється суто на феномені 
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народження мистецтва, розкритому в роботі «Ласко». Свої естетичні ідеї Батай 

розробляв в інших творах, зокрема у другій половині «Проклятої частини» 

(1949), в «Еротизмі» (1957) та «Сльозах Ероса» (1961). В зазначених творах 

Батай продовжує лінію поєднання естетичної діяльності людини з іншою 

сутнісною характеристикою – еротичністю. Як вже було зазначено, еротизм для 

Батая є, як і мистецтво, ознакою відміни людського від не-людського. Еротизм 

виражається у трансгресії статевого життя, керованого інстинктом продовження 

роду. Батай виявляє міцну пов’язаність естетичної та еротичної діяльностей 

людини, адже обидві ці діяльності стоять у її витоків і супроводжують протягом 

історичного розвитку. На термінологічному рівні, на нашу думку, також можна 

прослідкувати символічний зв’язок еротичного та естетичного через 

трансгресію: еротизм як надлишкова чуттєвість постає в межах концепції Батая 

певною іманентною трансгресивною складовою чуттєвої культури людини, що 

виражається в феноменах комічного (сміх), трагічного (страх, жорстокість, жах) 

та безформного (концептуального поняття, що характеризується подоланням 

меж та запереченням категоріальності естетичного мислення). 

В одній із своїх останніх праць «Сльози Ероса» Батай викладає аналіз 

розгортання еротизму протягом історії людства, починаючи з подій в печері 

Ласко. Ще в першій главі він зазначає, що ця праця є лише початком досліджень 

автора щодо цієї «загадки», яка не припиняє турбувати його. Як нам відомо, за 

рік Жоржа Батая не стало, через що ґрунтовне дослідження таїни народження 

мистецтва було завершене на стадії наміру. Тим не менш, цей намір 

продовжував втілювати в життя колега та однодумець Батая Моріс Бланшо. 

Також, вже в «Сльозах Ероса» ми зустрічаємося з трактуванням Ж. Батая 

єдиного малюнку людини в печері Ласко: для Батая ця людина – мертва, а 

смерть її пов’язана з «…гріхом, …з сексуальною екзальтацією, з еротизмом…» 

[132, с. 578]. В цьому контексті важливе місце займає концепт гри: те, що 

людина малює в печері, принципово відділене від праці, тобто є особливою 
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формою пристрасної гри. І малюнок небіжчика в печері відображає цю 

пристрасть, завжди поєднану зі смертю, комічною та трагічною одночасно – 

драматичною: «Я впевнений, що в світі більше немає картини, настільки 

обтяженої жахливим комізмом…» [132, с. 590]. Слід зазначити, що погляд Батая 

на ігрову діяльність постає вбудованим в існуючу традицію. Автори видатних 

досліджень сутності феномену гри («Листи про естетичне виховання людини» 

Ф. Шіллера, «Творчість Франсуа Рабле та народна культура Середньовіччя та 

Ренесансу» М. Бахтіна, «Homo Ludens» Й. Гейзінґи, «Істина і метод» Г. Г. 

Ґадамера, «Гра як символ світу» О. Фінка та інші) приходили до висновку про її 

універсальне значення в ході історії розвитку людства. Ігрова діяльність 

безпосередньо пов’язана з естетичною діяльністю в межах звільнення людини з 

рабського стану, є основним засобом зіткнення людини з Іншим, невідомим та 

незалежним від неї. 

Рухаючись далі і описуючи прояви еротизму в культурі епохи Античності, 

Ж. Батай знаходиться під впливом твору «Народження трагедії з духу музики» 

Фрідріха Ніцше. Батай використовує ідеї німецького мислителя, вплітаючи їх в 

канву власного дослідження еротизму: в центрі уваги – культ Діоніса, в якому 

поєдналися трагічність та еротичні практики. Тут акцентується увага на 

трансгресивності даного культу. Адже він здійснюється в формі свята. Первісна 

гра перетворюється на античне свято, проте сутність залишається тією ж самою 

– це нова форма трансгресивного виходу зі світу праці й заборон. Кожна форма 

набуває трагікомічності, що в першому випадку виражається в мистецтві 

настінного малюнку, а в другому – в грецькій трагедії. Звичайно, свято має 

значно більш складний характер, адже воно репрезентує трансгресію по 

відношенню до релігійних заборон: «Я впевнений, що в своїй основі релігія є 

руйнівною; вона відвертає від дотримання законів. Релігія потребує якнайменш 

надлишковості, вона вимагає святого, святотатства, пожертви, вона потребує 

свята, верхівкою якого є екстаз» [132, с. 593]. 
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 В християнському Середньовіччі феномен свята набуває свого поширення. 

Проте, за Батаєм, він вже не є центром розвитку еротизму, який поступово 

зосереджується, на його думку, навколо концепту пекла. Це чи не єдиний спосіб 

вираження еротичного в межах мистецтва – картина пекла, закута в 

середньовічні живописні канони. Батай зневажливо відгукується щодо доволі 

«вузького віконця» еротизму в ці часи. Проте, на наш погляд, така думка 

французького мислителя є дискусійною. Не можна не визнати тенденцію до 

поступового, «болісного» звільнення еротизму вже за часів Відродження, що 

відображається у гравюрах та живописних роботах німецьких і голландських 

майстрів, вираженою характеристикою яких є тяжіння до садизму. В 

тогочасному еротизмі превалює насолода смертю.  

Ця тенденція була призупинена на певний час: естафету перехопив 

маньєризм – недооцінений, на думку Жоржа Батая, напрям в історії живопису. З 

точки зору уваги до еротичного, він – найвиразніший, в ньому превалює 

комічне, легке, вигадливе, стрімке та найменш серйозне. Саме в стилі 

маньєризму виявляється ігрова форма трансгресивності в мистецтві. Це 

пояснює і недовготривалість даного стилю в історії західного мистецтва – 

схожого на короткий «напад сміху». 

Проте все докорінно змінилося у ХVIII столітті: «Сміх іноді передує 

різанині». «Різаниною» в межах прояву еротичного в мистецтві Ж. Батай 

називає творчість двох авторів – сучасників Маркіза де Сада (в еротизмі якого 

поєднувалися «страждання та хтивість») та Франсиско Гойї (його еротизм 

постав «огидним виходом жаху») [132, с. 605]. Безумовним є те, що обох Жорж 

Батай визнає не лише геніями еротизму, але й авторами творів, що 

репрезентують найвищий рівень розгортання еротичного в європейській 

культурі. Неможливо, в цьому контексті, не помітити факт безпосереднього 

впливу літературних творів Д. А. Ф. де Сада на стиль Батая-письменника.  

Поступово, аж до розквіту сюрреалізму, еротизм знаходить нові форми 
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порушення релігійних та соціальних заборон, які мали безпосередній вплив на 

появу нових форм художнього вираження. Сюрреалізм Батай порівнює з 

маньєризмом: «…я хочу виразити в ньому (терміні «маньєризм» – Є.Б.) 

фундаментальну єдність художників, що страждали від мани передати 

навіженство – збудження, жадання, палаючу пристрасть» [132, с. 612]. Для 

Жоржа Батая було принципово важливим завдяки еротизму вивести людину на 

рівень самосвідомості, на рівень «Над-людини». Цікавим є те, що сюрреалісти 

здійснювали це за рахунок звернення до позасвідомого, до ідей та образів, 

існуючих поза законом, підриваючих канони та норми поведінки. Авангардне 

мистецтво сюрреалізму – суто трансгресивне мистецтво, яке, в свою чергу, 

значною мірою розвивалось під впливом ідей Батая.  

Чи можна говорити про подальше звільнення еротизму у формі мистецтва в 

сучасному світі? На наш погляд, сучасне мистецтво позбавлене трансгресивної 

еротичності. Багато сучасних авторів знайомі з ідеями Батая і динамічно 

реалізовують їх у власній творчості. Проте, сучасне мистецтво вже складно 

назвати «еротичним», якщо транслювати ідеї Батая в наш час. Сучасне 

мистецтво не здатне «кинути виклик розуму», воно само претендує бути 

розумом. Надлишкова чуттєвість є свідомим маневром, а не покликом межі, 

адже межі між мистецтвом та не-мистецтвом тепер доволі розмиті. Мабуть, 

тому більш адекватним є інший термін, запропонований Жоржем Батаєм в 

межах співпраці з сюрреалістами для «Критичного словника» журналу 

«Документи» (1929 – 1930), – термін «безформне» (фр. «informe»). Як зазначає 

дослідник Б. Бучанен, сучасні арт-критики Розалінд Краусс та Ів-Ален Бойс в 

пошуках принципово нової інтерпретації мистецтва ХХ століття «…віднайшли 

основний принцип в понятті Батая «безформне», бо воно надавало можливість 

протидіяти вкоріненій подвійності між формою та змістом» [163, с. 26]. Бучанен 

віднаходить безформне навіть в діяльності авторів малюнків у печері Ласко: 

усвідомлення себе в мистецтві виражається в безформності самої людини. Тим 
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не менш, на нашу думку, це поняття все ж таки стосується сучасного мистецтва, 

адже було запропоноване Ж. Батаєм в контексті культурної ситуації ХХ 

століття. Куратори виставки, присвяченої співпраці Батая та сюрреалістів 

(художників, скульпторів, фотографів) в рамках журналу «Документи», Доун 

Ейдс та Саймон Бейкер, доволі влучно описують головну ідею, відповідно до 

концепту безформного: «Безформне, для Батая, є не просто прикметником з 

конкретним значенням, а словом, яке має своє призначення; і це призначення 

виражається в тому, щоб «розсекретити», підкупити ідентичність. В якості 

пародії на академічний філософський метод, але одночасно з увагою до 

очевидної безформності, наприклад, принципу автоматизму, він надає дуже 

специфічні «конкретні» приклади: павук (двічі), хробак та плювок. Це дійсно 

«дещо», яке не є схожим ні на що» [167, с. 152-155]. На нашу думку, поняття 

безформного Батая відображає ситуацію відсутності автора, його розчиненні в 

процесі виробництва твору мистецтва, тобто в праці. Сьогодні також є 

актуальним питання дослідження форми та її відсутності в сучасному 

мистецтві. Так, у філософсько-естетичному просторі Сполучених Штатів 

Америки були сформульовані терміни «анти-форма» та «пост-мінімалізм» для 

опису арт-об’єктів, що не відповідають стандартній та традиційній формі 

існування твору мистецтва за рахунок плавних і розмитих форм, притаманних 

мінімалістичній скульптурі.  

Також ми віднаходимо пов’язаність поняття безформного та його прояву в 

феномені сміху в межах трансгресивної проблематики через звернення Жоржа 

Батая до образу жінки в його літературних творах. «Ця безформність, що 

виражає безмір порожнього бажання, – на думку дослідника М. Євстропова, –

стає непристойною, волає до смерті, до "ножу м'ясника". Таким же викликом 

виявляється і жіночий сміх (наприклад, сміх Епоніни в "Аббаті С.") – він 

сповіщає про відсутність Бога, він "атеологічний" – без жодного наміру. Разом з 

тим, те "сакральне", що відбувається в "Мадам Едварді", як пише Батай, 
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перебуває наче "по той бік будь-якого сміху" – і насамперед того 

непристойного, захисного сміху, що являють собою реакцію на провокацію 

"чужорідного"» [35, с. 118]. 

Термін «жіноче» є прикладом «безформності» в творах Ж. Батая. Жіноче 

дорівнює «Іншому», об’єкту, який неможливо схопити, який є доступним, але 

принципово непізнаваним для суб’єкта, одночасно виявляючить його 

прихованою часткою. Жінка, на думку Батая, – джерело трансгресивного 

досвіду в еротичному прояві: «В моєму стані спазму й нещастя одна з дівок, 

зображення якої я тримав у руці (я лежав на килимі, опершись на лікоть, мені 

було боляче, і я був весь замараний в пилу), здалася мені настільки прекрасною 

… що мені в голову прийшли слова «краса смерті» і наполегливо в ній засіли, 

викликаючи нав'язливе здригання, так що я, стиснувши зуби, вирішив вбити 

себе (мені здавалося, що я так вирішив!)» [5, с. 447]. 

Дослідник М. Євстропов також надає образу жінки в творчості 

французького мислителя вадливу роль: «"Жіноче" для Батая належить до 

"Проклятої частини": жінка виступає об'єктом жертовного витрачання, 

"непродуктивного споживання" і, таким чином, набуває "сакралізованості". 

Витрата без всякого виходу і сенсу і є "суверенність". Зрештою, "жіноче" 

виявляється стихією тео-графії, гетерологічного уявлення Бога. Сценічним 

майданчиком цього подання у Батая стає насамперед прозаїчний цикл з 

характерною назвою "Divinus Deus", в перекладі з латини – "Божественний 

Бог", в якому увага автора зосереджується на низці образів "блудниць", кожна з 

яких неодмінно бере на себе функцію проголошення відсутності Бога» [35, с. 

119].  

В передмові до англомовного видання «Ласко» Жоржа Батая висловлена 

думка дослідника Альберта Скіра: «…ці доісторичні зображення живо свідчать 

про те, яким було мистецтво на своєму початку. Вони відображають дещо по-

дивному схоже на нашу сучасну чуттєвість та, скорочуючи відстань між тоді й 
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тепер, залишають нас із відчуттям того, що часу не існує, в його звичайному 

сенсі» [154, с. 3]. Дійсно, завдяки Батаю, ми маємо можливість віднайти 

розуміння мистецтва як такого, звертаючись до його витоків, а отже, й до 

сутності. Для Батая, мистецтво у своїй сутності нерозривно пов’язане з 

феноменами гри, свята, релігійного святкування та поняттями трансгресії, 

еротизму, смерті, священного. Всі вони в своєму міцному зв’язку постають в 

якості складових трансгресивного досвіду людини і структурують людське 

життя. На нашу думку, трансгресивний досвід безпосередньо пов’язаний з 

досвідом естетичним, адже в його межах неодмінне місце займають почуття 

комічного, трагічного, художнє уявлення, завдяки яким відбувається вираження 

суто людського. 

 

 

 

Висновки до другого розділу: 

У другому розділі дисертаційного дослідження здійснено аналіз умов 

зародження концепції трансгресивного досвіду Жоржа Батая за рахунок 

звернення до основних питань в межах філософсько-естетичної полеміки, 

розгорнутої між відомими представниками французького авангарду (Ж. Батаєм, 

А. Бретоном та Ж.-П. Сартром), а також розгляду на наявність естетичних ідей в 

теоретичних працях Ж. Батая. Зокрема, розглянуто: 

- основні пункти критики Ж. Батаєм екзистеціалістської теорії «проекту» як 

концепту, що принципово обмежує можливості суб’єкта в здійсненні власного 

трансгресивного досвіду; 

- ключові позиції непорозуміння Ж. Батая та Ж.-П. Сартра стосовно 

проблеми «повідомлення» як  можливості та характеру комунікації. Для обох 

мислителів «повідомлення» як вираження комунікації між автором та читачем 

постає центральним. Проте, якщо для Ж.-П. Сартра сферою розгортання 
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повідомлення виступає мовленнєвий простір, то для Батая даною сферою постає 

звернення до меж можливостей досвіду, тобто до «неможливого» в своєму 

вираженні; 

          -  комплекс теоретичних ідей сюрреалістів, використаних та розвинутих 

Ж. Батаєм в межах його власної концепції: прагнення до подолання меж 

власного розуму, власного Я у творчості автора, повне заперечення існуючих 

цінностей і шляхів створення поетичного твору поряд з принциповою відмовою 

від формулювання нових проблема тілесності, відмова від наявності класичної 

позиції автора як творця смислу власного твору, зосередження суто на процесі 

творчості, занурення у позасвідоме автора, контрестетичність як відмова від 

слідування канонам класичної естетичної теорії; 

- ідеї Жоржа Батая, альтернативні по відношенню до сюрреалістського 

естетичного вчення: «анти-естетичність» досвіду, виражена у поняттях 

безформного (звернення до меж споглядальної цінності об’єкта естетичного 

досвіду та констатація їх розмитості) та низького (прояв сфери чуттєвого в її 

негативному модусі).  

Проаналізовано концепцію «низького матеріалізму» Ж. Батая, естетичний 

аспект якої розкритий через дослідження таких понять як анти-естетичне, 

низьке, повсякденне, огидне, безформне. 

Розглянуто праці та статті Ж. Батая на наявність питань естетичної 

спрямованості, зокрема: поява та розвиток мистецтва; сміх, жорстокість та 

безформність як прояви трансгресивного в естетичному тощо. Досліджено 

концепцію «загальної економіки», яка є цілісною системою, має гарантований 

надлишок, що існує завдяки різнорідним видам розтрати та споживання. 

Ключовими формами розтрати постають еротизм та мистецтво як одні з 

основоположних елементів системи споживання, виражених в якості акту 

трангсресії суб'єкта стосовно «профанного» (тваринного, до-трансгресивного), 

звернення до межі, за якою відкривається світ «сакрального» як суто людської 
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характеристики. У зв'язку з цим, розкрито взаємодію ігрового, еротичного (в 

межах якого розкривається проблема смерті) та естетичного начал 

трансгресивного, на яких ґрунтується та в яких бере свій початок можливість 

трансгресивного досвіду людини як досвіду естетичного.  

Досліджено значення історичного акту трансгресії як вираження 

символічного зв’язку еротичного та естетичного: еротизм як надлишкова 

чуттєвість постає в межах концепції Батая певною іманентною трансгресивною 

складовою чуттєвої культури людини, що виражається в феноменах комічного 

(сміх), трагічного (страх, жорстокість, жах) та безформного (концептуального 

поняття, що характеризується подоланням меж та запереченням 

категоріальності естетичного мислення) 

Розкрито ключові позицій аналізу Ж. Батаєм феномену «революції Ласко» 

в якості нового етапу розвитку чуттєвої культури людини та подальший її 

розвиток: «поява мистецтва» є найяскравішим проявом соціально-культурного 

надлишку – основи розвитку соціальної системи через її подолання, звернення 

до меж її існування на рівні індивідуального як трансгресії в межах сфери 

естетичного.  

Віднайдено пов’язанність поняття безформного та його прояву в феномені 

сміху в межах трансгресивної проблематики через звернення Жоржа Батая до 

образу жінки в його літературних творах.  

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ТРАНСГРЕСІЯ ЯК КОНСТИТУТИВНИЙ ЧИННИК 

ЕСТЕТИЧНО-ХУДОЖНЬОГО ДОСВІДУ ЖОРЖА БАТАЯ 

 

3.1. Феномен літературної творчості Жоржа Батая: досвід взаємодії 
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теоретичного та практичного. 

Концепція трансгресивного досвіду Ж. Батая в межах її естетичного 

аналізу розгортається на двох рівнях: теоретичному та практичному. На 

теоретичному рівні ми виокремили наступні елементи концепції: загальна 

економіка, низький матеріалізм, дослідження взаємодії ігрового, еротичного та 

естетичного начал трансгресивного. На практичному – літературна творчість, її 

метафоричність, антинормативність та анти-естетичність. 

Важливо зазначити, що обидва рівні вибудовуються за аналогією та є 

взаємопов'язаними, вони взаємовизначають і взаємовибудовують один одного: 

«Філософія повинна здійснюватися як література. Тому структура теоретичних і 

філософських текстів Батая, так само як і художніх, визначається смисловими 

розривами. У них часто прослизають уривки поетичних дослідів, афективно 

пофарбовані фрагменти особистої біографії, сюрреалістичні образи» [6, с.137]. 

Сам Жорж Батай, на нашу думку, постає уособленням суб'єкта 

трансгресивного досвіду як автор літературних творів, в межах яких описується 

ситуація такого досвіду. Серед літературних творів французького письменника 

слід зазначити наступні: 

1. Перші проби пера (1922 – 1940 рр.): «Історія ока», «Сонячний анус» 

2. Подальші твори: «Мадам Едварда», «Маленький», «Архангелік», 

«Неможливе», «Розщеплення», «Аббат С.», «Небесна блакить». 

3. Пізні твори: «Мертві», «Жюлі», «Спалений дім», «Могила Луї 

ХХХ», «Divinus Deus», «Шашки», а також вірші. 

Мова Батая в його творах є трансгресивною за своєю сутністю (як зазначав 

М. Фуко). Це досягається, перш за все, за рахунок методу звернення до низки 

яскравих метафор в текстах письменника. За допомогою метафоричної мови, 

Батай досягає художнього ефекту опису трансгресивного досвіду своїх 

літературних героїв, зокрема, занурених в еротичну гру. Аналіз метафоричної 
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мови Жоржа Батая з необхідністю передбачає розгляд особливостей 

використання метафори в повсякденній мові та в межах художнього твору.  

Проблемою метафоричності мислення займалися Р. Барт, М. Бердслі, М. 

Блек, Д. Віко, М. Еріксон, Е. Кассірер, Е. МакКормак, Ф. Ніцше, Х. Ортега-і-

Гассет, П. Рікер, А. Річардс та інші дослідники. Слід зазначити, що 

метафоричність є ґрунтовною ознакою процесу мислення та утворення понять 

людиною. Понятійна система усвідомлюється не завжди, найчастіше ми 

мислимо й діємо відповідно до визначених схем.  

