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Присвячую цю книжку

Володимиру Антоновичу РИЖКО

НАВІЩО ЧИТАТИ ЦЮКНИЖКУ?

Дослідник життя народу не повинен розглядати потлач як дивний і забавний звичай.
Потлач живе в умах людей, на нього повсюди сподіваються бідні та за деяких
складних умов, які створює навколишнє середовище, до нього неминуче вдаються.
Історія в своїй сутності – літопис боротьби меншості проти потлачу... Наріжний
камінь етики релігії Христа – потлач. И лише коли Павло вилучив цей камінь, вона
могла стати релігією римських імператорів і пап. ... Тепер... ми можемо знати, що
потлач і поступ несумісні...

Р. Кент [133, с.169]

Анаграми Соссюра, обмін/дарунок Моса – радикальність цих гіпотез виявилася
набагато життєвішою, ніж теорії Маркса чи Фройда... Анаграму чи обмін/дарунок аж
ніяк не можна вважати просто чудернацькими епізодами на узбіччі лінгвістичних й
антропологічних дисциплін, ...другорядними різновидами велетенських механізмів
підсвідомого і революції. У всьому цьому вимальовується одна й та ж форма, по
відношенню до котрої марксизм і психоаналіз постають, можливо, усього лиш її
випадковими похідниками, – форма, яка розвертає у протилежні боки політичну
економію й лібідову економіку, – форма, котра вже тут і зараз окреслюється як те, що
існує поза межами цінності, закону, витіснення і підсвідомого. Це не що інше, як
прийдешнє.

Ж. Бодріяр [35, с.13]

Усі людські пристрасті і стосунки сьогодні абстрагуються (або матеріалізуються) у
знаках і речах, щоб зробитись предметами купівлі і споживання.

Ж. Бодріяр [36, c.215]

Люди не бояться бути пригнобленими, тому й доводять себе до повного гноблення.
Вони більше люблять відвідувати святі місця, ніж торувати свій шлях. Надійна
комора їм краще відкритого серця. Вони найбільш люблять вдягатись у розфарбовані
шовки, носити на поясі гострий меч, пити і їсти до знемоги, здобувати і
накопичувати коштовні речі. Так ось звідки беруться розбійники і грабіжники, –
воістину, Дао тут ні до чого!
Шлях Неба такий, що воно знімає надлишки і засіває нестачам. Шлях світу людей
такий, що вони відбирають у тих, хто не має достатку, і прислужують тим, хто має з
надлишком.

Лао-дзи [150, § 72, 53, 77]

Усе життя нас оточує повітря. Без якого ми – і безліч істот на Землі – не
протримались би і 5 хвилин. Ми нічого не робимо, щоб повітря дарувало нам себе –
лише дихаємо, й то без особистих зусиль. Повітря завжди є, чисте й прозоре: нікуди не
зникає, нічого-нікого не затуляє. Одним і тим же повітрям дихали динозаври, усі наші
далекі пращурі, померлі батьки, а тепер ним дихаємо ми – і з близькими людьми, і з
ворогами. І тим же повітрям будуть дихати, хоч то ще не факт, наші нащадки...

Дар, про який йдеться у цій книжці, схожий на повітря. Без нього не існувало б
усього нашого життя. Повітря нічого від нас не вимагає – хоча щомиті ми дихаємо
ним – та ми майже ніколи не помічаємо цей «воз-дух», не цінуємо, не ставимось до
нього, наприклад, як до чогось або когось святого і божественного. Більш того – ми все
нахабніше повітря отруюємо... А потім все більше потребуємо і привласнюємо. Не
можемо надихатись. Задихаємось. Наче риби на піску. Чи як люди у скупченнях
власних нечистот.



Ми існуємо у світі, атмосфері дару і дарів. Абсолютно все може бути і буває
даром. Ми самі – отриманий нами дар. Наше життя нам дарується. І ми – чийсь дар. Все
у світі, все нами не зроблене, вже є даром... Не з себе ми з’явились у світ, не у себе
помремо. Не у собі перебуваємо все життя, і не для себе «самих». Скрізь навколо і
всередині нас – інше. Яке вже є і нами не зроблене – дар для нас... Це інше супроводжує
нас перед життям, дарує себе у житті, і, можливо, обдарує чимсь геть несподіваним
після життя...