Як зазначає досліджниця Л. Калашнікова, «Частиною картини світу є 

система закономірно взаємозалежних стійких метафор, сформованих в певній 

культурі та засвоєних її представниками. Це та сукупність «снів мови», яка 

утворює в культурі міф. Він структурує взаємозв'язки і відносини, як між 

елементами цієї культури, так і самої цієї культури з навколишнім світом, а 

також обумовлене нею пізнання світу. … Факти, об'єкти, події свідомості 

«стоять як би на лініях», які пронизують усі епохи, людські структури, як 

зазначав К. Леві-Стросс. Вони, існуючи поза часом, грають роль "світу". Це – 

"світові події" (певні символи, міфи)» [45].  

Дійсно, метафоричність постає в якості ґрунтовної та визначальної 

характеристики будь-якої культури, надаючи її «текстовий портрет». Проте, в 

межах розвитку літературно-критичного дискурсу ХХ століття метафора та 

метафоричність постали ключовими термінами. Це стосується і творчості 

Жоржа Батая, в межах якої метафора грає дуже сильну роль: саме за рахунок 

данного прийому розкривається трансгресивний досвід в літературі як словесна 

гра. 

 «Метафора спрямовує погляд і організовує його: в предметі, який таким 

чином описується, виступає на перший план і може бути побачене те, що його 

ріднить з предметом-джерелом метафори. Справа тут в інтелектуальній 

«оптиці» часу, яка робить людей вразливими до одних аспектів явищ і, навпаки, 
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нечутливими до інших» [45]. Таким чином, наше мислення обумовлено 

метафорами, притаманними сучасній нам культурі. Проте, особливу роль 

грають метафори, які використовуються в художній мові: ми можемо 

сприймати їх, виходячи за межі певної культури, або доби та занурюючись в ту 

картину світу, яку пропонує нам автор твору. 

Художня картина світу може містити концепти, властиві тільки одному 

певному авторському сприйняттю світу – індивідуальні концепти. Мова є 

засобом створення вторинної, художньої картини світу, яка відображає картину 

світу автора художнього твору. Таким чином, метафора надає форму та простір, 

в межах якого утворюється специфічна чуттєвість: унікальна, з одного боку, але 

загальна та універсальна, з іншого. 

Унікальність літературної мови Жоржа Батая – в його постійному 

прагненні до неможливого і недосяжного. Висловлення невимовного за 

допомогою метафор, доступних кожному, переступити межу, що відокремлює 

свідоме від неусвідомленого і несвідомого, заборонене від дозволеного. 

Водночас, письменник від імені автора наче піднімається над цими поняттями, 

проявляє стилістичну «байдужість» до сказаного, в результаті чого кордони 

зникають із виду. Або, Батай стає на саму межу, зливається з нею, розчиняється 

в ній, і тоді чітко окреслені контури метафори починають коливатися, і 

метафора, варіюючись, пронизує текст повністю. 

Кожного разу джерело творчості Батая одне й те ж – намагання вивести 

мову автора до її меж, до сфери невимовного та нечуваного, випробування 

кордонів думки, бажання якомога точніше виразити смерть, екстаз, все, що є 

«втратою»: «Люди відрізняються від тварин тим, що дотримують заборони, але 

заборони двозначні. Люди їх дотримуються, але відчувають потребу їх 

порушити. Порушення заборон не означає їх незнання і вимагає мужності і 

рішучості. Якщо у людини є мужність, необхідна для порушення кордонів, – 

можна вважати, що вона відбулася. Зокрема, через це і відбулася література, яка 
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віддала перевагу виклику як пориву. Справжня література подібна Прометею. 

Справжній письменник наважується зробити те, що суперечить основним 

законам суспільства. Література ставить під сумнів принципи регулярності та 

обережності» [18, с. 12]. На основі аналізу літературної спадщини Жоржа Батая, 

ми можемо зазначати, що його літературному стилю притаманна екстатичність 

(спонтанність та імпульсивність): його мета – подолати існуючі норми та 

канони, а точніше – діяти, не зважаючи на них. 

Батай замислюється над питанням екстатичності, сутнісної відкритості 

літератури: «Абсурд, до якого я доходив у своїй знемозі, допоміг мені 

придумати засіб, як точно сформулювати ту складність, з якою стикається 

література. Я уявляв собі її об'єкт – досконале щастя – що мчить дорогою на 

автомобілі. Спочатку я їхав поруч з цим автомобілем зліва, зі швидкістю боліда, 

сподіваючись його обігнати. Тоді він додав швидкість і став поступово йти від 

мене, відриваючись усіма силами свого мотора. Той самий момент, коли він 

відривається від мене, демонструючи мені моє безсилля його обігнати, а потім і 

просто їхати за ним, – і є образ предмета, переслідуваного письменником; він 

володіє цим предметом не тоді, коли йому вдасться його захопити, але коли в 

самій крайності надмірного зусилля предмет вислизає з меж неможливої 

напруги» [5, с. 340]. Так, для Батая, сенс та головна проблема літератури постає 

в неможливості повністю здійснити задум автора. Літературний твір Батая 

приречений на вічне прагнення, на незавершеність.  

Окрім того, екстатичність літературних творів Ж. Батая виявляється і в 

поведінці, цінностях та пріоритетах його героїв: «Ми з Ансі пропадали в екстазі, 

в якому спочатку брали участь наші голі животи, а потім безмежна любов, при 

якою наші животи не переставали оголюватися все далі і далі, звільняючись від 

всяких меж. Це знищення меж, завдяки якому ми пропадали один в одному, 

здавалося мені сповненим глибшого і святого змісту, ніж проповіді священика в 

церковній капелі. Я знаходив божественну міру там, де завжди вбачав тільки 
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безмежність, безмір, безум любові» [5, с. 500]. Так, на прикладі героїв твору 

«Моя мати», ми можемо побачити, що Батай використовує стан екстазу для 

трансляції того стану, якого прагне не лише окремий герой, але й твір в цілому. 

Така позиція безпосередньо впливає й на форму художніх творів Батая: 

зазвичай вони непослідовні, можуть бути раптово завершені, без логічних 

висновків щодо долі того чи іншого героя.  

«Байдужість» автора щодо долі свого героя є цілком виправданою з точки 

зору бачення Батаєм смислу літератури. Як зазначає письменник у передмові до 

праці «Література і зло», «Література – основа існування або ніщо. Вона є 

яскраво вираженою формою Зла – Зло володіє, як мені здається, особливою, 

вищою цінністю. Цей догмат передбачає не відсутність моралі, а наявність 

«надморалі» («hypermorale»)» [130, с. 171]. Метою літератури, за Батаєм, є 

прагнення до вираження найбільш загальної ідеї, заради якої автор може 

відмовитися від прийнятих формальних вимог жанру. Автор статті про Ж. Батая 

в межах енциклопедії постмодернізму А. Гріцанов визначає саме літературну 

творчість французького мислителя в якості поля для втілення революційних 

теоретичних ідей:  «Батай ототожнює "суверенність" і "трансгресію" аж до 

реабілітації самого статусу суб'єктивності. Найкращою ж сферою втілення цієї 

радикальної позиції виступає для Батая не соціальний активізм, а літературна 

творчість. Згідно з Батаєм, справжня література перша ставить під сумнів 

принципи регулярності і обережності; вона подібна Прометею і насмілюється 

зробити те, що суперечить основним законам суспільства. Ця тенденція 

характерна і для самого Батая, який насичує своє письмо межовим ступенем 

"революційності", тим самим порушуючи "правила гри" як по відношенню до 

інтелектуальної опозиції, так і до офіційної ідеології» [36, с. 62]. 

Більшість критиків визнає, що твори Ж. Батая є важкими для трактування, 

зокрема – для повноцінного літературно-критичного дослідження – через 

важкість знаходження монолітного об’єкта дослідження. Автор постійно 
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«заграває» з читачем, розмиваючи межі «автор – персонаж», а також «головний 

герой – другорядні герої». 

Мета нашого дослідження передбачає розгляд літературних текстів Ж. 

Батая поряд з «теоретичними» (як зазначає М. Євстропов, це доволі умовна 

назва). Художня творчість французького письменника постає в якості 

ілюстрації філософських понять та ідей, представлених у попередніх розділах. 

Дійсно, важливим є той факт, що свої теоретичні ідеї Батай транслював у 

власних літературних творах. Саме тому ми можемо виокремити певні художні 

образи, що постають ілюстраціями для естетико-філософських ідей мислителя. 

Ж. Батай поєднує в собі теоретика і практика, чия філософія, як було 

зазначено раніше, здійснюється як література: як теоретичні праці, так і 

літературні твори мислителя вибудовується за аналогічним принципом. Це 

виражається в тому, що структура теоретичних і філософських текстів Батая, 

так само як і художніх, визначається смисловими розривами. В них часто 

прослизають уривки поетичних дослідів (в текстах чергуються проза та вірші, 

логічно не пов’язані між собою), афективно «розфарбовані» фрагменти 

особистої біографії (поєднання видуманого та реального, опис протагоніста як 

метод терапії автора), сюрреалістичні сюжети та сцени (непередбачувана, 

нелогічна та аморальна поведінка героїв; емоційність, доведена до крайнощів). 

Важливим для нас є той факт, що початковим мотивом Жоржа Батая 

спробувати себе в ролі письменника було бажання пізнати себе самого. Допоміг 

йому в цьому представник першого покоління французьких психоаналітиків 

Адрієн Борель. Він лікував Батая, або, принаймні, регулярно спостерігав і 

консультував протягом 1925–1926 років. В цей час, після «не надто 

ортодоксального» курсу психотерапії, Ж. Батай починає літературну діяльність: 

його мета – крізь опис діяльності своїх літературних героїв пробитися до терен 

власного несвідомого та віднайти джерело психологічних травм. Згадка щодо 

фотографії на початку «Історії ока» – далекий відгомін того «вирішального», на 
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думку Батая, епізоду, коли Борель показав йому фотографії китайської страти 

«Розчленування на сто шматочків»: вираз обличчя катованого Фу Чу Лі виражає 

дещо, схоже на екстаз. В результаті нестерпного болю жертва відчувала 

насолоду. Даний факт привів французького мислителя до питання механічного 

процесу писання літературного твору як засобу лікування від психічних 

розладів автора. Поряд з психоаналітичною традицією (а саме, її паризьких 

представників) на ранній стиль Батай впливають техніка «автоматичного 

письма» сюрреалістів. Батай оригінально поєднує їх та створює унікальний в 

своїй стилістиці перший твір «Історія ока» (1928). Літературний стиль молодого 

Батая і сьогодні викликає неоднозначну реакцію критиків, адже і сам 

письменник ставить під сумнів доцільність та істинність власних міркувань та 

міркувань своїх героїв. Відповідно, символічну недовіру висловлює й дослідник 

А. Барзах: «Що стосується "Історії ока", то тут, насамперед, абсолютно 

очевидна психоаналітична настанова, а значить – можливість і навіть 

необхідність розуміння батаєвських образів як символів, до чого автор прямо 

закликає в останній главі "Ремінісценції". Але чи варто вірити Батаю? Ні, та він 

зовсім і не наполягає. Нам здається, що він і сам не знає, як розуміти "Історію 

ока" – як порнографічний твір у дусі Сада, або як хуліганську пародію на 

дитячу літературу, або як свідчення психоаналітичного експерименту. "Історія 

ока" – твір молодого Батая, це ще не той Батай-філософ, який викликає 

стурбованість за долю людства … Батай одержимий небезпечною грою з 

різними образами – з видимими "картинками". І тут немає ще основоположного 

розуміння еротизму як "внутрішнього досвіду". Але є багатообіцяюча суміш 

Ероса і Танатоса» [2]. 

Як зазначає автор вступної статті до російського перекладу основних 

літературних творів Батая С. Зенкін, «Батай – містик, і в центрі його творів 

якась зовсім виняткова людська подія, позамежна по відношенню до наших 

звичайних знань і яка не піддається адекватному вираженню звичайною мовою. 
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Навряд чи є сенс претендувати на остаточне визначення того, "про що" написані 

тексти Батая. Вірніше буде, зафіксувавши "це" як певний "ікс", апофатично 

описати різні контексти "цього", різні його проекції» [38, с. 9]. Образи, які 

французький письменник використовує в своїх текстах, не є сталими. Кожен з 

них зазнає ряд метафоричних перетворень: герої та метафоричні образи Батая є 

динамічними в своєму естетизмі, вони постійно перетворюються, «перетікають» 

в свій наступний стан. 

Дійсно, динамізм іноді є важливішим для письменника, аніж кінцева 

цілісність оповідання: «На відміну від героїв Моріса Бланшо, батаєвська 

людина не може бути задоволеною "мінімалістським" розчиненням в зоряній 

порожнечі. Для самореалізації і спілкування з іншими їй потрібно крім того ще 

й активне "сонячне" існування, нехай навіть воно і досягається ціною 

руйнівного "заклання", знищення всього світу і своєї власної особистості» [38, 

с. 14]. 

Стиль написання Ж. Батая знаходиться (використовуючи його ж 

термінологію) в надлишковому зв'язку по відношенню до мови та життя. Його 

текст існує наперекір мові: алогічний, саморуйнівний. Переживання часу в 

творах Батая підпорядковане природним ритмам, закладеним в людській 

діяльності. Напруга, зростаюче очікування змінюється зрештою звільненням від 

нього. Іншим прикладом є часте використання письменником поняття 

«angoisse» (тривога, туга), яке знову зближує його з екзистенціалістами. Батай 

використовує специфічний прийом повторення задля утворення певної 

емоційної картини у вланосму творі: дане поняття з’являється на самомоу 

початку твору, а потів неодноразово повторюється (при цьому робиться акцент). 

Як зазначає С. Зєнкін, «Батаєвський текст розвивається судомно – і частково в 

ньому мотиви тілесних судом мають метатекстуальну функцію, висловлюють 

собою його власну структуру» [38, с. 18]. Концепти тілесності, еротизму 

закладені в літературній мові Батая, визначають її структуру та темп розвитку 
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подій. Не лише конкретні герої виступають проекціями еротичного, але й твір в 

цілому, його форма та зміст. 

Батай руйнує мову шляхом її індивідуального порушення (трансгресії), що 

виявляється в яскравих метафорах (наприклад, метафора очного яблука, що 

вивалюється з очниці в оповіданні «Історія ока»). Особливості метафори в 

межах літературних творів Батая досліджують Р. Барт та М. Фуко.  

Так, Ролан Барт в своєму есе «Метафора ока» зазначає: «…описуючи 

міграцію ока від об’єкта до об’єкта (тобто знаходячи йому окрім бачення інші 

застосування), Батай не заплямовує себе складанням роману, який за 

визначенням задовольняється частковою, похідною та нечистою уявою 

(залученою в реальності); навпаки, він рухається до самої суті уяви» [156, с. 

770]. Р. Барт зазначає, що за рахунок розгортання «віртуальних елементів», 

властивих поетичній уяві, Батай вибудовує в «Історії ока» «метафоричну 

композицію».  

Метафора «ока, що виходить за межі очниці» є символом трансгресивного. 

Цей візуальний образ з’являється в першому творі Ж. Батая «Історія ока», у 

сцені вбивства священика, якому під час кровавої оргії виривають око. В більш 

пізньому творі Батая «Абат С.» (де ключова фігура –також священик) ця 

метафора повторюється: «Очі, якби вони побачили це, вийшли б з орбіт [5, с. 

396]. Глобула ока, що покидає очницю, – сакральний образ для Батая, був 

поширений в мистецтві авангарду. В цьому контексті можна згадати відомій 

кадр з розрізанням жіночого ока в стрічці «Андалузький пес» сюрреаліста Л. 

Бунюеля, творчістю якого Ж. Батай захоплювався. Це символ трансгресії по 

відношенню до наочної картини світу. Це вихід за межі сприйняття речей в 

межах їх звичного вигляду. Насильницька руйнація зору – свідомий перехід в 

темряву, відмова від «світла» тотальної раціоналізації. 

В праці «Метафора ока» Барт акцентує увагу на тому, що метафоричність 

творів Батая вибудовується на дії уяви та розгортання уявлюваного. В даному 
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контексті, на нашу думку, необхідно визначитися стосовно специфічності уяви 

як механізму творчості. Як зазначає І. Живоглядова, «Світ уяви є тією сферою, 

де долається конечність буття. Окреслюється і конкретно-чуттєво 

переживається нова безмежність, де суб’єктивний світ постає простором 

почуттєво-конкретного образного осягнення безмежності глибин людських 

творчих можливостей» [43, с. 3]. Говорячи про сутність уяви, ми маємо на увазі 

її трансгресивність, адже уява постає тим інструментом, завдяки якому ми 

здатні до виходу на межі наявного досвіду, що відбувається вже на рівні досвіду 

естетичного. Уявлюване посідає центральне місце в літературі Батая, воно керує 

та спрямовує розгортання твору, автономно від реального підґрунтя. 

І. Живоглядова також зазначає особливість продуктивної уяви – уяви 

автора: «В сфері продуктивної уяви здійснюється не просто вихід у сферу 

екзістенційної самості та інтимно-особистісних переживань, але й наступне 

звернення до цієї реальності вже на рівні художньо-чуттєвої образності, на мові 

специфічного виду мистецтва. Крім того, вільна "гра" свідомості на основі 

розвинутої чуттєвості і культури мислення надає митцю можливість вийти за 

межі дійсності, що його вже не задовольняє, перебороти тиск штампів, традицій 

і умовностей» [43, с. 4]. Літературна мова Батая є трансгресивною, 

вибудовується на перетині з сновидіннями, фантасмагоричними видіннями, 

міражами.  

Заради чистого естетичного досвіду Батай відмовляється від правил 

побудови літературного твору, що є важливим для його сучасників та 

послідовників. Ідеї Барта щодо метафори «ока» в Батая вдало коментує О. 

Тимофєєва: «Відсутність означуваного або "секрету", про який говорить Барт, – 

це, мабуть, найважливіша характеристика батаєвської метафори, яка 

виявляється як би метафорою без дна. Художній образ повністю звільнений від 

будь-якого реального референта, він вже не є вторинним, опосередковуючим, 

але займає суверенну позицію» [98, с. 136]. 



124 

 

В якості прикладу, ми можемо навести цитату з зазначеного твору «Історія 

ока», що проілюструє метафору, описану Р. Бартом: «А коли я запитав, що їй 

згадується при слові «писати», вона відповіла: писати на оці бритвою, і ще щось 

червоне, сонце. А на що схоже яйце? На теляче око – через колір голівки, а крім 

того, білок яйця - це білок ока, а жовток – зіниця. Форма ока, за її словами, – це 

форма яйця» [5, с. 68]. Подібне жонглювання метафорою нагадує дитячу гру в 

слова. Ця художня манера Батая «загравання» з назвами об'єктів, що виходять в 

більшості своїй за межі пристойного, є яскравим прикладом трансгресивного 

досвіду, який пропонує Батай читачу. 

 Як зазначає О. Тимефєєва, «У своєму звільненні від лещат реалістичності 

за допомогою метафоричності поетичне слово позбавляється універсального 

еквівалента сенсу, з яким могла б співвідноситися його цінність – відбувається 

жертвування сенсом, яким рухає енергія мимовільної «витрати», користуючись 

словами Ж. Батая. Це призводить до вибудовування непристойного, в певному 

сенсі – пародійного, образу» [98, с. 137]. Крім того, він є пародійним за рахунок 

власної непристойності: Батай часто вводить очевидні, «оголені» сцени, що 

виражають акт трансгресії на рівні художнього образу: «Мати принесла нам 

яйця. Я не обернувся. Прийнявши її за служницю, я продовжував смоктати. 

Дізнавшись її голос, я теж не ворухнувся, будучи вже не в силах хоча б на мить 

відірватися від грудей; я спустив із себе штани, як би маючи намір 

задовольнити потребу, чи не виставляючи цього напоказ, а просто бажаючи, 

щоб мати забралася, і радіючи, що переступаю межу» [5, с. 68]. Батай 

використовує безпосередньо слово «межа», не приховуючи свої наміри показати 

читачу, що він має на увазі під трансгресивним актом.  

Подібні образи постають в якості надлишкових по відношенню до самого 

тексту. Вони є втіленням в межах літературного твору «проклятої частини», 

вирваної з корисного багатства сенсу, нічого не додаючи до останнього. 

Метафоричні образи в творах Ж. Батая демонструють дію його концепції 
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«загальної економіки», в межах якої вони відображають надлишок тексту. 

Мішель Фуко, розглядаючи це питання, віднаходить в метафорі ока 

ознаменування лінгвістичного повороту: «Чесно кажучи, мовою Батая 

витріщене око нічого не означає: з тієї єдиної причини, що воно позначає межу 

мови» [174, с. 765]. Дійсно, на нашу думку, своєрідність літературної мови 

Батая складається в тому, що він продукує метафору заради метафори, 

відмовляючись від традиційного означуваного.  

Пьєр Клоссовські, в свою, чергу, зазначає, що в межах літературних творів 

Батая ми можемо віднайти симулякр: сама його творчість є симулякром, 

«безцільною розтратою», «бунтом проти», що покликана утворити 

«суверенний» досвід – досвід трансгресивний [183, с. 748-850].  В образах-

метафорах, які виникають на межі «я» мовця, думка виявляє свого Іншого, 

тварину в собі, остаточний матеріальний надлишок. О. Тімофєєва наголошує на 

зверненні до меж естетичного досвіду у використання поняття симулякру 

Пьєром Клоссовські: «Сам Клоссовскі каже, що запозичив цей термін із пізньої 

римської естетики, маючи на увазі статуї і зображення божеств, таким чином 

явлених у своїй присутності. Необхідно пам'ятати, що, говорячи про симулякри 

поняття в повідомленні Батая, Клоссовскі має на увазі певні образи-подібності, 

що об'єднують спільників в допонятійному, доіндівідуальному просторі 

спільного досвіду, відповідному, висловлюючись його словами, «досвіду 

переривчастості і тікання буття». Тобто йдеться про художній досвід на 

противагу обмеженості заснованого на поняттях філософської мови» [97, с. 

210]. 

Ж. Батай одним із перших запровадив поняття «симулякр» в філософський 

дискурс ХХ століття, проте не розробляв його активно, на відміну від П. 

Клоссовські. Цей факт є символічним, адже певним чином творчість Батая являє 

її реципієнту симулякр. В данному випадку симулякр Батая означає не 

відсутність означуваного, навпаки – «загравання» з цією відсутністю. Образи в 
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художніх творах Батая відсилають до його поняття «внутрішнього досвіду» як 

такого, що націлений на відсутність чітких вихідних даних. Суб’єкт 

«внутрішнього досвіду» націлений на отримання враження (в тому числі, 

естетичного) від дійсності, якої може не бути. Як зазначає О. Тімофєєва, 

«Батаєвський симулякр, про який говорить Клоссовські, є не що інше, як 

літературний двійник цього поняття, який його копіює, але носить відверто 

фіктивний характер: симулякр, на відміну від поняття, не має референта, які не 

відсилає ні до якої реальності, але видається фігурою подолання межі цієї 

реальності … "метонімічна свобода", таким чином, залучає сам образ в рух 

трансгресії, коли він наче виходить за свої межі. Пластичність батаєвських 

образів пояснюється неможливістю остаточної тотожності предмета з самим 

собою, його принциповою незавершеністю (розірваністю). Нескінченні 

перетворення, яким піддається образ – це внутрішній досвід об'єкта, якому 

відповідає множинне "я" автора або оповідача» [98, с. 139]. 

«Письмо» Жоржа Батая в певному сенсі надає умови для побудови 

внутрішнього досвіду реципієнта, читача. Батай кидає йому виклик, заздалегідь 

вписуючи його у «внутрішній досвід» і, таким чином, «симулює» творчий 

процес автора. Батай наче очікує, що у відповідь читач здійснюватиме 

симуляцію свого власного естетичного досвіду. Така стратегія виключає 

інтелектуальний обмін: вона вимагає читання як відповідь «дару». З подібної 

авторської позиції ми можемо припустити, що внутрішній досвід (читача) 

починається в момент виявлення свого «я» поза себе, в розриві думки іншого, як 

перетворення пародії в загальному русі трансгресії символічних форм. 

Пародійність такого досвіду виявляється в акцентування його «несерйозності»: 

ознайомлений із твором Батая, читач перебуває у невизначеному стані. Він 

намагається ідентифікувати жанр даного твору, головну ідею та структуру, 

проте така аналітична діяльність є недоречною, адже важливим є сам вихід за 

межі штампів: як з боку автора, так і з боку читача. 
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Ів Тевеньо пропонує розрізняти в літературних текстах Батая три майже 

завжди присутні разом елементи: «письмо оповідання» (власне розповідь про 

події), «письмо публікації» (передмови і післямови, які показували б 

передбачувану «історію тексту») і «письмо повідомлення» (пряме звернення до 

читача в сьогоденні часу), причому суб'єкт жодного з цих трьох типів дискурсу 

ніколи не іменується «Жорж Батай» [204, с. 43]. Важливо, що читач сприймає 

текст з урахуванням всіх трьох елементів одночасно, що надає йому 

специфічний досвід. 

Такий досвід може бути отриманий завдяки використанню Ж. Батаєм 

певних художніх прийомів. Наприклад, один з таких прийомів описує С. Зєнкін:  

«Персонажів у творах Батая наче видно одночасно звідусіль. … Позиція 

погляду автора не має чіткого положення, він проектує своє бачення персонажа 

ззовні та зсередини, з теперішнього і з майбутнього. Така абсолютна видимість 

позбавляє героїв реальності, робить їх умовними. "Неправильний" стиль Батая, 

може кинутися в очі кожному, – відверто незграбні, неврівноважені фрази, 

дивний порядок слів і дивні їх поєднання знову нагадують "автоматичне 

письмо" сюрреалістів, – має ті ж наслідки для його героїв, що і власне 

розповідні аномалії: він перетворює текст на суцільну, нерозподілену масу, де 

не виділяються і не протиставляються один одному інстанція автора і інстанція 

героя. Батаєвському слову не вистачає погляду, естетичної дистанції по 

відношенню до художнього світу – дистанція цілком віднесена в сам цей світ, в 

якому розміщується містична точка зору героя» [39, c. 44-45]. Таким чином 

Батай досягає розмитої позиції суб’єкта естетичного досвіду, в результаті чого 

формується «повідомлення» Батая – естетико-онтологічна структура його 

творів. 

Трансгресивний досвід Батай пропонує й читачу за рахунок гри з мовою в 

своїх творах. Це саме гра з мовою, а не мовна гра: Батай постійно виносить своє 

оповідання на мета-рівень, експериментуючи з можливостями художньої мови. 
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Він порушує норми письма – мовні, мовленнєві, стилістичні, правила гарного 

смаку, правила пристойності, дозволеного. Ці порушення виявляються в його 

літературних текстах як розриви та надлами: стилістичні (в одному творі 

можуть чергуватися художнє оповідання і пояснення від автора з фактами 

біографії), жанрові (співіснування прози та віршів), мовні та артикуляційні (гра 

слів та звуків), структурні – на рівні метамови (велика кількість перед- та 

післямов, автокоментарів), дискурсивні. Текст Батая завжди непослідовний, 

незв'язаний: лінія одного героя може бути заміщена іншим. В ньому майже 

неможливо розрізнити образ та поняття, визнання та вигадку, афоризм чи 

просто крик. Саме крик виступає в якості засобу боротьби з означником в 

письмі. Проте, незважаючи на «крикливість та балакучість», в межах письма 

Батая можна віднайти тяжіння до мовчання, зачарованість перед мовчанням як 

раптовою смертю мовлення: «Урочистість меси змінилася іншою, несамовитої 

урочистістю: мовчання органу, ніяковіння присутніх, яке включало в себе 

елемент релігійного зосередження, – парафіянки схиляли коліна прямо на плити 

й молилися майже в повний голос, – робили це видовище чаруючим» [5, с. 354]. 

Сам Жорж Батай називає своє «письмо» другою природою, яку необхідно 

подолати і подолати саме мовчанням. «Безмовне споглядання сущого на 

верхівці буття» – це мета подолання письмом Батая мови, сталої та визнаної до 

нього. Використання «крику» як крайнього стану існування мови, доведеного до 

самозаперечення, саморуйнування є цікавим синестетичним прийомом Батая – 

крик, який не можна почути, але можна прочитати. Крик, як і мовчання, 

слугують інструментами для подолання меж літературного тексту. Батай 

називає свій текст другою природою, адже тепер треба подолати те, що само 

колись стало результатом подолання первинного стану людини. Українська 

дослідниця Ю. Павленко здійснює аналіз письма Жоржа Батая в одному з його 

ключових творів «Неможливе», виокремлюючи його основні характеристики: 

«Суб’єкт письма в повісті Батая розриває зв’язок письмо-читання, 
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організований за принципом кільця мебіуса, як це було в ситуації тексту-письма 

героя Просвітництва та романтизму. Простір письма у творі “Неможливе” 

прагне відрізнятися усім комплексом характеристик тексту-письма, при цьому 

не скасовуючи їх. По-перше, відбувається перекодування тілесності письма. Як 

і в більшості романів, формою розповіді яких виступає письмо про себе героя-

оповідача, в повісті “Неможливе” відсутня анкета суб’єкта письма своєї 

тілесності. Традиційно письмо було сферою безтілесного на рівні тематики та 

історії [74, с. 41]. 

 Як зазначає Ж. Деріда, письмо Батая виступає як «…потлач знаків, що 

спалює, споживає, розтринькує слова у веселому ствердженні смерті» [24]. 

Дійсно,  літературна творчість Батая ознаменовує суцільну «подорож» до межі, 

яка формує принципово новий естетичний досвід. Батай як автор не може 

існувати поза межею: він, його герої, розповідна лінія та письмо в цілому 

існують лише в межах своєї трансгресивної сутності – в порушенні як такому. 

Поряд з феноменами екстазу, еротизму, сміху, героїзму, 

жертвоприношення та у взаємодії з ними феномен поетичної творчості та 

письма свідчить про верховну людську активність, за рахунок якої 

встановлюється примат марнотратства, неминучої та безоглядної витрати.  

Здійснюючи таку програму, Жорж Батай вже бере до уваги весь об’єм 

літературного спадку минулих поколінь. Відповідно до концепції 

трансгресивного досвіду, будь-який твір мистецтва вже є результатом 

трансгресії в контексті історичного розвитку людства. Саме тому для нього є 

принципово важливим вивести власні літературні твори на мета-рівень: 

оповідання Батая є трансгресивним по відношенню до всього попереднього 

досвіду літератури. Така ідея цілком відповідає епосі, в яку жив та працював 

Батай: констатація завершеного Модерну та неусвідомлене очікування на 

Постмодерн. 
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Це також виражається в порушенні лінії взаємозв'язку автора та читача. 

Якщо в постмодерністській теоретичній думці проголошується «смерть автора» 

(Р. Барт, М. Фуко та інші) і відповідне «зростання читача», то творчість Батая 

ознаменована «смертю читача» через «насилля автора» над ним. В процесі 

ознайомлення з творами Батая читач мимоволі опиняється в складній ситуації, 

він загнаний в жорсткі кордони специфічного естетичного сприйняття – його 

необхідною умовою постає отримання трансгресивного досвіду, досвіду 

долання кордонів власного сталого досвіду читання. Російський дослідник В. 

Петренко здійснює аналіз концепту «смерті читача» в межах літературної 

творчості Батая: «…слід визнати, що приклад Ж. Батая швидше саме історичний 

… справжній розрив з традиційним, звичним європейським суб'єктом як 

дійсним осередком трансцендентальних апріорі християнської моралі та 

християнської віри. Тут непрямим підтвердженням служить своєрідна «смерть 

читача» як свідчення неможливості доставки та отримання поетичного 

повідомлення. … Парадоксальним чином вони не призначені для еротизації 

читача; від них дійсно хочеться відвернутися та ухилитися. У розраду тим, хто 

відводить погляд від подібних текстів і запідозрив себе в святенництві (докір, 

який оминає сучасний інтелектуал і істина про себе, яку він приховує з останніх 

сил), слід сказати: справді порнографічною цю прозу робить не тільки 

жахливість повідомлення, але насамперед те, що воно нікому не призначене» 

[80, с. 84].   

Завдяки творчості Жоржа Батая ми можемо констатувати заміну концепту 

твору на концепт письма: Батай надає приклад своїм послідовникам-

посмодерністам за допомогою власної творчості. Його твори наче виходять за 

власні межі, трансгресують самі по собі: повість Батая може раптово початися 

або завершитися, порушуються певні закони розповіді, яка раптом заміщується 

теоретичними роздумами. Від початку, автор не ставить перед собою завдання 

написати завершений та повний твір. Навпаки, більш цінним для нього постає 
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досвід створення незавершеного оповідання, або таке, що має свій фінал за 

власними межами. Отже, якщо твір передбачає завершеність, цілісність та 

єдність форми, то «письмо» виявляється в умовності кордонів сприйняття. 

Наприклад, в творі «Мадам Едварда» автор виходить за межі власної 

розповіді, пояснюючи читачу свою думку: «Дозволю собі порозумітися: не 

думайте, що я іронізую, стверджуючи, що мадам Едварда – Бог. Але те, що Бог 

виявився повією з веселого дому та божевільною, – дійсно поза всяким 

розумним сенсом. Строго кажучи, я щасливий, що ви можете посміятися над 

моїм сумом: мене розуміє тільки той, у кого на серці невиліковна рана, яку 

ніхто не візьметься вилікувати... але хіба чоловік, вражений любов'ю, 

погодиться «померти» від іншої рани?» [5, с. 427]. А незадовго до цієї ремарки 

Батай звертається до читача на іншому рівні: «Тут і полягає весь сенс, вся 

безмірність цієї божевільної книги: це оповідання включає в гру самого Бога, у 

всій повноті його атрибутів; але разом з тим цей Бог виявляється публічної 

дівкою, в усьому схожою на інших. Але те, чого не зміг висловити містицизм 

(бо, висловлюючи це, він сам гине), спроможний висловити еротизм: Бог – 

ніщо, якщо він не є подолання Бога у всіх напрямках – убік вульгарного буття, в 

сторону жаху і скверни; нарешті, в сторону ніщо...» [5, с. 417]. 

В творах Ж. Батая розкривається проблема апелювання до сакрального в 

межах трансгресивного досвіду: «відмова від Бога» відбувається в 

феміністичному контексті. Проте для нас важливим є примат естетичного в 

межах трансгресивного дискурсу: Батай звертається до «смерті Бога» за 

допомогою метафори – яскравого естетичного образу. В «Мадам Едварда» 

образ бога заміщується образом жінки легкої поведінки (розгортання гри 

сакрального та профанного через звернення до сфер тілесного та еротичного).  

В даному літературному прийомі Батая також прослідковується сміливе 

користування новими можливостями іронічного в літературі: дражнити, 

епатувати, руйнувати підвалини традиційних цінностей західноєвропейської 
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культури. Тим не менш, треба зазначити, що Ж. Батай ніколи не артикулює 

іронічне. В його творах іронія прихована дуже глибоко, винесена на периферію 

можливості сприйняття, а тому прочитується опосередковано, неявно. 

Прикладом може послугувати уривок з твору Батая під назвою 

«Неможливе»: «Перед смертю вона вдавалася до розпусти, але як дитя, – 

відважно і відчайдушно, і в цьому безсумнівний знак святості (яка снідає і 

поглинає тіло) – і це остаточно перетворювало її тривогу в надлишок – в 

стрибок по той бік будь-яких кордонів» [5, с. 258]. Звернення до християнських 

табу та їх нещадне руйнування – розповсюджений прийом в літературі Батая. 

Автор здійснює це з легкістю та невимушеністю, одночасно відчуваючи 

насолоду від самого жесту трансгресії, наче не звертаючи уваги на читача, 

знаходячись у грі з межами власного досвіду. Іронія Батая виражена в 

приписуванні «святості» розпусній дівчині, таким чином заперечуючи 

первинний смисл святості. Чистота, наївність, первозданність героїні 

«Неможливого» виявляється в її феноменальній розпусті. Відтепер святість 

безпосередньо пов’язана з тілесністю. 

Іронія по відношенню до релігійних догм обертається на просте 

нерозуміння. Як нам відомо, в молодості Жорж Батай хотів стати священником 

(можливо, лише наперекір своєму батьку-атеїсту), але пізніше відмовився від 

цієї ідеї та покинув семінарію. Він зберіг протягом свого життя суперечливе 

відношення до позиції суб’єкта релігійності. Це виявилося, зокрема, в цікавому 

прийомі письменника в творі «Аббат С.»: головні герої – два брати-близнюки, 

один з них – священик. Протягом твору автор мовить або від особи першого 

брата, або «зачитуючи» щоденник другого. « – Та ні ж, сестро, не можна 

вимагати від вмираючого, щоб він служив месу. Це нелюдяно... Що роблять тут 

ці люди? Вони чекають? На що ви чекаєте? Чекати марно. Ви що, хочете, щоб 

він служив вже за межами сил людських і знову впав? Це немилосердно, ви ж 

бачите, ця людина понівечена стражданням! Мені здалося, – і це привело мене в 
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неспокій, – що на застиглих губах мого брата виникла мимовільна усмішка: 

слово «Мука» володіло ще більш щирим значенням, яке лікар і не міг собі 

уявити» [5, с. 356]. 

Інший приклад іронічної відмови від християнських цінностей, можна 

побачити в творі «Небесна блакить»: «А от із Дірті у мене було постійне 

бажання кинутися до її ніг. Я занадто її шанував, і шанував саме тому, що вона 

загрузла в розпусті …», «Я чекав на Дірті, я чекав на Доротею так само, як 

чекають на смерть. Вмираючий раптово усвідомлює: все скінчено. Тим не 

менш, те, що ось-ось виникне, – єдине в світі, що має значення!», «Ми в 

якомусь подиві займалися любов'ю над зоряним кладовищем. Кожен світлячок 

позначав скелет в труні; всі разом вони утворювали мерехтливе небо, неясне, як 

наші переплетені тіла. Було холодно; пальці мої потопали в землі» [5, с. 108; 

159; 167]. Шанування розпусниці, очікування на жінку наче на загробне життя 

(точніше на момент смерті як межовий), сцена кохання на кладовищі – дані 

художні образи містять в собі приховану іронію та очевидну трансгресивність. 

Всі три наведені приклади з одного твору також гарно відображають 

специфічний образ жінки-героїні в творах Батая: найвища розпуста поєднується 

з найвищою святістю, низьке «захоплює» піднесене і з насолодою його 

«вбиває»: образ смерті («кладовище») завжди поруч з ситуацією найвищої 

насолоди й піднесеності героїв. Але головним транслятором трансгресивності є 

жіночий образ. Ми можемо це побачити на прикладі імені героїні «Небесної 

блакиті»: Доротею (що в перекладі з давньогрецької означає «дана Богом») 

герой з ніжністю називає Дірті (героїня живе в Лондоні, і з англійської це слово 

перекладається як «брудна»). 

Також показовим є ім’я героїні твору «Аббат С.» Епоніни (походить від 

давньогрецького слова «кінь»). Таким чином Батай натякає на спорідненість 

жіночного та тваринного образів в їх первинній чистоті та свободі в своїх 

бажаннях: «Епоніну я розумів глибинно, я ніколи не противився її порокам, і її 
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бажання мати абата здавалося мені одночасно найвищим проявом чистоти і 

найвищим проявом жорстокості» [5, с. 332]. 

В усіх розповідях Жоржа Батая на сцену виведений суб'єкт чоловічої статі, 

найчастіше герой і оповідач в одній особі, вражений зустріччю з жінкою. І, 

звичайно, найбільш колоритним персонажем є священик з твору «Аббат С.»: 

«Після випадку на башті характер мого брата різко змінився. Багатьом навіть 

здавалося, що у нього скаламутився розум. Це було лише зовнішнє враження. 

Але він так часто став розпускатися і вести себе нерозважливо, що стороннім 

важко було в цьому засумніватися. До того ж подібне пояснення багато що 

спрощувало. В іншому випадку Церква і віруючі повинні були б обуритися. До 

того ж він допомагав Супротиву, погоджуючись на найризикованіші завдання, 

нічого не кажучи, й можливо навіть, в деякому сенсі з повною байдужістю. На 

наступний день я встав раніше: мені не терпілося побачити його [5, с. 331]. 

В одному й тому ж творі Ж. Батай пропонує читачеві оповідання від двох 

осіб: історія про священика від імені його брата, а також від імені самого 

священика, звертаючись до щоденника, який той залишив після смерті. І в 

першому, і в другому випадках – особливе ставлення до жінки (яка хвилювала 

обох братів одночасно): по-бунтівному жінка порівнюється з Богом, майже 

ототожнюється з Богом, і саме через високий ступень своєї розпусності: 

«Релігія, якій я служив, якій служу, звинувачувала людей в тому, що вони 

зрадили Бога, і тим самим ясно показала саму суть нашого існування: – Це Бог 

зраджує нас – І тим запекліше зраджує, чим більше підносимо ми до нього наші 

молитви! І тим більшого обожнювання вимагає зрадництво. Тільки зрада 

наповнена непомірною красою смерті. Я хотів би поклонятися жінці – що 

належала мені – для того, щоб через її зраду відкрити її непомірну 

божественність [5, с. 397]. 

Як зазначає О. Тимофєєва, «Батаєвські героїні схильні до божевілля, до 

істеричного нападу. Вони містять в собі явним чином як тваринне, так і 
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божественне начало: в двоїстій природі жінки Батай бачить запитування 

сакрального. Жінка в оповіданні є наочною ілюстрацією смислового розриву, 

що оголює первинну безглуздість природного буття. Будучи втіленням 

порожньої, марної спокуси, вона виявляється зворотною стороною мови і сенсу, 

сліпою плямою розуму» [98, с. 132]. В сценах твору «Моя мати» розкриваються 

нутрощі її тіла, і не залишається нічого прихованого, потаємного, сакрального. 

Таким чином досягається ефект оголення іншої, звірячої, безформної плоті, що 

вселяє в чоловіка і жах, і захоплення одночасно. 

Особливий варіант жіночого образу – образ матері. Суперечливість і 

трансгресивність естетичного досвіду автор передає за допомогою образу плоті. 

Найбільш яксравий образ матері в Батая – це образ мертвої матері, що втратила 

своє одухотворення. Тепер це просто тіло – символ здійсненого акту 

трагнсгресії (того, що тепер у сфері позамежового). Проте, в той же час матір є 

об'єктом трансгресивного досвіду: Батай часто описує сцену смерті матері 

героя, спостерігаючи яку, герой відчуває збудження. Ця сцена є вигаданою, але 

одночасно може бути й алюзією до реальних подій. Батай спеціально не 

підтверджує до кінця жоден з варіантів: «коливання» на межі – це його мета як 

автора. 

На нашу думку, образ жінки у Батая є вираженням гетерогенності та 

набуває динамічності та «об’ємності» в межах твору: до певного жіночого 

персонажу з опасінням та іноді жахом (але водночас великим бажанням) 

ставиться не лише головний герой твору, але й сам автор, з емпатією до 

почуттів героя, що виливається у специфічній структурі та емоційній палітрі 

оповідання. Так про це пише О. Тимофєєва, «Образи жінки (та іноді тварини) в 

художній прозі Ж. Батая, поєднуючи в собі атрибути божественного і 

непристойного, слугують своєрідними провідниками в сферу сакрального. Вони 

є "маячками" трансгресії в тілі літературного тексту. Їх поява в той чи інший 

момент збігається з розгубленістю думки, виявляючи безсилля авторського "я" 
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перед свідченням гетерогенної "речі", яка активно нав'язує йому свою гру 

несамовитості і безуму, залучає його до сфери тілесного досвіду. Форма 

оповідання вимагає безперервності висловлювання власної думки від "я" автора. 

Проте, досвід, якого прагне Ж. Батай, виявляється миттєво, в розривах думки, 

там, де вона призупиняється, поступаючись місцем різноманітним емоційним 

станам: "сміху", "тузі", "радості", "невимушеності"» [98, с. 134]. 

Ми можемо побачити, як Батай артикулює таку суперечність в своєму творі 

«Жюлі»: «Подібно до того, як у крикливому зачарованому натовпі раптом хтось 

один підведеться на чиїхось плечах над всіма іншими, щоб нарешті побачити 

пожежу, вищий вогонь, так і життя моє піднімалося до вищої точки конвульсії, 

помічаючи нарешті те, що знаходиться по той бік, – ексцес, розрив. Це 

потойбічне звичайно ж збігалося з нісенітницею, але саме тут цей невимушений 

досвід і перетинався з досвідом самотності. Немов в оголену ясність 

раціонального мислення впали ті зв'язки, які включали мене зазвичай в цей 

осмислений світ. … І, без сумніву, мені було дозволено – згодом – знову 

зв'язати цей розрив або цей пролом з тим світом, де будь-яка названа річ має 

сенс. …Так і Жюлі в ту мить — поранена оса, виставлене напоказ тіло, 

сп'яніння надавало їй тваринної величі: безсоромності, величі звіра!» [5, с. 219-

222]. Подібно до того, як Батай надає перевагу трансгресивному вивільненню зі 

сфери раціо (який співпадає з яскравим враженням від еротичного образу 

жінки), він відмовляється від класичної наукової мови (зокрема – від естетичних 

категорій). 

Так, Ж. Батай майже ніколи не використовує класичну естетичну категорію 

«комічне» – натомість, він регулярно звертається до поняття сміху. Сміх для 

нього є певним аналогом письма – тим, що приходить на заміну традиційному 

теоретико-філософському та естетичному термінологічному апарату.  

Традиційно для естетичної теорії, сміх розуміється як естетична реакція в 

межах комічного. А комічне виражається в явищах, властивостях, відношеннях 
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об’єктів, які в дійсності втратили зв’язок з естетичним ідеалом, але намагаються 

зберегти його. Комічне може існувати лише в межах системи ціннісно-

моральних критеріїв. Саме тому Батай відмовляється від комічного в своїй 

творчості. Сміх для нього – символ чистого естетизму, вільного від етичного 

навантаження. 

В творі «Абат С.» автор використовує поняття «комізм», проте не в 

традиційному значенні. Комізм «постачає» дещо «смішне», яке виходить на 

поверхню всупереч волі суб’єкта. Це сміх, що походить з глибини людської 

свідомості: «Таке відчуття викликала не лише дитяча – та обтяжливим чином 

комічна – природа «злочинів», які він брав на себе. В цьому була сила абата – 

писати наперекір власному комізму, а також писати найбільш обтяжливим 

чином (може бути, навіть більш божевільним, ніж насмілювалися до нього). 

Прийом цей, однак, неодмінно розчаровував, бо сама мова завжди мимоволі 

смішна... » [5, с. 389]. 

Ж. Батай заперечує доцільність комічного як такого. Для письменника такі 

явища, як гумор, іронія, жарт, майже зводяться нанівець, адже не входять до 

меж внутрішнього досвіду. В свою чергу, в ці межі вписується концепт сміху – 

необмежена, стрімка, дика емоція, яка є вільною від заборон, або яка прориває 

зовнішні обмеження.  

Про це Жорж Батай пише в своєму відомому есе «Про Ніцше»: «Я, як і мої 

друзі, відчуваю огиду до навіжених веселощів. Окрім сміху є смерть, бажання 

(любов), втрата свідомості, несамовитість, викликані якоюсь жахливою 

картиною, перетвореним жахом. В цих позамежних ситуаціях я більше не 

сміюсь: я лише зберігаю почуття сміху. Сміх, який намагаєшся продовжити, 

стараєшся посилити, був би «вистражданим» та звучав би погано, через нестачу 

наївності. Холодний нестриманий сміх призводить до найгіршого та в 

найгіршому (в смерті) підтримує легке відчуття чудесного (до дідька Бога, 

блюзнірства та трансценденції! Всесвіт смиренний: мій сміх – його невинність» 



138 

 

[4, с. 92]. 

Як вже зазначалося в першому розділі, сміх – це емоційна реакція, 

притаманна «суверену» Батая – реакція суб’єкта трансгресивного досвіду на 

своє звільнення від кордонів буття: «Я сміюся. Природно! Це дивовижне 

людство відповідає вимогам злочинця, що не може не видаватися низьким! Самі 

раби дарують йому ту прокляту область, поза якою він усвідомлював би себе 

поневоленим. Але прокляття це не те, що здається, і зітхання або сльози 

проклятих порівняно з радістю те ж саме, але Бог не залишає йому ні секунди 

спокою. У НЬОГО немає меж, і він розбиває межі людини, яка ЙОГО бачить. І 

немає у НЬОГО спокою до тих пір, поки людина не стане на НЬОГО схожою. 

Тому ВІН ображає ЛЮДИНУ і вчить ЛЮДИНУ ображати ЙОГО самого. Тому 

він сміється з ЛЮДИНИ руйнівним сміхом. І цей сміх, який нескінченно 

захоплює ЛЮДИНУ, позбавляє ЙОГО ВСЯКОГО розуміння; цей сміх 

посилюється, коли з висоти хмар, що розганяються вітром, ВІН розуміє, чим я є; 

цей сміх посилюється, якщо, замучений на вулиці нуждою, я бачу СЕБЕ, Я бачу 

небо, спорожнене вітром. Небо в порівнянні з зернятком піску!» [5, с. 391]. 

Сміх, за Ж. Батаєм, є проявом ірраціонального, і тому може безпосередньо 

асоціюватись зі станом, граничним з божевіллям: «Він лицемірив; коли вона 

вперше увійшла до нього додому, він убрався в сутану і нічого з нею не робив, 

тільки пив – в квартирі А. змішання крайнього розброду почуттів і 

перебільшеної височини серця заворожує, кружляє голову, немов алкоголь. 

Часом ми навіть заходилися від сміху, всі троє, як божевільні» [5, с. 228]. 

Здається, що іншого виправдання для сміху для Батая не існує: «Все суще має 

обов'язково володіти цим божевільним глуздом – немов полум'я, сни, 

нестримний сміх – в такі хвилини, коли накочується спрага винищення, по той 

бік бажання тривалості навіть найостанніше безглуздя в кінцевому рахунку 

буде таким сенсом, що складається в запереченні всіх інших. (А може, в ньому і 

полягає значення кожної людини, яка втілює як таку нісенітницю всіх інших 
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людей, але тільки тоді, коли йому байдуже існування в тривалості, – а наука 

[філософія] є граничний випадок цієї пожежі, наче задути свічку є граничний 

випадок полум'я)» [5, с. 231].  

Для Батая сміх – це не просто заміна категорії комічного. Це реакція 

людини на відчуття себе-на-межі, коли вже нікуди йти далі, і людина сам на сам 

із своїм буттям: «Компанійський сміх в цій самоті в'язниці ... сміх настільки 

досконалий, що сама смерть ... загалом, настільки досконалий, що я не можу 

уявити слабкість того, хто відчував б потребу перевірити, чи знають його інші. 

Бо цей сміх, якщо вдасться вивільнити його, сам по собі володіє досконалістю 

сфери та ефемерною закономірністю мильних бульбашок [5, с. 543]. 

Батай проголошує «анти-естетичність» своїх творів через «анти-

комічність» як один з прийомів, поряд з еротичним, безформним та низьким. 

Всі данні концепти в межах літератури Батая, на практичному рівні виступають 

в якості специфічних прийомів автора для досягнення здійснення 

«внутрішнього досвіду» в межах власного письма. Наведемо коментар 

дослідника М. Євстропова: «Про сміх можна говорити остільки, оскільки 

смішним виявляється гранично жахливе ... Як трансгресія сміх є відношення до 

межі, в ньому корениться сама двозначність, яка позначається не тільки у вже 

здавна підміченого зв'язку смішного і страшного, огидного і бажаного, але й 

також і блюзнірської, богохульної сторони сміху» [32, с. 129-132]. 

Також «анти-естетичність» тррансгресивного досвіду Ж. Батая виражається 

в анти-поетичності: «Є якась загальна згода, яка ставить в особливе становище 

обох авторів, до блиску поезії додати блиск враження. Двозначність пов'язана з 

їх іменами, але і той і інший вичерпали сенс поезії, який завершується у своїй 

протилежності, в почутті ненависті до поезії. Поезія, яка не здатна піднятися до 

нісенітниці поезії, є лише порожнеча поезії, красива поезія» [5, с. 302]. 

Відповідно до такого переконання, Батай створює поезії, що відповідають його 

теоретичним ідеям: в деяких творах, написаних прозою, Батай інсталює вірші, 
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змістовно не поєднані з канвою сюжету. У своїй статті «Воля до неможливого» 

Ж. Батай дає більш детальну розробку цієї думки: «Логічний світ вмирає, 

породжуючи багатства поезії, однак ці уявні можливості ірреальні, смерть 

реального світу – ірреальна; в цій відносній пітьмі все двозначно і вислизає від 

осягнення: тут я можу посміятися як над самим собою, так і над іншими. Все 

реальне позбавлене цінності, а всяка цінність – ірреальна. Звідси неминучість і 

легкість, з якими відбувається зісковзування, коли я вже точно не знаю, брешу я 

чи божеволію. Ця ситуація затягує, як болото: звідси необхідність нічного 

мороку» [5, с. 598]. 

Принципова відмова від «поезії» відбувається у формі гри: «…його загроза 

зберігається: природа здатна знищити мене – звести мене до себе самого, 

скасувати гру, в яку я граю далеко за її межами, – і яка вимагає від мене 

нескінченного безуму, веселощів, чуття. Розслабившись, виходить із гри, і те ж 

саме від надлишку уваги. Від гравця вимагається смішлива запальність, 

необачливий стрибок і спокійна ясність, до тих пір, поки вдача – або життя – не 

покине його. Я все ближчий і ближчий до поезії: але лише для того, щоб в ній 

не бути» [5, с. 301]. Таким чином, Батай в межах власної творчості видозмінює 

практику створення поетичного твору через відмову від естетичного як такого. 

Батаєвський метод «від протилежного» надає принципово нові форми 

естетичного досвіду в літературі. 

Інший прийом в межах прориву до анти-естетичності – використання 

концепту безформного (як варіація в текстах Батая – безмежне). Безформне є 

важливим поняттям для нас в контексті дослідження естетичної концепції 

Жоржа Батая: відмова від форми означає відмову від можливості естетичної 

оцінки з боку суб'єкта, а отже – тотальна відмова від методології класичної 

естетики. Батай робить це на неофіційному, дещо «хуліганському» рівні, – 

використовуючи відповідні метафори та знаки. Російський дослідник С. Зєнкін 

наводить більш ніж яскравий приклад метафори безформного у Батая, «У цій 
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прозі, здавалося б, подолані будь-які табу, і все ж предметом дійсного табу 

залишаються екскременти: маніпуляції з ними переживаються як надзвичайно 

тяжкий гріх («нічого подібного між нами більше не бувало»), згадують про них 

алегорично, їх витлумачують як важливі знаки долі. Це явно сакральна 

субстанція, і, мабуть, сакральність її визначається її «безформністю» [38, с. 31]. 

Як ми бачимо, концепт безформності поєднується з іншими концептами, що 

використовуються Батаєм: сакральним, табу. Безформне також, зазвичай, 

прирівнюється до мерзенного, низького, жорстокого. Так, Батай наче спеціально 

експериментує зі сприйняттям читача задля формування в нього специфічного – 

«анти-естетичного» – естетичного досвіду.  

Жорстокість також є важливим поняттям в межах дослідження 

літературної творчості французького письменника, що виникає на різних рівнях 

дискурсу: не лише в процесі оповідання, але й у «втручаннях» автора в канву 

свого твору: «Я надрукував цю книгу вперше п'ятнадцять років тому. Я дав їй в 

ту пору темну назву: «Ненависть до поезії». Мені здавалося, що єдиним 

підступом до істинної поезії є ненависть. Поезія набувала силу тільки в 

жорстокості бунту. Але досягти тієї жорстокості поезія може, лише шляхом 

заклику до неможливого. Майже ніхто не зрозумів, у чому сенс першої назви, 

тому, врешті-решт, я обрав «Неможливе» [5, с. 226]. 

Інший приклад практичного застосування концепту жорстокості у власних 

літературних творах представлений в розповіді «Історія ока»: «Тоді я ліг в 

траву, поклавши голову на плоский камінь і звернувши очі до Чумацького 

Шляху, дивної просіці з астральної сперми і небесної урини крізь черепний звід 

сузір'їв: ця тріщина, що розкрилася на верхівці неба, немов складалася з випарів 

амонію, блискучих в нескінченності – в порожньому просторі, де вони 

роздираючі, як крик півня в повній тиші; яйце, виколоте око чи мій засліплений 

череп, притиснутий до каменю, нескінченно і симетрично відображали її 

образи. Нудотний, абсурдний півнячий крик збігався з моїм життям: тобто тепер 
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це був Кардинал – через свої надтріснуті, червоного кольору, пронизливі крики, 

які він викликав в шафі, а ще тому, що півнів ріжуть...» [5, с. 73]. 

І ще один приклад з того ж твору – в межах даного дослідження важливим 

є порівняння образів, змальованих в обох уривках: «Я вже в усіх деталях уявляв 

сцену в церкві, зокрема виривання очей. Помітивши зв'язок цієї сцени з моїм 

реальним життям, я асоціював її з розповіддю про відому кориду (я дійсно на 

ній був присутній – імена та дата точні, про неї не раз згадує у своїх книгах 

Хемінгуей); спочатку я не робив ніякого зіставлення, але, розповідаючи про 

смерть Гранеро, зрештою зніяковів. Виривання очей було не чистим вимислом, 

а переносом на вигаданий персонаж реального поранення, отриманого на моїх 

очах реальною людиною (то був єдиний мною бачений смертельний випадок). 

Так два найбільш чітких образи моєї пам'яті виходили з неї в невпізнаному 

вигляді, як тільки я починав шукати максимальну непристойність» [5, с. 88]. 

У першому прикладі присутній лише натяк на жорстокість, знову за 

рахунок метафори, – використаний образ півнів, на рівні несвідомої асоціації, 

аналогії за звуком і за кольором. Як нами вже було зазначено раніше, тут 

прослідковується експериментування письменника із синестезійним: слово 

«зображає» звук.  В другому прикладі ідея жорстокості більш розкрита: мова 

йде про жорстокість, адже описується поєднання двох протилежних станів: 

збудження та смерті. Трансгресивне збудження під час трагічної смерті іншої 

людини – яскравий художній образ, що передає трансгресивний досвід в його 

повноті. Ця сцена – кульмінація «Історії ока»: зустріч найстрашнішого (жаху) та 

найпрекраснішого (найвища точка почуттєвості).  

Таким чином, естезис в межах творів Батая набуває свого негативного 

стану: поле сприйняття розфрагментоване та зруйноване наче розібраний пазл, 

тіло письма розбите «насильницьким чином». В цьому виявляється анти-

естетичність і трансгресивність не лише теоретичного, але й літературного 

доробку французького мислителя: «Якщо людський розум (кордон) буде 
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подолано тим самим предметом, якому була визначена межа, якщо розум Е. не 

витримає, мені залишиться лише налаштуватися на тональність надлишку, який 

зруйнує, в свою чергу, і мене самого. Але той надлишок, що спалює мене, це 

налаштування любові, і тремчу я не перед Богом, але від пристрасті кохання. … 

Кожне падіння в цей світ дурних мрій саме собою – цілісний досвід смерті (але 

без роздільної ясності пробудження). … Якби ми не черпали наївно з джерела 

болю, який видає нам божевільну таємницю, ми не могли б віддатися нападу 

сміху; у нас було б незворушне обличчя розрахунку. Сама непристойність є 

лише формою болю, але так «легко» пов'язаною зі сплесками відродження, що з 

усіх мук вона найбагатша, найбожевільніша, найдостойніша заздрості» [5, с. 

278-285]. 

Ми можемо чітко бачити в літературних творах, як Ж. Батай засобами 

естетичної науки приписує людині трансгресивність. Найвищий ступінь прояву 

трансгресивного в суб’єкті – здатність до створення поезії: «У лоні безміру я 

надлишок, що перевершує цю безмірність. Моє щастя і саме моє буття 

виникають з цієї надмірності. Серце людяне в тій мірі, в якій воно здатне до 

спротиву (тобто: бути людиною означає «не згинається перед законом». Поет не 

зовсім виправдовує – не зовсім приймає – природу. Істинна поезія поза законом. 

Але врешті-решт поезія приймає поезію» [5, с. 300]. 

Але, звичайно, для Батая це не поезія в її класичному розумінні – це «анти-

поезія», побудована поза канонами та нормами поетичного, всупереч їм: «Якби 

я брехав, я б залишався в сфері поезії – словесного подолання світу. Якби я 

упирався в сліпому осудженні світу, цей осуд був би хибним (як і його 

подолання). В якомусь сенсі поглиблювалася саме моя згода з миром. Але 

оскільки я не міг завідомо брехати, я став безумцем (здатним ігнорувати 

істину). Або, не в силах більше розігрувати перед самим собою комедію 

абсурду, я знову-таки став безумцем, але внутрішньо: я знайшов досвід мороку» 

[5, с. 303]. 
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Саме в поетичній формі французькому мислителю вдалося віднайти 

можливість передати досвід «неможливого», насичено відобразити зміст 

«низької матерії», представивши це яскраво, використовуючи біографічні 

матеріали та поєднуючи їх із плодами обмеженої фантазії. Не зупиняючись ні 

перед чим, Батай ставить перед собою головну мету – йти назустріч 

трансгресивному досвіду, переживати його та описувати, бо для цього настав 

доречний час: «Все, що передує, після того, як я перечитав його, здається мені 

якимось позамежним. Це вперте прагнення жити на самій межі людських 

кордонів викликає у мене змішане почуття: те ж саме, напевно, відчували наші 

батьки при вигляді божевільних, яких вони шанували, але жорстоко віддаляли 

від себе: їх вважали божественними, але все-таки вони залишалися огидними – 

сміховинними, абсолютно безнадійними. Ми повинні, вдаючись до грубих 

доводів, долати спокусу заперечувати свої кордони, однак ті, хто їх заперечує, 

вправі на якийсь час примушувати нас мовчати» [5, с. 404]. 

На нашу думку, літературні твори Ж. Батая – це спроба здійснити 

багаторівневе дослідження проблеми трансгресивного досвіду: на теоретичному 

рівні та на практичному. На перший погляд, «диковинна» непродуманість 

оповідання за умов уважного розгляду постає виваженим експериментом: 

кожний прийом, кожна деталь та кожне словосполучення списуються в єдину 

концепцію, яка також доповнюється рівнем літературно-критичного 

дослідження (про яке буде йти мова в наступному пілрозділі). Подібна 

багатошаровість виявилася авангардною та вельми актуальною в межах 

розвитку французбкої філософії ХХ століття, надаючи послідовникам Ж. Батая 

нові горизонти мислення. 

«Поезія для Жоржа Батая – спосіб вираження витрати і жертвопринесення, 

"творіння за допомогою витрачання надлишкового". Щоб створити мову 

загальної економіки, необхідно, щоб вона була формою витрати – 

"жертвопринесенням слів". Кожне поняття вказує на певний клас предметів чи 
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явищ, які за ним стоять. Це дозволяє закріпити за ними певний сенс і, 

відповідно, цінність. Таким чином, ми можемо фіксувати економічний вимір 

мови, говорити про економію знаків у тексті – про терміни та їх вартість. 

Поняття витрати активно запроваджується Батаєм у філософію, в соціальну та 

економічну теорію, розширює межі наукової мови. Це дозволяє говорити про 

заперечення і переоцінку слова як репрезентації існуючого канону в межах 

літератури. Його стратегія – не створення нових, але, швидше, руйнування 

старих логічних зв'язків філософського, метафізичного чи художнього наративу 

– в подальшому призвела до розвитку методу деконструкції» [98, с. 135].  

Здійснення аналізу ключових художніх творів Жоржа Батая в контексті 

трансгресивної проблематики надає нам можливість дослідити його 

літературно-критичний доробок, в межах якого Батай також звертався до 

дослідження трансгресивного досвіду поетів та письменників ХІХ та ХХ 

століть. 

 

 

 

 

 

3.2. Мистецтво ХІХ – ХХ ст.ст. як об’єкт філософсько-естетичного 

аналізу Ж. Батая. 

В межах трансгресивної концепції Жоржа Батая важливим є звернення не 

лише до його літературної творчості, але й до літературно-критичної практики 

мислителя. Батай є автором низки критичних статей, в яких звертається увага та 

проводиться скрупульозний аналіз літературних творів європейських та 

американських митців ХІХ та ХХ століть. Критика Жоржа Батая містить в собі 

ідеї, закладені ним у власній творчості та віднайдені в межах творчості інших 

авторів. Звернення французького мислителя до позиції інших письменників 
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відбувається в межах загальної трансформації даної позиції: перехід до 

взаємозалежності творця та його твору в межах загального естетичного поля, 

«тексту», який існує та розвивається вже за своїми власними законами. Для 

Батая принципово важливим є процес вторгнення в таємний особистий світ 

митця, скрупульозний аналіз його внутрішнього емоційного стану, що 

перетворюється на естетичні образи в межах написаних творів. Батай робить це 

напрочуд вишукано: він викладає свій аналіз в лапідарній формі, у вигляді 

коротких статей. 

Зокрема, можна виокремити наступні критичні статті Ж. Батая: 

«Мистецтво та сльози Андре Жіда», «Густав Моро, "відсталий" попередник 

сюрреалізму», «Рене Шар та сила поезії», «Мане» та інші. В межах цих статей 

Батай аналізує творчий доробок та життєві події митців з точки зору їх 

трансгресивного, або в деяких випадках революційного значення в розвитку 

культури та мистецтва.  

Головним твором літературно-критичного доробку Жоржа Батая є 

об’єднана збірка есе «Література і зло» (1957), в якій автор аналізує творчість та 

життєві шляхи Вільяма Блейка, Шарля Бодлера, Емілі Бронте, Жана Жене, 

Франца Кафки, Жюля Мішле, Марселя Пруста, Донасьєна Альфонса Франсуа де 

Сада. 

Цікавим для нас є спостереження за новим експериментом Ж. Батая: окрім 

розгортання концепції трансгресивного досвіду в межах власних творів, він 

намагається продемонструвати її дієвість, продуктивність по відношенню до 

творчості інших авторів. Будучи послідовним у своєму методі, Батай досягає 

успіху в даному задумі.  

Сам Жорж Батай наступним чином пояснює свої літературно-критичні 

дослідження: вони є «результатом моїх старань визначити сенс літератури ... 

Література – основа буття або основа ніщо» [130, с. 171]. Для мислителя, 

література, як і мистецтво в цілому, має трансгресивний ґрунт, є надлишковою 
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діяльністю. І таку характеристику він надає не лише своїм власним творам, але 

й чужим. Батай заглиблюється в сутність літературного твору, яка корелюється 

з трансгресивним досвідом автора цього твору. 

Так, в творі «Література і зло» Жорж Батай вдається до аналізу 

трансгресивності як ґрунтівної характеристики героїв «Буремного перевалу» 

Емілі Бронте: «Трансгресія в часі є більш легкою в своєму здійсненні, коли 

заборона менш визначена. Так же Емілі Бронте і Кетрін Ерншо, яких ми бачимо 

крізь призму подолання ними кордонів і спокути, керуються швидше не 

загальноприйнятою мораллю, а певною надмораллю. … Закон, який порушує 

Хіткліфф, а разом з ним і Кетрін Ерншо, здійснюючи це мимоволі, – в першу 

чергу закон розуму, закон спільноти, заснований християнством на союзі 

первинної релігійної заборони, сакрального і розумного» [130, с. 180]. Для Батая 

є принципово важливим моментом безпосередня роль та участь письменника в 

трансгресивності своїх героїв: паралельно з дослідженням твору того чи іншого 

автора, Батай звертається до аналізу біографій письменників. Автор є 

прикладом суб’єкта трансгресивного досвіду, інакше він не здатний 

транслювати переживання такого кшталту у власних працях. Яскравим 

прикладом цього був і сам Жорж Батай, поєднуючи посаду бібліотекара та 

регулярне відвідування домів розпусти. Подібний досвід він вишукував і в 

житті інших письменників: недосконалість, наявність вад та суперечностей в 

характері та способі життя митця є запорукою глибинності його героїв. 

 Досліджуючи мотиви фатальних вчинків персонажів «Буремного 

перевалу», Батай вважає за обов’язкове проаналізувати хід думки авторки цього 

твору: «В уявленні Емілі любов була пов'язана не тільки з ясністю, але і з 

жорстокістю і смертю, так як, напевно, в смерті – істина любові. Так само, як в 

любові – істина смерті» [130, с. 174]. 

Звертаючись до способу мислення й життя іншого письменника, Батай 

зіставляє їх із власними, пропускаючи чужий досвід через свій: «Якщо я говорю 
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про Емілі Бронте, то повинен як слід довести своє основне положення. На мою 

думку, еротизм є ствердженням життя навіть у смерті. Сексуальність залучає 

смерть не тільки тому, що знову прибулі продовжують і заміщають тих, що 

пішли, але й оскільки сексуальність змінює життя тих, хто розмножується» 

[130, с. 174]. Жахлива смерть Кетрін в романі Бронте розглядається Батаєм як 

центральний трансгресивний момент: цей момент є «проклятою часткою» в 

творі, найвищим ступенем людяності в її еротичності. Якщо, цитуючи відомий 

вислів Батая, «оргазм – це маленька смерть», то смерть виявилася найбільш 

еротичним (а отже, трансгресивним) моментом в межах людського досвіду. 

Позиція, найближча по відношенню до не-буття, до ніщо, є кульмінацією 

можливості людського як такого: в цьому постає квінтесенція літератури. Це є 

найпрекраснішим для Батая. «Якщо мова йде про смертних, все це як можна 

краще підходить до героїв "Буремного перевалу" Кетрін Ерншо і Гіткліффа. Ні в 

кого ця істина не прозвучала з такою силою, як в Емілі Бронте. І справа не в 

тому, що вона сформулювала думку, яку я виклав зі властивою мені 

незграбністю, а в тому, що вона це відчула і висловила «смертельно», в деякому 

роді божественно» [130, с. 175]. 

Проблему співвідношення особистості автора та розгортання подій та 

емоції Ж. Батай аналізує також на матеріалі творчості Марселя Пруста. 

«Всепоглинаюче прагнення до бруду, штучно придумане Садом, вело його до 

стану пересиченості, коли всі відчуття притупляються і зникає сама можливість 

отримати задоволення. Література (вигадані сцени романів) була для нього 

невичерпним джерелом, але навіть вона не могла його задовольнити, бо йому не 

вистачало вищої насолоди від почуття моралі, від того злочинного смаку, 

властивого провинам, без якого вони здаються природними, без якого вони є 

природними. Пруст є вправнішим за Сада, він жадає насолоди і розмальовує 

порок в ненависний колір, таврує його чеснотою» [130, с. 268]. Дослідника 

цікавлять суб’єктивні мотиви автора «В пошуках утраченого часу», які в 
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подальшому розгорнулися в складні перипетії героїв серії романів. Більшість 

героїв мали своїх прототипів з оточення М. Пруста. Внутрішня суперечливість, 

страждання та практика самообмеження – складний коловорот почуттів автора 

– є об’єктом аналізу Жоржа Батая. 

Письменники, обрані Батаєм для дослідження, відзначалися наявністю 

трансгресивного досвіду як в своєму житті, так і в історіях своїх героїв. Цей, 

часто прихований, досвід виявляється в художніх прийомах, що 

використовувалися митцями на сторінках їх творів: «Як і в грецькій трагедії, в 

«Буремному перевалі» закон сам по собі не скасований, але простір, де існує 

людина, все ж таки перебуває за межею дозволеного. Заборонений простір – це 

простір трагічний, або, вірніше, сакральний» [130, с. 179]. Сам образ перевалу, 

який так приваблює героїв, є метафоричним, адже відсилає до особистих 

страждань жінки-автора.  

В даному контексті, напрочуд цікавим є термін «надмораль», який Ж. 

Батай використовує в межах свого літературно-критичного аналізу. На перший 

погляд, поняття з суто етичним смисловим наповненням, відсилає до 

естетичного: «надмораль» виноситься за межі Добра і Зла. «Надмораль» є 

етичним релятивізмом, в якому панує прагнення до межі, виражене в 

естетичних образах. 

Виходячи з цього, найбільш вдалий естетичний образ виходить за умов 

його трансгресивного наповнення. І яскравим прикладом такого образу постає 

жорстока людина: «Особливість садизму, навпаки, – в отриманні задоволення 

від споглядання найжахливішого руйнування, руйнації людини. Саме садизм і є 

злом; вбивство заради матеріальної вигоди – ще не справжнє і чисте Зло, чистим 

воно буде, коли вбивця, крім вигоди, на яку він розраховує, отримує насолоду 

від скоєного» [130, с. 176]. Так, межах свого літературно-критичного доробку, 

Батай звертається до поняття жорстокості: герої творів, описаних в «Літературі і 

злі», проявляють свою жорстокість не вимушено, а в результаті свідомого 
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вибору, як це робить Гіткліфф: «Сюжет книги – бунт знедоленого, вигнаного 

волею долі зі свого ж царства і палаючого непоборним бажанням повернути 

собі втрачене» [130, с. 177].  

Якщо в творі Е. Бронте Ж. Батай вбачає «надмораль», то в поетичній збірці 

«Квіти зла» Ш. Бодлера він акцентує увагу на свідомому виборі оспівування 

сторони Зла. В результаті, критик характеризує творчість французького поета як 

«негативну поезію», анти-поетичну за своєю сутністю: «Подолана сама поезія 

Бодлера: протиріччя між відмовою від Добра (від цінності, продиктованої 

піклуванням про тривалість) і створенням тривалого твору спрямовує поезію на 

шлях стрімкого розкладання, де вона осягає себе, все більш і більш негативно, 

наче якесь досконале мовчання волі» [130, с. 208-209]. В цьому, за Батаєм, 

виражається роль Бодлера як поета в історії літератури: оспівування Зла як 

відмова від традиційної поетичності. В цьому виявляється анти-естетичність 

творчості Бодлера крізь призму теоретичних поглядів Батая.  

Звичайно, Батай робить такі висновки, спираючись також і на біографічні 

данні щодо досліджуваного митця: експериментування з наркотичними 

засобами, хвороби та інші суперечливі факти з життя поета привертають до себе 

увагу та натякають на трансгресивну основу творчості. «Неправильна» 

поведінка митця є відображенням складної психологічної ситуації, на думку 

Батая, що перетворюється на моральний мазохізм: «Я вважаю, що людина 

неминуче налаштована проти самої себе і що вона не може розібратися в собі, 

не може полюбити себе до кінця, якщо не стане об'єктом осуду» [130, с. 193]. 

Врешті-решт, страждання поета трансформуються в появу такого концепту 

в межах його творчості як «безум». Естетизація божевілля є художнім 

прийомом, що викликає зацікавленість Ж. Батая: «Принаймні, звернувшись до 

подібного задуму, Бодлер пішов так далеко, як міг, - від «Квітів Зла» до безуму: 

він мріяв не про неможливе статуї, а про статую неможливого» [130, с. 202]. 

Автора як літературних, так і живописних робіт, Вільяма Блейка сучасники 
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також вважали божевільним – через постійні видіння митця. Проте, у випадку 

Блейка, Батай трактує його трансгресивний досвід через поняття 

«безформного»: «Ці міркування не такі недолугі, як здається, вони обґрунтовані 

і зрозумілі для того, хто бачить їх ззовні, з боку безформного почуття, яке хотів 

передати Блейк. Це почуття сприймається лише в надмірності, де воно 

переходить звичайні межі і більше ні від чого не залежить» [130, с. 227]. 

Специфічний естетичний досвід спровокований нерозумінням з боку 

Іншого, яке митець прагне подолати, але не може це зробити. В результаті, це 

виражається в нечіткості форми твору мистецтва. Безформність є проявом 

трансгресивного досвіду в мистецтві: «У його творах (віршах, картинах) є 

неврівноваженість. Вони вражають байдужістю до звичайних правил. Щось, що 

виходить за встановлені межі, залишається глухим до несхвальним зауважень зі 

сторони, піднімає на вищий щабель ці вірші і зображення, виконані в насиченій 

кольоровій гамі» [130, с. 222]. 

В межах трансгресивного досвіду Блейка Ж. Батай констатує примат 

естетичного: поезія замінює митцю релігію, ототожнюється з нею: «Парадокс 

Блейка полягає у визначенні суті релігії як суті поезії та у визнанні, що можна 

пояснити безсиллям, що сама по собі поезія не може бути вільною й об'єктивно 

цінною. Іншими словами, вона насправді не може бути одночасно поезією і 

релігією. Вона означає відсутність релігії, якою повинна була б стати» [130, с. 

227]. Для тогочасного суспільна – це безперечний прояв Зла в мистецтві. Проте, 

коли ми говоримо про мистецтво, що народжується в результаті досвіду 

трансгресії його автора, Зло перестає бути вибором, воно є способом мислення 

й буття: «…Вільям Блейк ототожнив на одну мить життя зі споконвічною дією: 

так, істина Зла, яка по суті є відмовою від рабських відносин, є його істиною» 

[130, с. 237]. Блейк вичерпує натхнення із своїх сюрреалістичних видінь, 

створюючи картини та вірші, в яких зображає чудових та неймовірних створінь. 

Це вираз його внутрішньої безформності – як моральної, так і естетичної. Таким 
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чином, перехід на бік Зла не є особистісною провиною художника, але є 

свідоцтвом досвіду трансгресії. 

Якщо В. Блейк виражає Зло в безформному, то французький поет та 

публіцист Жюль Мішле з цією метою використовує образ жінки. Для Батая 

особливого значення набуває твір Мішле «Жінка», в якому жіноче 

безпосередньо пов’язане з нескінченним бажанням. Для Ж. Мішле жінка – 

символ трансгресивного, вона непередбачувана, і тому нескінченна в своєму 

освоєнні: «Аргументи, знайдені Мішлє для затвердження першості жінок в цих 

проклятих справах, також здаються абсолютно вірними. Каприз, жіноча ласка 

висвітлювали царство пітьми; щось від відьми зв'язується з нашим уявленням 

про спокусу. Захоплене прославляння Жінки і Любові, яке складає сьогодні 

основу наших моральних багатств, бере свій початок не тільки від лицарських 

легенд, а й від ролі, яку жінка грала в магії…» [130, с. 250]. Важливим є 

ототожнення жінки та відьми, яке Ж. Мішле описує в своєму творі «Відьма». 

Такий погляд на жінку – зляканий та захоплений водночас – є близьким Батаю 

за своєю емоційністю. 

Окремий розділ праці «Література і зло» відповідає зверненню Жоржа 

Батая до творчості Маркіза де Сада, чиї твори та життєві факти постали 

прикладом вираження трансгресивного потенціалу для французького філософа:  

«Це був один із найзапекліших і бунтівних людей, які коли-небудь говорили 

про заколот і про лють: словом, жахлива людина, збурена пристрастю 

неможливої свободи» [130, с. 242]. 

Батай не відчуває абсолютного захоплення по відношенню до Сада. Як 

критик, він визнає, що творчість Маркіза є відповідною його особі: «Надалі я 

доведу, що мета Сада (і в цьому він відрізняється від звичайного садиста, який 

себе таким не усвідомлює) – чітко зрозуміти, чого може досягти «розбещення» 

саме по собі (а «розбещення» веде до втрати свідомості), дізнатися, як зникає 

розрізнення між суб'єктом і об'єктом. Таким чином, його мета відрізняється від 
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мети філософії тільки шляхами її досягнення (Сад виходив з фактичних 

«розбещень», які він хотів зробити нематеріальними, а філософія виходить зі 

спокійної свідомості – з чіткої умоглядності, щоб привести її до якоїсь точки 

плавлення). Спочатку я хотів би сказати про очевидну одноманітність книг 

Сада, що відбувається через рішення підпорядкувати літературну гру 

невимовній події. Ці книги, дійсно, так само відрізняються від того, що зазвичай 

приймають за літературу, як пустельний скелястий простір, безбарвний і 

нудний, відрізняється від улюблених нами різноманітних пейзажів, струмків, 

озер і степів» [130, с. 249].  

Отже, за Батаєм, твори Сада приносять страждання читачу, вони не є 

розважальними, хоча представляють собою певну гру: «У Сада, що поставив 

себе поза людством, протягом всього його довгого життя, було тільки одне 

заняття, яке його поглинало, – до повної знемоги перераховувати всі способи 

руйнування людей, руйнувати їх і насолоджуватися, думаючи про їх смерть і 

страждання» [130, с. 250]. Як читач, Батай усвідомлює, що жорстокість 

виходить за межі еротичних фантазій Сада, описаних в його творах. Така ігрова 

жорстокість начебто «виринає» з тексту в напрямку до реципієнта, естетичний 

досвід якого втрачає класичну форму, проте викарбовується у новому – 

безформному стані: «Сексуальна нерозбірливість розкладає єдність форми; нас 

уявляють – для нас самих і для оточуючих – у вигляді певних істот (що 

підштовхують до нескінченності, тобто до смерті). В чуттєвості є якесь 

сум'яття, ніби ти потонув: це як нудота, коли бачиш труп» [130, с. 254]. 

Ж. Жене – особлива постать в межах літературного дискурсу ХХ століття. 

В межах полеміки з Ж.-П. Сартром Жорж Батай залишався на боці Ж. Жене та 

захищав його літературні прийоми та знахідки, інноваційні та, безперечно, 

трансгресивні для свого часу. Питання дослідження творчого доробку Жене 

було для Батая принциповим, адже це була ще одна тема для дискусій з Ж.-П. 

Сартром, про які було зазначено раніше: «Краса, яка створює мелодію, є 
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порушенням закону, подоланням заборони, що і є суттю самовладності. 

Самовладність – це можливість знехтувати смертю і піднестися над законами, 

що стверджують життя. Вона тільки зовні відрізняється від святості, адже 

святий – це той, кого притягує до себе саму смерть… Втім, ми ніколи не маємо 

забувати, що значення слова «святий» – «священне», а священне вказує на 

заборону, жорстокість, небезпеку і одне лише зіткнення з ними віщує знищення 

– тобто Зло» [130, с. 296]. 

Акцент на естетичних ознаках за рахунок моральних властивостей – це 

магістральна лінія трансгресії початку ХХ століття, яку могли прийняти та 

зрозуміти далеко не всі. Жорж Батай виступив апологетом такої тенденції: 

«Принцип людської моралі пов'язаний з тривалістю людського існування. 

принцип самовладності (або святості) – з істотею, чия краса створена 

байдужістю до цієї тривалості, навіть, швидше, тяжінням до смерті» [130, с. 

296]. 

«Надмораль», відмова від морального виміру, звернення до зла, а також 

«поглиблене Зло – це варіанти опису Батаєм трансгресивного досвіду в текстах 

письменників та поетів ХІХ та ХХ століть: «Жану Жене потрібно поглиблене 

Зло, повністю протилежне Добру, Зло досконале, тотожне красі в її 

досконалості: і Аркамон покликаний його частково розчарувати» [130, с. 298]. 

Ж. Батай робить важливий висновок щодо ролі місця і ролі літератури в 

межах концепції трансгресивного досвіду: «Літературна творчість – в тій мірі, в 

якій вона співпричетна поезії, є самовладним процесом, що зберігає спілкування 

у вигляді зупиненої миті або ланцюжка таких миттєвостей, і що відокремлює 

спілкування в даному випадку від твору, але водночас і від читача» [130, с. 300-

301]. В літературному творі напрочуд яскраво відображена трансгресивна 

сутність особистості (письменника – читача – людини): «Для того щоб пояснити 

сенс досвіду, набутого не лише письменником, а й людиною, яка порушила всі 

закони суспільства і всі заборони, на яких воно ґрунтується, я повинен буду 
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виходити з чисто людського аспекту самовладного спілкування. Людина, на 

відміну від тварини, здійснилася через дотримання заборон ...» [130, с. 313]. 

Жорж Батай розробляв концепцію трансгресивного досвіду не лише як 

письменник або філософ-теоретик, але й як літературний критик. Жорж Батай 

був дуже обізнаною людиною, не зважаючи на те, що освіта його мала 

нетрадиційний та вільний характер. Проте в цьому виявляється особливість 

такої постаті як Жорж Батай: не здобувши академічної філософської освіти, ця 

людина протягом свого життя знаходилася в центрі розгортання культурних та 

академічних подій Франції 30 – 60-х років ХХ століття. За допомогою своєї 

різнобічної діяльності, він здійснив неабиякий вплив на своїх сучасників та 

послідовників. Критичні дослідження Батая доводять, що трансгресивна 

проблематика розгорталась в межах розвитку європейського мистецтва.  

На початку твору «Література і зло» Ж. Батаєм стверджується одна з 

найбільш важливих ідей не лише літературно-критичного доробку, але й всієї 

філософської концепції. Вона виступає основою даної літературознавчої праці. 

Як пише Н. Бунтман «Письменник знає, що він винен. Він міг би зізнатися в 

своїх провинах. Він може претендувати на радість лихоманки – знак обраності. 

Гріх, засудження стоять нагорі. В долях восьми письменників, що вивчаються в 

цій книзі, ми передчуваємо небезпечне, але по-людськи важливе устремління до 

злочинної волі» [18, с. 12]. 

Таким чином, Жорж Батай розгортає трансгресивну проблематику, в якій 

суб'єктом трансгресивного досвіду постає автор літературного твору як суб'єкт 

перетинання межі. Важливим є також те, що в межах трансгресивної 

проблематики Жоржа Батая найбільш яскраво виявляється взаємопроникнення 

та взаємообумовлення етичного та естетичного начал творчості. 

Літературна критика Батая є переважно своєрідною відповіддю на 

літературознавчий маніфест Ж.-П. Сартра «Що таке література?», в якому 

стверджувалося: художня критика має право на існування, якщо в ній чітко 
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визначена політична позиція автора [88]. За С. Зєнкіним, «Батай був 

звинувачений Сартром в “ненависті до мови”, в презирстві до читача і в 

недбалому відношенні до філософських термінів. «Література і Зло», зокрема 

глави, присвячені Бодлеру і Жене, – не лише відповідь на подібні звинувачення, 

а й викладення власної думки про зв'язок істинної літератури з іншими сферами 

життя. Цей перехід засвідчує діаметральну протилежність точки зору 

екзистенціаліста» [37, с. 13]. На нашу думку, піднесення над повсякденністю 

життя, зависання в часі, перехід у простір, де не діють звичайні закони, 

здійсненні лише за відмови від реальної влади, – ось основні характеристики 

позиції автора (або навіть критика) по відношенню до читача. В межах полеміки 

з Сартром Батай вибудовує літературну критику, що відображає 

трансгресивність літератури як такої: письменник має звертатися до меж 

існуючої системи, як художньої, так і політичної. Трансгресивність позиції 

автора також розгортається по відношенню до читача в межах написаного 

твору: авторське «повідомлення» виступає в якості містичного зв'язку з 

читачем. Цей зв'язок є вільним від політичного, культурного та соціального 

контексту. Це також є репрезентантою «надлишку» як феномену розвитку 

суспільства, своєрідним «даром» іншому в межах ритуалу «потлач».  

Як зазначає сучасна російська дослідниця Н. Бунтман, «Батай-

літературознавець навряд чи може бути зарахований до певної визначеної 

школи французької критики. Проза та поезія для нього швидше не об'єкт 

дослідження, а трамплін, по якому злітає його філософська думка. Міркування 

Батая не підкоряються законам логіки і правилам класичної риторики. ... Кожен 

з авторів, аналізованих Жоржем Батаєм (так само як і їхні твори), долає межі 

дозволеного, йде за власним поривом. У кожного з них своя «неправильність», 

вони долають бар'єри і опиняються в іншому вимірі, де «пропадають і 

зливаються протилежності», що ведуть до істини» [18, с. 13-14]. 
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Порівнюючи літературу та зло, в межах своєї літературної критики Жорж 

Батай здійснює трансгресивний акт в межах особистого досвіду естетизації 

етичного. Літературна та критична творчість для Батая постала, з одного боку, 

формою трансгресивного досвіду самого автора, а з іншого боку, не є лише 

втіленням, але й «перевіркою» основних постулатів його концепції. Це, в свою 

чергу, демонструє багатошаровість та багатоманітність проявів постмодерної 

художньої культури. 

 

 

 

Висновки до третього розділу: 

У третьому розділі дисертаційного дослідження було проведено аналіз 

концепції трансгресивного досвіду Жоржа Батая на практичному рівні (на 

основі літературного та літературно-критичного доробку митця), в межах якого 

було виокремлено ключові елементи концепції трансгресивного досвіду: 

літературна творчість, її метафоричність, антинормативність та анти-

естетичність. 

Визначено основні характеристики літературної творчості французького 

письменника в межах схоплення трансгресивного досвіду: прагнення до 

вираження неможливого (станів смерті, екстазу), екстатичність, принципова 

незавершеність та непослідовність розповіді, алогічність та дискретність тексту. 

Виокремлено метафоричність як сутнісну характеристику літературної 

творчості Ж. Батая, за рахунок якої здійснюється акт трансгресії по відношенню 

до мови через засіб уяви як механізму творчості письменника. Метафоричні 

образи в творах Ж. Батая репрезентують «надлишковість» тексту відповідно до 

концепції «загальної економіки». Метафоричність літературних творів Жоржа 

Батая можна розцінювати в контексті лінгвістичного повороту (М. Фуко), або в 

межах побудови теорії симулякрів (П. Клоссовські) як засобів перетворення 
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класичного твору на  тіло «письма». 

Встановлено ключові елементи трансгресивності літературного тексту 

Жоржа Батая: вихід на мета-рівень оповідання як трансгресія по відношенню до 

всього попереднього досвіду літератури, звернення до специфічного образу 

жіночого начала (як сфери поєднання божественного і непристойного, 

піднесеного та низького) як апелювання до сакрального в межах 

трансгресивного досвіду. 

Проаналізовано анти-естетичність як ґрунтовну характеристику літератури 

Батая, реалізовану через такі прийоми, як: «анти-комічність» (втілення концепту 

сміху як альтернативи класичним літературним фігурам комічного), 

безформність (відмова від форми як заперечення можливості естетичної оцінки 

твору з боку суб'єкта), жорстокість (як основа мотивації літературних героїв, а 

також як прийом автора по відношенню до власного тексту – свідома 

фрагментація та руйнація розповіді. 

Розглянуто роль Жоржа Батая як літературного критика та здійснено аналіз 

основних ідей, закладеним ним у власній творчості та віднайдених в межах 

творчості інших авторів: дослідження феномену взаємозалежності творця та 

його твору в межах загального естетичного поля, «тексту», який існує та 

розвивається вже за своїми власними законами; демонстрація дієвості та 

продуктивності концепції трансгресивного досвіду по відношенню до творчості 

інших авторів; аналіз трансгресивності, жорстокості, безуму як ґрунтовних 

характеристик літературних героїв та їх авторів.  

Досліджено безформність є прояв трансгресивного досвіду в мистецтві, що 

виражається в нечіткості форми твору, а також постає центральним прийомом 

естетизації етичного в межах літературно-критичної діяльності Жоржа Батая. 

 

 

ВИСНОВКИ 
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В межах даного дисертаційного дослідження була здійснена спроба 

комплексного естетичного аналізу елементів концепції трансгресивного досвіду 

французького філософа, письменника та літературного критика ХХ століття 

Жоржа Батая.  

Актуальність дослідження визначається особливою роллю постаті Жоржа 

Батая як автора однієї з найяскравіших авангардистських концепцій – концепції 

трансгресивного досвіду, викладеної в межах його теоретичних праць, 

літературних творів та, безумовно, літературно-критичних і «словникових» 

статей.  

Актуалізація трансгресивного досвіду в якості предмета естетичного 

аналізу постає ключовим елементом переходу від класичного до некласичного 

типу раціональності. Концепція трансгресивного досвіду Жоржа Батая посідає 

особливе місце в межах переходу від некласичної до постнекласичної естетики, 

а поняття «трансгресія» набуває ознак «концептуальної категорії». 

Естетична концепція Жоржа Батая була сформована в контексті розвитку 

французького літературного життя, а також полемічної філософської думки 30-х 

– 50-х років ХХ століття, представники якої постали засновниками основних 

мистецьких течій того часу, об’єднаних в спільну назву «літературного 

авангарду»: сюрреалізму та екзистенціалізму, а також працювали на перетині 

філософії та літератури. 

Жорж Батай є автором коротких критичних статей, начерків, розповідей 

еротичного характеру, а також праць з економічної тематики, філософських 

роздумів, в межах яких були здійснені аналіз культурних феноменів, 

симптоматичним для тогочасного суспільства, а також дослідження насильства, 

концептів жертовності, витрати, містичного спілкування з Іншим, літературної 

творчості як «неможливої» діяльності. В центрі уваги французького мислителя 

опинилися такі ключові в межах розвитку філософсько-теоретичної думки ХХ 
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століття поняття, як «комунікація», «суверенітет», «гетерологія», «внутрішній 

досвід», «священне», «витрати», «трансгресія», «безформне», «сміх» та інші, 

подальший аналіз яких здійснили французькі філософи-постмодерністи. 

В межах свого теоретичного доробку Ж. Батай визначає як єдиний та 

загальний проект критику філософії, на місце якої поставлене поетичне як 

принципово нова форма наукової мови. В своїй боротьбі з утилітарністю в 

теорії Батай поєднує концепт насилля, поетику та еротизм, що долає 

поміркованість та солідарність, притаманні традиційному філософуванню 

(європейській соціологічній думці). 

Загальна економіка, як філософська концепція Жоржа Батая, є насамперед 

соціальною теорією, яка описує суспільство в якості цілісної системи, що має 

гарантований «надлишок» завдяки різнорідним видам розтрати та споживання, 

серед яких важливо виділити еротизм, мистецьку діяльність людини, появу та 

розвиток образної уяви, здатності до уявлення та відтворювання чуттєво 

сприйнятого.  

Соціологічний аспект концепції Батая спирається на західно-європейську 

філософсько-соціологічну традицію, представниками якої є Е. Дюркгайм, Т. 

Парсонс та З. Фрейд. 

Серед важливих в межах впливу на побудову концепції трансгресивного 

досвіду Жоржа Батая ідей слід виділити наступні: Поняття «центру» в межах 

концепції мислителя виступає ключовим, що в подальшому стане поштовхом 

для звернення Жоржа Батая до антиподу центру – до «межі» як висхідної 

позиції суб’єкта трансгресивного досвіду; методологічне розрізнення 

нормального та патологічного як основного джерела трансгресивної поведінки; 

феномен «табу» та його подолання; поєднання позитивістських та 

психоаналітичних ідей в межах єдиної соціально-філософської концепції. 

Естетична проблематика в межах концепції трансгресивного досвіду Ж. Батая 

вибудовується у взаємозв’язку з соціологічною, що можна прослідкувати на 
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прикладі розгляду понять надлишку, витрати та задоволення, позичених у 

видатних філософів-соціологів та переосмислених Батаєм в відповідно до ідей 

«загальної економіки».  

Поза соціально-філософською існує інша філософська традиція, в межах якої 

розгортається трансгресивна проблематика: німецька традиція, що охоплює 

теоретичні ідеї Г.В.Ф. Геґеля (поняття кордону в якості межі, який прагнув до 

власного подолання, та за рахунок якого і відбувається розвиток і повернення 

до нового тотожного через зняття; діалектична опозиція «Господаря» і «Раба» 

як форм свідомості, способів буття в світі; використання терміну «Aufhebung» – 

«зняття» та «суверенність») та ідеї Ф.Ніцше (розуміння трансгресії як 

невід’ємної частини доцільності в житті і дестабілізуючого принципу, завдяки 

якому стабільність підтримується або трансформується; проголошення колапсу 

центру і децентралізації цінностей, деконструкція та руйнація пануючої 

християнської моралі). 

Кожен з даних теоретико-методологічних підходів відображає перехід від 

класичного до некласичного типу раціональності в науковому пізнанні, що 

ознаменовується певним запереченням попередніх ідей в якості звернення до 

феноменів децентрації, фрагментування, порушення, звільнення, аморальності, 

межовості тощо. Їх виокремлення та аналіз в ключі певного теоретико-

методологічного підходу призводить до формування трансгресивної 

проблематики як автономної, експліцитної в межах теоретичного пізнання, 

Соціологічний та етичний аспекти концепції трансгресивного досвіду є опорою 

для вибудовування аспекту естетичного, що виражається в аналізі понять 

надлишку, витрати, задоволення, зла, пожертви, безуму, страху смерті (або його 

принципової відсутності), комічного, мистецтва, творчості, її механізмів. Даний 

термінологічний апарат постає відображенням простору, в якому розгортається 

концепція трансгресивного досвіду Ж. Батая, в межах якої можуть бути 

виокремлені такі ключові поняття як «трансгресія», «трансгресивний досвід», 
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«внутрішній досвід», «досвід-межа», а також «естетичний досвід» як 

центральне поняття відповідно естетичної складової концепції. 

Поняття трансгресії може бути проаналізоване на трьох рівнях: як 

феномен, як поняття і як концепція. Трансгресія як феномен розглядається в 

межах історичного процесу формування естетичної свідомості людини як 

визначальна характеристика людини як не-тварини, тобто людини як 

формуючої певні межі свого буття і такої, що прагне подолання цих меж. 

Головною умовою можливості здійснення трансгресії постає наявність самої 

межі, яку суб'єкт має подолати, і яка розділяє сфери можливого та неможливого. 

Трансгресія досліджується поряд з такими поняттями, як «надлишок», «гра» 

(характеристика надмірності, яка в подальшому переростає у формат свята). 

Трансгресія символізує відмову філософії постмодернізму від класичної 

настанови трансцендентальності суб’єкта, подолання межі влади його 

свідомості та знаходження інших позицій у співвідношенні буття і почуттєвості. 

В межах концепції Ж. Батая повне визначення та розуміння поняття 

трансгресивного досвіду не можливе без звернення до понять внутрішнього 

досвіду та досвіду-межі. Поняття «внутрішній досвід» Ж. Батая має наступні 

ключові характеристики: спрямованість на непізнане, децентрація суб’єкта, 

звернення «поза себе», за межі власного Я, до «ніщо»; переживання 

неможливого, неспроможність описати досвід в мові; відмова від поетичного як 

націленого створення естетичної форми, яка відповідає певним етичним нормам 

або ознакам істинного знання. Внутрішній досвід, як і досвід-межа, не 

становить користі або цінності, не приносить задоволення і тому він є 

зверненим до самого себе. Це досвід специфічного «не-знання», а отже в ньому 

привалює чуттєве, що дає підстави розглядати трансгресивний досвід в якості 

естетичного.  

Поняття естетичного досвіду досліджується через порівняльний аналіз із 

трансгресивним досвідом за рахунок загальної для різних філософсько-
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естетичних напрямів тенденції дослідження досвіду, а також естетизації 

постмодерного дискурсу. Спільними характеристиками трансгресивного та 

естетичного досвіду є: зосередженість на комічному (сміх постає проявом 

здійснення внутрішнього досвіду); увага до безформного та мерзенного 

(множинного, рухливого, слизького як більш конкретних форм). Ці терміни 

відповідають змісту трансгресивного досвіду як здійснення виходу на новий 

рівень чуттєвого, що втрачає власні форми.  

Аналіз основних понять, вживаних Жоржем Батаєм, його сучасниками та 

послідовниками в межах побудови концепції трансгресивного досвіду 

здійснюється за рахунок звернення до основних питань в межах філософсько-

естетичної полеміки, розгорнутої між відомими представниками французького 

авангарду (Ж. Батаєм, А. Бретоном та Ж.-П. Сартром): використання методу 

«автоматичного письма» та його перетворення на більш багатошаровий та 

заплутаний, з великою долею звернення до сфери  еротичного за табуйованого; 

проблема «повідомлення» як можливості та характеру комунікації (якщо Ж.-П. 

Сартр констатував можливість повідомлення в межах дискурсу, на рівні мови; 

то Ж. Батай вважав повідомлення можливим «всупереч словам», вбачав в ньому 

відкритість на трансцендентному рівні); зверення автора художнього твору до 

кордонів можливості власного досвіду, до «неможливого»; ідея залученості 

людського тіла в процесі набуття естетичного досвіду; дослідження елементів 

анти-естетичного, які мали сакральне значення, пов’язане з певним 

трансцендентним началом, та були витіснені за межі свідомості людини ХХ 

століття. 

Дуалістична онтологія Батая також виходить з того, що протиріччя між 

високим і низьким, природою і духом принципово не розв’язуване: перше існує 

остільки, оскільки існує друге. Проте на відміну від попередніх досліджень 

взаємозв’язку протилежних естетичних понять та категорій, увага зосереджена 

на потворному та низькому.  
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«Низький матеріалізм», за Батаєм, – це визнання чужорідного для суб’єкта 

активного початку, пов'язаного зі злом, смертю і руйнуванням, з тілесністю, 

пороком і гріхом. 

Феномен «контрестетики авангарду» є результатом теоретичного 

узагальнення практики усвідомленої відмови від звернення до естетичного та її 

проявів в культурі й мистецтві. Вихід за межі естетично-даного в досвіді, 

звернення до позачуттєвого, містичного, трансцендентного, «безформного» є 

негативним проявом естетичного, яке на заперечує, проте розширює 

можливості естетичного досвіду за рахунок надання йому трансгресивного 

статусу.  Представниками контрестетики авангарду розкриваються окремі 

питання естетичної спрямованості: поява та розвиток мистецтва; сміх, 

жорстокість та безформність як прояви трансгресивного в естетичному тощо. 

Досвід співпраці та творчої взаємодії з сюрреалістами та 

екзистенціалістами надав Ж. Батаю можливість в подальшому розвинути 

повноцінну концепцію трансгресивного досвіду, в межах якого естетичний 

аспект вибудовується поряд із «загальною економікою» та соціально-

філософською парадигмою. В результаті естетичного аналізу концепції 

трансгресивного досвіду Жоржа Батая, можна виділити наступні тези: 

мистецтво постає одним з основоположних елементів системи споживання, в 

центрі уваги постає поняття сміх як символічне вираження ірраціонального, 

прояв естетичного враження від отриманого трансгресивного досвіду; еротичне 

та естетичне постають в якості трансгресії суб'єкта стосовно «профанного» 

(тваринного, до-трансгресивного), звернення до межі, за якою відкривається 

світ «сакрального» як суто людської характеристики; взаємодія ігрового, 

еротичного (в межах якого розкривається проблема смерті) та естетичного 

начал трансгресивного постає основою для можливості отримання 

трансгресивного досвіду людини як досвіду естетичного (аналіз малюнків в 

печері Ласко як результату першого трансгресивного та естетичного досвіду 
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людини); пов’язанність поняття безформного та його прояву в феномені сміху в 

межах трансгресивної проблематики  через звернення Жоржа Батая до образу 

жінки в його літературних творах. 

Відповідно до концепції трансгресивного досвіду, мистецтво у своїй 

сутності нерозривно пов’язане з феноменами гри, свята, релігійного 

святкування та поняттями трансгресії, еротизму, смерті, священного. Всі вони в 

своєму міцному зв’язку постають в якості складових трансгресивного досвіду 

людини і структурують людське життя. Трансгресивний досвід безпосередньо 

пов’язаний з досвідом естетичним, адже в його межах неодмінне місце 

займають почуття комічного, трагічного, художнє уявлення, завдяки яким 

відбувається вираження суто людського; що має свій прояв на практичному 

рівні – в межах літературної творчості, основними характеристиками постають 

метафоричність, антинормативність та анти-естетичність. 

Ключовими елементами літературної мови Жоржа Батая є: прагнення до 

неможливого і недосяжного, висловлення невимовного за допомогою метафор, 

відокремленя свідомого від неусвідомленого і несвідомого, забороненого від 

дозволеного; екстатичність (спонтанність та імпульсивність), долання існуючих 

норм і канонів; незавершеність; функціонування наперекір мові. Концепти 

тілесності, еротизму закладені в літературній мові Батая, визначають її 

структуру та темп розвитку подій.  

Літературним творам Ж. Батая притаманні метафоричність та 

трансгресивність, що вибудовуються завдяки дії уяви як інструменту, 

володіючи  яким суб’єкт  здатний до виходу на межі наявного досвіду як 

досвіду естетичного. Уявлюване посідає центральне місце в літературі Батая, 

воно керує та спрямовує розгортання твору, автономно від реального підґрунтя.  

Оповідання Батая є трансгресивним по відношенню до всього 

попереднього досвіду літератури, що призводить до перенесення літературного 

твору формально та концептуально в площину письма, що надає умови для 
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побудови внутрішнього досвіду реципієнта, читача. Основними 

характеристиками письма Жоржа Батая є: розмитість позиції суб’єкта 

естетичного досвіду, в результаті чого формується «повідомлення» Батая – 

естетико-онтологічна структура його творів; гра з мовою, експериментування з 

можливостями художньої мовлення; порушення лінії взаємозв'язку автора та 

читача, «смерть читача» через «насилля автора» над ним; користування новими 

можливостями іронічного в літературі (дражнити, епатувати, руйнувати 

підвалини традиційних цінностей західноєвропейської культури); симулякр як 

«загравання» з відсутністю означуваного; звернення до сміху як символу 

чистого естетизму, вільного від етичного навантаження. 

Батай проголошує «анти-естетичність» своїх творів через «анти-комічність» як 

один з прийомів, поряд з еротичним, безформним та низьким. Всі данні 

концепти в межах літератури Батая, на практичному рівні виступають в якості 

специфічних прийомів автора для досягнення здійснення «внутрішнього 

досвіду» в межах власного письма. 

В межах аналізу анти-естетичності літературної мови Ж. Батая 

використовується поняття безформного, яке є важливим в контексті 

дослідження естетичної концепції Жоржа Батая: відмова від форми означає 

відмову від можливості естетичної оцінки з боку суб'єкта, а отже – тотальна 

відмова від методології класичної естетики. Безформне прирівнюється до 

мерзенного, низького, жорстокого.  

Жорж Батай вибудовує свою літературну критику, звертаючись до позиції 

автора в межах детального аналізу внутрішнього емоційного стану, що 

перетворюється на естетичні образи в творі. В межах літературно-критичного 

доробку Ж. Батая слід виокремити наступні проблеми естетичного 

спрямування: 

аналіз трансгресивності як ґрунтівної характеристики літературного героя; 

оцінка безпосередньої ролі та участі автора в трансгресивності своїх героїв; 
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дослідження «надморалі» як етичного релятивізму, в якому панує прагнення до 

межі, виражене в естетичних образах; свідомий вибір оспівування сторони Зла, 

аналіз творчості як «негативної поезії», анти-поетичної за своєю сутністю; 

естетизація божевілля та виокремлення концепту безуму; звернення до 

жіночого образу як символу трансгресивного, непередбачуваного та 

нескінченного в своєму освоєнні; дослідження ігрової жорстокості по 

відношенню до реципієнта, естетичний досвід якого втрачає класичну форму, 

проте викарбовується у новому – безформному стані. 

Порівнюючи літературу та зло, в межах своєї літературної критики Батай 

здійснює трансгресивний акт в межах особистого досвіду естетизації етичного. 

Літературна та критична творчість для Батая постала, з одного боку, формою 

трансгресивного досвіду самого автора, а з іншого боку, не лише втіленням, але 

й «перевіркою» основних постулатів його концепції, що демонструє 

багатошаровість та багатоманітність проявів постмодерної художньої культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аболіна Т. Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки 

(філософсько-етичний аналіз) [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 

09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - 

К., 1999. - 36 с. 

2. Барзах. Четыре шага в бреду // Режим доступу: 

 http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk4/15.html [Електронне джерело] 

3. Батай Ж. Внутренний опыт / Пер. с франц., послесловие и комментарии С. 

Л. Фокина. — СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997. — 336 с.  

4. Батай, Жорж. О Ницше / Пер. с фр. А.Д. Бакулов. – М: Культурная 

революция, 2010. – 336 с. 

5. Батай Ж. Ненависть к поэзии: Порнолатрическая проза [: авторский сб.: 

«История глаза», «Небесная синь», «Юлия», «Невозможное», «Аббат С.», 

«Divinus Deus»] / Пер. И. Карабутенко, Е. Гальцовой, сост., предисл. —С. 

Зенкин, комментарии Е. Гальцовой М.: Ладомир, 1999. — 614 с. 

6. Батай Ж. Суверенный человек Сада // Маркиз де Сад и ХХ век. Пер. с 

франц. – М.: РИК «Культура», 1992. – 256 с. – С. 117 – 132. 

7. Батай Ж. Сюрреализм и его отличие от экзистенциализма// Предельный 

Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006. 

8. Батай Ж., Пеньо К. Сакральное. Изд-во Colonna Publications, 2010. – 216 с. 

9. Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, 

примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с. – С. 7 – 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Карабутенко,_Иван_Иванович&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенкин,_Сергей_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зенкин,_Сергей_Николаевич
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ладомир_(издательство)&action=edit&redlink=1
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Bahtin_Mihail_Mihailovich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Bocharov_Sergey_Georgievich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Averintsev_Sergey_Sergeevich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Bocharov_Sergey_Georgievich.htm


169 

 

180. 

10. Бланшо М. Пространство литературы / Пер. с фр. М.: Логос, 2002. 

11. Бланшо М. Опыт-предел // Танатография Эроса: Жорж Батай и 

французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 346 с. – С. 

63 – 78. 

12.  Бойко Ю.І. Метафора як лінгвокогнітивний феномен та її роль в 

функціонуванні політичного дискурсу // Глухівські наукові читання ~ 2011: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, присвяченої 

20-річчю Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, м. Глухів, 15-17 

лист. 2011 р. / редкол. О. І. Курок та ін. – Глухів, РВВ ГНПУ ім. О. Довженка. – 

2011. – 268 с. – С. 202 — 206. 

13. Болдуин. Жизни нужна страсть: Бодрийяр и дар // Журнал «Хора», 2009, 

2. – C. 89 – 108 // http://www.jkhora.narod.ru/2009-02-07.pdf 

14. Бретон А. Еретик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская 

мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 346 с. – С. 3 – 10. 

15. Бретон А. Манифест сюреалізму 1924 року // 

http://www.lib.azh.com.ua/index2.php?subaction=showfull&id=1196987944&archive

=&start_from=&ucat=1& [Електронне джерело] 

16. Богачов А. Досвід і сенс. – К. : Дух і літера, 2011. – 333 с. 

17. Бровко М. М. Культура в сучасних трансформаційних процесах : 

монографія / М. М. Бровко, В. В. Лях, К. К. Баранцева, Т. К. Гуменюк, Ю. Г. 

Легенький, М. Ю. Зелінський, Ф. П. Власенко, А. Д. Чаус, О. П. Наконечна, О. І. 

Оніщенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. - Ніжин : Аспект-

Поліграф, 2011. - 395 c.  

18. Бунтман Н.В. Нарушение границ: возможное и невозможное // Батай Ж. 

Литература и Зло / Пер. с фр. и коммент. Н. В. Бунтман и 

Е. Г. Домогацкой, предисл. Н. В. Бунтман. – М.: Изд-во МГУ, 

1994. – 166 с. 



170 

 

19. Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Ю. Габермас; Пер.: В. М 

Куплін. - К. : Четверта хвиля, 2001. - 424 c.  

20. Гальцова. Лаборатория авангардистской мысли: Критический словарь 

журнала «Документы» // Предельный Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. 

Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

21. Геґель Г. В. Ф. Феноменологія духу / 3 нім. пер. П. Таращук ; Наук ред. 

пер. Ю. Кушаков. — К: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2004. — 548 с. 

22. Головей В. Онтологічний статус досвіду священного / В. Головей // Вісн. 

Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2012. – № 723. – С. 109 – 113. 

23. Голубенко О. В. Між тиском нормалізації та «вибухом порядків»: 

трансгресія меж і дигресія «на межі» // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – №952. 

Серія: філософія. Філософські перипетії, 2011 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Fp/2011_952/9_golub.pdf [Електронне 

джерело] 

24. Григорьева. Философия в кризисе: антропологические идеи в западно-

европейской культуре второй половины 1920-х – 1940-х годов // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

- № 57 / 2008. – С. 161 – 166. 

25. Грицанов А. А. Батай // Постмодернизм. Энциклопедия. — Мн.: 

Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001.— 1040 с. – С. 60 – 62. 

26. Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство // Танатография Эроса: Жорж 

Батай и французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 

346 с. – С. 133 – 174. 

27. Деррида, Жак. От экономии ограниченной к всеобщей экономии // 

http://lib.ru/FILOSOF/DARRIDA/ekonomia.txt_with-big-pictures.html [Електронне 

джерело] 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Нац.%20ун-ту
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Вісн.%20Нац.%20ун-ту
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


171 

 

28. Довга Л. Естетика / Історія української культури у п’яти томах. – Т. 3 

(Українська культура другої половини XVII – XVIII ст.) / Під ред. В. А. Смолія 

та ін. – Київ: Наукова думка, 2003. – С. 635-651. 

29. Долімор, Джонатан. Сексуальне дисидентство / Пер. з англ. І. Гарник, П. 

Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 558 с. 

30. Дорофеев Д. Ю. Хронология жизни на пределе Жоржа Батая// 

Предельный Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2006. 

31. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aron/index.php [Електронне 

джерело] 

32. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. 

Дюркгейм. — Серия: Социологическое наследие. — М.: Наука, 1991. — 576 с. 

33.  Евстропов М. Н. Жорж Батай: опыт бытия как критика онтологии // 

«Философия, социология, политология». — 2010 // 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/344/image/344-050.pdf [Електронне джерело] 

34. Евстропов М. Н. Некрогенеалогия смысла: Гегель, Хайдеггер, Бланшо. 

Сообщение ІІ // Вестник Томского государственного университета. № 352 / 

2011. – С. 50 – 57. 

35. Евстропов М. Н. Опыты приближения к «иному» в философском 

творчестве Жоржа Батая, Эмануэля Левинаса и Мориса Бланшо: дис. … канд. 

филос. наук. Томск, 2008. – 326 с. 

36. Енциклопедія постмодернізму / За ред.. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. З 

англ. В.Шовкун; Наук. ред. пер. О. Шевченко. – К.: Вид-во Соломії Павличко 

«Основи», 2003. – 503 с. 

37. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том 

перший. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. – 576 с. 

38. Зенкин С. Блудопоклонническая проза Жоржа Батая // Батай Ж. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/aron/index.php
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/344/image/344-050.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta


172 

 

Ненависть к поэзии: Романы и повести / Пер. с фр. Сост. С. Зенкин. – М.: 

Ладомир, 1999. – 614 с. – С. 7 – 50. 

39. Зенкин, С. Н. Конструирование пустоты: миф об Ацефале // Предельный 

Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006. - С. 118 – 131. 

40. Зенкин С. Роже Кайуа и его критика культуры // Роже Кайуа. 

Сопричастность сильных. М.: «Дружба Народов» 2005, №4 – Режим 

доступу: http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/4/ka18-pr.html 

41. Зінченко. Симулякр: походження та значення поняття / Н. Зінченко 

// Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 124-126. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_73_57.pdf 

42. Живоглядова І. В. Естетичні проблеми творчості // Етика. Естетика. 

[текст]: навч. посіб. / За наук. ред. Панченко В. І. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. С. 323 – 367. 

43. Живоглядова І. В. Уява як засіб творення музичної почуттєвості / І. В. 

Живоглядова // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

– К.: Міленіум, 2011, № 4'2011. – С.3 – 6 

44.  Игнатенко А. С. Интерпретация идей Фридриха Ницше во французской 

философии второй половины ХХ века: Фуко, Делёз, Деррида: дис. …канд. 

филос. наук. М., 2008. - 145 с. 

45. Калашникова Л.В. метафора и миф. Метафорическое мышление // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2009. 

№ 1 (3). C. 96-98. – Режим доступу: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-

2911_2009_1_22.pdf [Електронне джерело]  

46. Каліна Н. Ф. Психотерапевтичний потенціал творчості Ж. Батая // 

Психотерапія : підручник / Надія Федорівна Каліна . – Київ: Академвидав, 2010. 

– 284 с. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/81051-83-

psihoterapevtichniy-potentsal-tvorchost-j-bataya.html [Електронне джерело] 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж25326
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2013_73_57.pdf
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/299324/source:default


173 

 

47. Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Відп. ред. А. Лой. – К.: Дух і 

Літера, 2011. – 280 с.  

48. Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / Пер. с фр. и посл. – И. 

Фомин. М.: Издательство «Логос», 1998. – 208 с. 

49. Косиков Г. К. Зарубежное литературоведение и теоретические проблемы 

науки о литературе // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ – ХХ вв. 

Трактаты, статьи, эссе. – Составление и общая редакция Г. К. Косикова. – М.: 

Издательство Московского университета, 1987. – 512 с. 

50. Кривда Н. Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення [Текст] : 

автореф. дис... д-ра філос. Наук: 09.00.12 / Кривда Наталія Юріївна ; Київський 

національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 37 с. 

51. Кристева Ю. Дискурс любви // Танатография Эроса: Жорж Батай и 

французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 346 с. – С. 

101 – 110. 

52. Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. – СПб.: Алетейя, 2003. – 

256 с.  

53. Лаута О. Д. Постмодерністське тлумачення досвіду у творчості Ж.Батая // 

«Дні науки філософського факультету – 2011». Міжн. наук. конф. (2011 ; Київ). 

Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 

2011», 20-21 квіт. 2011 р. [Матеріали доповідей та виступів] / Редкод. : А. Є. 

Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2011. – Ч.1. – 231 с. – С.172 – 174. 

54. Лаута О. Д. Постмодерністські концепції експлікації досвіду // 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Tk/2010_894/27.html [Електронне 

джерело] 

55. Левчук Л. Т. Західно-європейська естетика ХХ століття //  Навч. Посібник 

/ Л. Т. Левчук. – К. : Либідь, 1997. – 224 с.  

56. Личковах В. Дивосад культури : вибрані статті з естетики, культурології, 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/1832/source:default


174 

 

філософії мистецтва / В. А. Личковах. – Чернігів : Деснянська правда, 2006. – 

160 с. 

57. Малахов В. А. Буття як дарунок і віддяка: замість передмови // Пашков К. 

Дар и благодарение в контексте христианской и постмодернистской философии. 

- Серія «Сучасна теологія», Богословський портал 2010. — 221 с. Режим 

доступу: 

http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_38480_pashkov_dar-i-

blahodarenie.pdf [Електронне джерело] 

58. Мамардашвили М. Лекции о Прусте. Психологическая топология пути // 

Режим доступу: 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mamardashvili-topology.htm [Електронне 

джерело] 

59. Маркиз де Сад и ХХ век. РИК «Культура», 1992. – 256 с. 

60. Марманд Ф. Исчезновение, или мгновение письма// Предельный Батай. 

Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

61. Мінаков М. А. Історія поняття досвіду. – К.: ПАРАПАН, 2007. – 380 с. 

62. Михайлова М.В. Молчание как форма духовного опыта: эстетико-

культурологический аспект: дис. …канд. филос. наук. Санкт-Петербург, 1999. – 

158 с. 

63. Можейко М.А. Трансгрессия // Режим доступу: 

http://velikanov.ru/philosophy/transgressija.asp [Електронне джерело] 

64. Морозов А. Ю. Інтуїція в пошуках добра: духовно-метафізичні аспекти 

[Текст] : монографія / А. Ю. Морозов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 

Київ : Логос, 2013. - 407 с.  

65. Мурашкін М. Досвід самодостатності у містицизмі ХХ століття // 

http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/20455/15_Murashkin.

pdf?sequence=1 [Електронне джерело] 

66. Науменко Н.В. Ж. Батай и М. Булгаков: идеология зла // Методология 

http://yanko.lib.ru/books/philosoph/mamardashvili-topology.htm


175 

 

гуманитарного знания в перспективе ХХІ века. К 80-летию профессора Моисея 

Самойловича Кагана. Материалы международной научной конференции. 18 мая 

2001 г. Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск №12. СПб.: Санкт-

Петербургское философское общество, 2001. С. 312 – 316. 

67. Нишуков В. Молчаливый смех Фуко и Деррида // Режим Доступу: 

http://maxpark.com/community/88/content/547463 [Електронне джерело] 

68.  Ницше, Ф. Веселая наука [Текст] / Отв. ред. К. А. Свасьян. – М. : Мысль, 

1990. – 829 с. – ISBN 5-244-00138-810.   

69. Ницше, Ф. Генеалогия морали [Текст] // Ницше Ф. Собр. соч. в 5 тт. Т. 5 /  

Пер. с нем Ю. Антоновского, Я. Бермана, В. Вейнштока и др. – СПб. : Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2011. – 416 с. – С. 19-148. – ISBN 978-5-389-01428-512.   

70. Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла [Текст] // Ницше Ф. Собр. соч. в 5 

тт. Т. 3 /  Пер. с нем Ю. Антоновского. Е. Соколовой. – СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2011. – 480 с. – С. 305-477. – ISBN 978-5-389-01428-211.  

71. Ницше Ф. Рождение трагедии // Ницше, Фридрих. Полное собрание 

сочинений: В 13 томах / Ин-т философии. М.: Культурна революция, 2005. Т. 

1/1: Рождение трагедиии. Из наследия 1869-1873 гг. / 

Пер. с нем. В. Бакусева, Л. Завалишиной и др.; общ. ред. 

И. А. Эбаноидзе. – 2012. – 416 с. – С. 7 – 144. 

72. Ніцше, Ф. Так казав Заратустра [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – 

Режим доступу: http://ukrlife.org/main/minerva/nietzsche.htm, вільний. – Загол. з 

екрану 

73. Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики : 

монографія / О. І. Оніщенко; Ін-т культурології Акад. мистец. України. - К., 

2008. - 232 c. 

74. Павленко Ю. Прочитання традиції письма про себе героя французького 

роману в творі Ж. Батая «Неможливе» / Ю. В. Павленко // Вісник Львівського 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28852:Ін.м.


176 

 

університету. Серія : Іноземні мови. – 2012. – Вип. 20(2). – С. 39 – 46. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnu_in_mov_2012_20(2)__8.pdf 

75. Павлова О. Ю. Амбівалентність реального та віртуального в 

постнекласичному типі культури // Totallogy – XXI. Постнекласичні 

дослідження: науковий збірник. – Центр гуманітарної освіти НАН України, 

Лабораторія постнекласичних методологій. – Вип. 19. – Київ, 2008. – С. 62 – 73. 

76.  Павлова О. Онтологічний статус естетичного досвіду. – К.: ПАРАПАН, 

2008. – 262 с. 

77. Панич О. Історія, поняття, досвід: три складові, три проблеми // 

Філософська думка, 2009. №6. С. 121–132. 

78. Панченко, В. І. Мистецтво в контексті культури [Текст] : автореф. дис... д-

ра філос. наук: 09.00.08 / Панченко Валентина Іванівна ; Київський ун-т ім. 

Тараса Шевченка. – К., 1999. – 36 с.  

79.  Парсонс Т. Соціальна структура та особистість. / Пер. з англ. В. Верлоки і 

В. Кебуладзе. – Дух і літера, 2011. – 338 с. 

80. Петренко В. В. Нигилизм как вектор индивидуализации в философии и 

культуре Новейшего времени // Вестник Томского государственного 

университета. Культурология и искусствоведение. № 3 (11) / 2013. – С. 80 – 85. 

81. Погрібна В. Сучасна раціональність як сукупність стратегій 

трансгресивного / В. Я. Погрібна // Інтелект, особистість, цивілізація. – 2013. – 

Вип. 11. – С. 210-219. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/intelekt_2013_11_25.pdf 

82. Пуніна О. Експресіоністичний образ тигра в художніх творах Емми 

Андієвської, Василя Стуса й Олега Солов’я / Пуніна О. // Емма Андієвська: 

Проблеми інтерпретації : зб. наук. статей до ювілею письменниці. – Донецьк : 

Норд-Прес, 2011. – 160 c. // Режим доступу:  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж28852:Ін.м.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vlnu_in_mov_2012_20(2)__8.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kulturologiya-i-iskusstvovedenie
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-kulturologiya-i-iskusstvovedenie
http://plarium.com/ru/games/kodeks-pirata/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж72344
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/intelekt_2013_11_25.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/intelekt_2013_11_25.pdf


177 

 

http://bukvoid.com.ua/library/olga_punina/ekspresionistichniy_obraz_tigra_v_hudozh

nih_tvorah_emmi_andiievskoi_vasilya_stusa_y_olega_solovya/ [Електронне 

джерело] 

83. Рей Ж.-М. Батай, смерть и жертвоприношение// Предельный Батай. Сб. 

статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

84.  Руденко С. В. Методологічні засади сучасних концепцій дослідження 

історії української філософії [Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 

/ Руденко Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 

40 с. 

85. Рыков А. В. Постмодернизм кк «радикальный консерватизм» : проблема 

художественно-теоретического консерватизма и американская теория 

современного искусства 1960–1990-х годов / А. В. Рыков. – СПб. : Алетейя, 

2007. – 376 с.    

86. Савчук В. В. Нашествие Батая на Русь // Русский журнал, 1999. №1. – 

Режим доступу: http://anthropology.ru/ru/texts/savchuk/r_fokin.html [Електронне 

джерело] 

87. Сартр, Ж.-П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и 

французская мысль середины ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – VI + 346 с. – С. 

11 – 44. 

88. Сартр, Ж.-П. Что такое литература? Слова / Пер. с фр. - Мн.: ООО 

"Поппури", 1999. - 448 с. 

89. Сишер Б. Ницше Жоржа Батая// Предельный Батай. Сб. статей / Отв. ред. 

Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

90. Сіверс В. А. Цінність як предмет етико- філософського аналізу [Текст] : 

автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Сіверс Валерій Анатолійович ; 

Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1997. - 34 с. 

91.  Скороварова Є. Аналітика естетичного досвіду: концептуальний розгляд 

// Філософська думка, 2009. №6. С.49-61. 



178 

 

92. Сперанская, Натэлла. Жорж Батай: постскриптум к казни // 

http://chaosss.info/xaoc/ps.html [Електронне джерело] 

93. Стейнмец Ж.-Л. Батай и культ Митры: к «Истории глаза» // Предельный 

Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2006. 

94. Сухина О. Трансгресивні виміри соціокультурної буттєвості. Онтологія 

маски / О. В. Сухина. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв [Текст] : щоквартальний науковий журнал. № 3 / М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [редкол. В. Г. Чернець 

[та ін.]]. - Київ : Міленіум, 2013. – 220 с. – С. 49 – 52. 

95. Табачковський В. Полісутнісне homo: філософсько-мистецька думка 

«неевклідової рефлективності». – К.: видавець ПАРАПАН, 2005. – 432 с. 

96. Тимофеева О. Введение в эротическую философию Батая. М.: Новое 

литературное обозрение, 2009. – 200 с. 

97. Тимофеева О. «Внутренний опыт» и проблема сообщества в творчестве 

Ж. Батая // Опыт и чувственное в культуре современности. Философско-

антропологические аспекты / Предисл. Петровской Е.В. - М., 2004. - 248 с. – C. 

198 – 222. 

98. Тимофеева О. В. Тема эротизма в философии Ж. Батая: дис. …канд. 

филос. наук. М., 2005. - 172 с. 

99. Тимофеева О. Текст как воплощение плоти: к морфологии опыта Ж. Батая 

// «НЛО» 2005, №71 // Режим доступу: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/tim4.html [Електронне джерело] 

100. Тимофеева О. В. «Фальшивый сон»: структура эротической позы Ж. Батая 

// Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 5. РГГУ. – М., 2008. – С. 197 

– 205. 

101. Ульянова М. А. Либертинаж и эротический дискурс в западноевропейской 

культуре: дис. …канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 2010. – 175 с. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/


179 

 

102. Фаритов В. Т. Трансгрессия, граница и метафизика в учении Г. В. Ф. 

Гегеля // Вестник Томского государственного университета. №360, 2012. Томск: 

Изд-во «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. С. 48 – 52. 

103. Фокин С. Л. Жорж Батай в тридцатые годы: Философия. Политика. 

Религия. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и права, 2008. – 130 с. 

104. Фокин С. Л. Жорж Батай и его время, тридцатые годы: от ранних 

творческих опытов до «Суммы атеологии»: дис. …док. фил. наук. – СПб., 1998. 

– 389 с. 

105. Фокин С. Л. Жорж Батай и Колетт Пеньо // Предельный Батай. Сб. статей 

/ Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. 

106. Фокин С. «История ока»: Вокруг да около // Режим доступу: 

http://kolonna.mitin.com/archive.php?address=http://kolonna.mitin.com/archive/mj58

/fokin.shtml [Електронне джерело] 

107. Фокин С.Л. Философ вне себя: Жорж Батай: Научное издание. СПб.: Изд-

во Олега Абышко, 2002. – 316 с. 

108. Фрейд З. О сновидениях: Пер. с нем. - Харьков: Фолио, 2006. - 414 с.  

109. Фурни Ж.-Ф. Невозможное сообщение: Жорж Батай и Жан-Поль Сартр// 

Предельный Батай. Сб. статей / Отв. ред. Д. Ю. Дорофеев. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2006. 

110. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Пер. с нем. Михайлова 

А. В. – М. : Академический Проект, 2008. – 528 с. 

111. Цыгуля Н. П. Феномен сакрального в контексте социального бытия: дис. 

… канд. филос. наук. Чебоксары, 2010. - 136 с. 

112. Шульга Р. П. Функціонування мистецтва в сфері буденної свідомості 

[Текст] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Шульга Раїса Петрівна ; 

НАН України, Ін-т філос. - К., 1994. - 38 с. 



180 

 

113. Энафф, М. Маркиз де Сад: Изобретение тела литертена / Пер. с франц. Н. 

С. Мовниной; отв. ред. Д. Я. Калугин. – СПб.: ИЦ «Гуманитерная Акадения», 

2005. – 448 с. 

114. Этика и эстетика [Текст] : словарь ключевых терминов / Н. Хамитов, С. 

Крылова, С. Минева. - К. : КНТ, 2009. - 336 с.  

115. Яворский Д. М. «Проклятая доля» Жоржа Батая в «холостых машинах» 

М. Дюшана // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. 

Филология. - № 1 (13) / 2013. – С. 49 – 57. 

116. Яусс Х. Р. К проблеме диалогического понимания // Вопросы философии. 

1994. № 12. С. 97-106. – Режим доступу: http://www.bim-

bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1228 [Електронне джерело] 

117. Avarguès, Marion. La nudité totale chez Georges Bataille // Klesis – Revue 

philosophique – 2012 : 22 – Varia. P. 43 – 60. 

118. Bataille, Georges. Histoire de l’oeil // Oeuvres complètes I, Editions Gallimard, 

1970. – 658 p. – P. 9 – 78. 

119. Bataille, Georges. L’anus solaire // Oeuvres complètes I, Editions Gallimard, 

1970. – 658 p. – P. 79 – 86. 

120. Bataille, Georges. Sacrifices // Oeuvres complètes I, Editions Gallimard, 1970. 

– 658 p. – P. 87 – 96. 

121. Bataille, Georges. L’art primitif // Oeuvres complètes I, Editions Gallimard, 

1970. – 658 p. – P. 247 – 254. 

122. Bataille, Georges. André Breton, Tristan Tzara, Paul Eluard // Oevres 

complètes I, Editions Gallimard, 1970. – 658 p. – P. 323 – 326. 

123. Bataille, Georges. Chronique nizschéenne // Oeuvres complètes I, Editions 

Gallimard, 1970. – 658 p. – P. 477 – 491. 

124. Bataille, Georges. La pratique de la joie dévant la mort // Oeuvres complètes I, 

Editions Gallimard, 1970. – 658 p. – P. 552 – 558. 

125. Bataille, Georges. Le sacré // Oeuvres complètes I, Editions Gallimard, 1970. – 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-filosofiya-filologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskoy-gumanitarnoy-akademii-seriya-filosofiya-filologiya


181 

 

658 p. – P. 559 – 564.  

126. Bataille, Georges. La part maudite, I. La consumation // Oeuvres complètes 

VII, Editions Gallimard, 1976. – 618 p. – P. 17 – 180. 

127. Bataille, Georges. Théorie de la religion // Oeuvres complètes VII, Editions 

Gallimard, 1976. – 618 p. – P. 281 – 362. 

128. Bataille, Georges. Lascaux // Oeuvres complètes IX, Editions Gallimard, 2010. 

– 495 p. – P. 7 – 102. 

129. Bataille, Georges. Manet // Oeuvres complètes IX, Editions Gallimard, 2010. – 

495 p. – P. 103 – 170. 

130. Bataille, Georges. La littérature et le mal // Oeuvres complètes IX, Editions 

Gallimard, 2010. – 495 p. – P. 171 – 316. 

131. Bataille, Georges. L’Erotisme // Oeuvres complètes X, Editions Gallimard, 

1987. – 734 p. – P. 7 – 270. 

132. Bataille, Georges. Les larmes d’Eros // Oeuvres complètes X, Editions 

Gallimard, 1987. – 734 p. – P. 573 – 628. 

133. Bataille, Georges. L’existentialisme // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 11 – 16. 

134. Bataille, Georges. Léonard de Vinci // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 65 – 73. 

135. Bataille, Georges. Nietzsche // Oeuvres complètes XII, Editions Gallimard, 

1988. – 651 p. – P. 74 – 84. 

136. Bataille, Georges. L’art et les larmes d’André Gide // Oeuvres complètes XII, 

Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 131 – 148. 

137. Bataille, Georges. Silence et la littérature // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 173 – 178. 

138. Bataille, Georges. L’utilité de l’art // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 209 – 212. 

139. Bataille, Georges. Hemingzay à la lumière de Hegel // Oeuvres complètes XII, 



182 

 

Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 243 – 258. 

140. Bataille, Georges. Le passage de l’animal à l’homme et la naissance de l’art // 

Oeuvres complètes XII, Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 258 – 277. 

141. Bataille, Georges. Au rendez-vous de Lascaux, l’homme civilisé se retrouve 

homme de désir // Oeuvres complètes XII, Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 

288 – 292. 

142. Bataille, Georges. Sade, 1740 – 1814 // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 295 – 304. 

143. Bataille, Georges. Hors des limites // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 304 – 312. 

144. Bataille, Georges. L’ai-dela de serieux // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 313 – 320. 

145. Bataille, Georges. Le paradoxe de l’érotisme // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 321 – 325. 

146. Bataille, Georges. Hegel, la mort et le sacrifice // Oeuvres complètes XII, 

Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 326 – 348. 

147. Bataille, Georges. L’impressionnisme // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 370 – 380. 

148. Bataille, Georges. L’érotisme ou la mise en question de l’être // Oeuvres 

complètes XII, Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 395 – 413. 

149. Bataille, Georges. L’équivoque de la culture // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 437 – 452. 

150. Bataille, Georges. L’affaire Sade (le procès) // Oeuvres complètes XII, Editions 

Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 453 – 456. 

151. Bataille, Georges. L’érotisme, soutien de la morale // Oeuvres complètes XII, 

Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 467 – 474. 

152. Bataille, Georges. Zarathoustra et l’enchantement du jeu // Oeuvres complètes 

XII, Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 491 – 493. 



183 

 

153. Bataille, Georges. Gustave Moreau, « l’attardé » précurseur du surréalisme // 

Oeuvres complètes XII, Editions Gallimard, 1988. – 651 p. – P. 521 – 526. 

154. Bataille, G. Prehistoric Painting : Lascaux or the Birth of Art. – Translated by 

Austryn Wainhouse. – Switzerland : Skira, 1955. – 151 p. 

155. Bataille, G. The Cruel Practice of Art [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://supervert.com/elibrary/georges_bataille/cruel_practice_of_art, 

вільний. – Загол. з екрану.  

156. Barthes, Roland. La métaphore de l’oeil // Critique: Hommage à Georges 

Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 770 – 777. 

157. Beardsley M.C. Aesthetics: Problems in Philosophical of Criticism (2
nd

 ed.). 

Indianapolis: Hackett, and Beardsley, M. C. – 1982. – 615 p. 

158. Blanchot, Maurice. Le jeu de la pensée // Critique: Hommage à Georges 

Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 734 – 741. 

159. Blanchot, M. The Birth of Art // Friendship, translated by Rottenberg, E. – 

Stanford CA : Stanford University Press. – PP. 1 – 11.  

160. Botting, Fred and Wilson, Scott. Bataille. Palgrave, 2001. – 232 p. 

161. Breton, André. Nadja // folio / Éditions Gallimard, 1998. – 218 p.  

162. Bruno, Jean. Les techniques d’illumination chez Georges Bataille // Critique: 

Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 706 – 720. 

163. Buchanan, B. Painting the Prehuman: Bataille, Merleau-Ponty, and the 

Aesthetic Origins of Humanity / B. Buchanan // Journal of Critical Animal Studies. – 

Volume IX. – Issue 1/2. – 2011. – PP. 14 – 31.  

164. Peter Burger. The Thinking of the Master: Bataille Between Hegel and 

Surrealism. – Northwestern University Press. – 152 p. 

165. Chinchilla, Oscar Delgado. Towards the Better Understanding of the Ugly in 

Literature // Revista de Lenguas Modernas, N° 17, 2012 / 323-338 / ISSN: 1659-1933  

166. Critique, N° 788-789, janvier- : Georges Bataille, d'un monde à l'autre. –  Les 

Editions de Minuit. – 191 p. 

http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Peter%20Burger&search-alias=books-fr-intl-us&sort=relevancerank


184 

 

167.  Dawn Ades, Simon Baker. Undercover Surrealism - Georges Bataille and 

Documents. MIT Press. – 272 p. 

168.  DeBoer, Jason. Fierce language. Bataille versus theory // 

http://my.execpc.com/~absinthe/fierce2.htm [Електронне джерело] 

169. Didi – Huberman, Georges. Coupable, capable, dépensier, dialectique // Revue 

de deux mondes. Mai 2012. – 192 p. – P. 152 – 165. 

170. Direc, Zeynep. Bataille on immanent and transcendent violence // Bulletin de la 

Société Américaine de Philosophie de Langue Française. Volume 14, Number 2, Fall 

2004. P. 29 – 49. 

171. Fechter, John. Primitivism, Transgression and other Myths: The Philosophical 

Anthropology of Georges Bataille. Haverfold College, 2007. – 86 p. 

172. Feyel, Juliette. Le corps hétérogène de Georges Bataille // contribution au 

colloque « Projections : des organes hors du corps», org. Anne Simon et Hugues 

Marchal, Mac/Val de Vitry-sur-Seine, 13-14 octobre 2006, actes en ligne, url: 

http://www.ecritures-modernite.eu/?p=563 [Електронне джерело] 

173. Ffrench, Patrick. Friendship, Asymmetry, Sacrifice: Bataille and Blanchot // 

PARRHESIA Number 3, 2007. P. 32 – 42. 

174. Foucault, Michel. Préface à la transgression // Critique: Hommage à Georges 

Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 751 – 769. 

175. Fuchs, Renee. Taboos and transgressions: Georges Bataille on eroticism and 

death // Gnosis: Vol 10, №3 (2009) // 

http://artsciweb.concordia.ca/ojs/index.php/gnosis/article/view/82 [Електронне 

джерело] 

176. Gemerchak, Christopher M. The Sunday of the Negative: Reading Bataille 

Reading Hegel. State University of New York Press, 2003. – 291 p.  

177. Georges Bataille, de l’hètèrogène au sacré // Actes du colloque 

transdisciplinaire du 29 avril 2006 à Newnham College, Université de Cambridge. – 

161 p. 

http://www.amazon.fr/Dawn-Ades/e/B001IQWGKC/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Simon%20Baker&search-alias=books-fr-intl-us&sort=relevancerank


185 

 

178. Habermas, J. The French Path to Postmodernity: Bataille betweem Eroticism 

and General Economics // New German Critique 33. P. 79 – 102. 

179. Hamano, Koichiro. Georges Bataille : l’abandon de l’écriture // 仏文研究 29. – 

pp.141 – 156, 1998-09-01. SSN:0385-1869. NCID:AN0021964X // 

http://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/bitstream/2433/137871/1/fbk000_029_141

.pdf  [Електронне джерело] 

180. Irwin, Jones. Heterodox religion and post-atheism: Bataille/ Klossovski/ 

Foucault // Minerva – An Internet Journal of Philosophy Vol. 10 2006 ISSN 1393-

614X // http://www.minerva.mic.ul.ie/vol10/religion.html [Електронне джерело] 

181. James, Klem. Breton, Bataille and Lacan’s Notion of “Transgressive” 

Sublimation // E-pisteme: Volume 2 (1), 2009. P. 53 – 66. 

182. Jenks, Chris. Trangression. Routledge, 2003. – 205 p. 

183. Klossowski, Pièrre. Le simulacre dans la communication de Georges Bataille // 

Critique: Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 742 – 

750. 

184. Kristeva, Julia. Powers of Horror: An Essay on Abjection, New York: 

Columbia University Press, 1988. 

185. Leiris, Michel. De Bataille l’impossible à l’impossible « documents » // 

Critique: Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 685 – 

693. 

186. Louette, Jean-François. Qu’est-ce que la littérature? // Revue de deux 

mondes. Mai 2012. – 192 p. – P. 82 – 93. 

187. Markovic´ S. Components of aesthetic experience: aesthetic fascination, 

aesthetic appraisal, and aesthetic emotion // i-Perception (2012) volume 3, pages 1 – 

17. – Режим доступу: http://i-

perception.perceptionweb.com/fulltext/i03/i0450aap.pdf [Електронне джерело] 

188. Masson, André. Le soc de la charrue // Critique: Hommage à Georges Bataille. 

Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 701 – 705. 



186 

 

189. McNary, Brenda. Synaesthesia and Transgression in Story of the Eye // Critical 

theory and social justice: Journal of undergraduate research. Occidental college. 

Volume 2, Issue 1, 2011 // http://scholar.oxy.edu/ctsj/vol2/iss1/4/ [Електронне 

джерело] 

190. Metraux, Alfred. Rencontre avec les ethnologues // Critique: Hommage à 

George Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 677 – 684. 

191. Murray Smith // Aesthetic Science: Connecting Minds, Brains, and Experience. 

Sous la direction de Arthur P. 

Shimamurahttp://www.amazon.fr/dp/0199355800/ref=pe_386181_37038081_pe_205

631_30430471_M3T1_dp_2, Stephen E. Palmer. – OUP USA – 424 p. 

192. Noys, Benjamin. Transgressing Transgression: The Limits of Bataille’s Fiction, 

in Larry Duffy and Adrian Tudor (eds.), Les Lieux Interdits: Transgression and 

French Literature (Hull: Hull University Press, 1998), pp. 307 – 323. 

193. Piel, Jean. Bataille et le monde : de « la notion de dépense » à « La part 

maudite » // Critique: Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. 

P. 721 – 733. 

194. Queneau, Raymond. Premières confrontations avec Hegel // Critique: 

Hommage à Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 694 – 700. 

195. Raschke, C. Bataille’s Gift / C. Raschke // Journal for Cultural and Religious 

Theory vol. 5 no. 1. – December 2003. – PP. 1 – 8.  

196. Risset, Jacqueline. « Jusqu’au bout des choses » // Revue de deux mondes. Mai 

2012. – 192 p. – P. 101 – 107. 

197. Roberts-Hughes, Rebecca. Erotic transgression and sexual difference in 

Georges Bataille // The Erotic: 4th Global Conference, Salzburg, Austria, November 

2008 // http://www.inter-disciplinary.net/ci/erotic/er4/Rebecca%20Roberts-

Hughes%20Paper.pdf [Електронне джерело] 

198. Russell, Melissa. Transgression, excess, and the sacred: Bataille’s erotic in 

Sade // http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/the-

http://www.amazon.fr/Arthur-P.-Shimamura/e/B00DXGIPRS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Arthur-P.-Shimamura/e/B00DXGIPRS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/dp/0199355800/ref=pe_386181_37038081_pe_205631_30430471_M3T1_dp_2
http://www.amazon.fr/dp/0199355800/ref=pe_386181_37038081_pe_205631_30430471_M3T1_dp_2
http://www.amazon.fr/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Stephen%20E.%20Palmer&search-alias=books-fr-intl-us&sort=relevancerank


187 

 

erotic/project-archives/6th/session-9-sadomasochism/ 

199. Sabot, Philippe. Extase et transgression chez Georges Bataille // Savoirs et 

clinique, 2007/1 n° 8, p. 87-93. DOI : 10.3917/sc.008.0087 

200. Sollers, Philippe et Mare, Alexandre. Le grand Bataille // Revue de deux 

mondes. Mai 2012. – 192 p. – P. 73 – 81. 

201. Sollers, Philippe. De grandes irrégularités de langage // Critique: Hommage à 

Georges Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 795 – 802. 

202. Spiteri, Raymond. Georges Bataille and the limits of modernism // Emaj: issue 

4, 2009 // http://emajartjournal.files.wordpress.com/2012/08/spiteri.pdf [Електронне 

джерело] 

203. Surkis, Judith. No Fun and Games Until Someone Loses an Eye: Transgression 

and Masculinity in Bataille and Foucault // Diacritics 26.2 (1996). P. 18-30. 

204. Thevenieau Yves. Procedes de Georges Bataille // CRIN. 1992. № 25. P. 43. 

205. Transgression and its limits. Edited by Matt Foley, Neil McRobert and Aspasia 

Stephanou. Cambridge Scholars Publishing, 2012. – 193 p.  

206. Ungar, S. Phantom Lascaux : Origin of the Work of Art / S. Ungar. – Yale 

French Studies. – №78. – 1990. – PP. 246 – 262. 

207. Wahl, Jean. Le pouvoir et le non-pouvoir // Critique: Hommage à Georges 

Bataille. Aout-Septembre 1963, 195-196. P. 778 – 794. 

208. White, R. Bataille on Lascaux and the Origins of Art / R. White // Janus Head : 

Journal of Interdisciplinary Studies. – Vol.11. – №2. – 2009. – PP. 319 – 331. 

209. York, Johnathan David. Flesh and consciousness: Georges Bataille and the 

Dyonisian // Journal for cultural and religious theory: Vol. 4, no. 3, 2003 // 

http://www.jcrt.org/archives/04.3/york.pdf [Електронне джерело] 

 

 