Що означає дар? Що таке нам дароване? Це коли будь-що вже є. Є тут, і є для нас.
Хоча ми нічого не зробили і не повинні зробити, щоб воно було нам даровано. Дар – це
багатство, обдарованість, щастя. Вже зразу, вже тут. І для всіх. Ми ним дихаємо. Дар –
сама кров життя. Його серцебиття... «Темна матерія»...

Однак існує дивний парадокс: ми живемо у світі дарів, самі ними є, але помічаємо
їх рідко. Без дарів наше існування неможливе, але зазвичай ми їх не визнаємо, лише
споживаємо. По-перше, більшість дарів, які чекають нас, які ось живуть перед нами, ми
не помічаємо, не сприймаємо, ігноруємо або замовчуємо. «Дарувати – не зисково, а
збитково» – зізнаються деякі... По-друге, ми рідко даруємо одне одному і світові. За
винятком, наприклад, дарування речей на свята... Речей, які виробляємо і купляємо...
Оцим вироблянням, продаванням, куплянням ми і переймаємось більшу частину
життя... Ми живемо у світі дарів, серед дарів – ними мислимо і насолоджуємось, ними
бачимо, їх бачимо, ними ходимо кожного дня, на них і з ними спимо вночі – але майже
не помічаємо цих дарів, їх цінності і безцінності. І страждаємо від бідності, вважаємо
себе обділеними, до кінця життя чекаємо і сподіваємось, що наші мрії і бажання
здійсняться, але помираємо з гірко зчепленими вустами: все скінчилось, ми вмираємо,
але так і не отримали, не скуштували того, чого або кого жадали... «Не взяли від життя
все» – кажемо тоді.

Ми не лише рідко помічаємо, що існуємо серед ниви скарбів, які призначені якраз
для нас. Ми не лише бідкаємось через свою «обділеність». Ми починаємо – і це
переважний зміст історії – створювати, виробляти те, чого, на нашу думку, не існує і
чого ми не маємо. Ми присвячуємо левову частину життя праці, видобуванню того,
чого нам ніби бракує. Однак внаслідок цього обміну праці на щастя роботи стає багато,
а щастя – все одно здобувається мало. Ми намагаємось створювати, виробляти,
заробляти те, що насправді вже є... Але й це не усуває недобачання того, що є так рясно
і скрізь... Минають тисячоліття, а люди замість сприйняття дарів і обдарування інших
несамовито, навіжено, наче скажені чи божевільні, здирають одне з одного останнє: усі
ці концтабори, голодомори минулого і сучасності, війни, «економічно-політичні кризи»
та ін. Або ж вдаються до обміну: не дарують, а дають, якщо отримали, і для того, щоб
отримати. Вдаються до обміну-обману, бо дають, щоб взяти: вдають-брешуть, що
дають, а насправді беруть і беруть... Та чомусь все одно переконані, що їм завжди не
вистачає... Багато беруть-відбирають, та як були бідними, обділеними і нещасними, так
і лишаються. Парадокс.

Л. Шестов: «Можливо, найкраще, найпотрібніше не у глибині, а на поверхні, і не
важко, а легко повинно даватись людині. Те, що здобуте працею, культурою,
боротьбою, зусиллями – як би ми не цінували все це – все-таки мізерне порівняно з тим,
що нам далося саме собою, без напруги, що отримали у дар від Бога. Наше прокляття у
тому, що ми вже можемо вірити лише у те, що самі видобуваємо у поті чола і
народжуємо у муках» [347, с.322].

Плотін: «Не в змозі віддаватись спогляданню через слабкість душі, люди не
можуть вловити те, що споглядають, і наповнитись ним. ...Тоді вони приступають до дії,
бо намагаються побачити очима те, що не змогли побачити розумом. Саме так люди
виготовляють предмет...» [4, с.42].

Будь-яку річ, яка існує у сучасному світі, можна купити. Все є доступним – хоч і
не всім, але багатьом. Навіщо тоді дарувати і бути обдарованими? Однак, наприклад,



щастя не є річ, яку можна взяти, придбати, продати, обміняти. Щастя можна лише
подарувати. Але не собі. Щастя – не річ, яка існує. А те, що дарується, виникає. Якби
щастя можна було взяти і дати собі, то всі давно б були щасливими. Однак щастя
виявляється тим, що ми ніколи не можемо дати собі. Щастя – одна з тих багатьох
реалій, яких ми найбільше бажаємо, і які ми даруємо іншим, а вони нам. Не я собі, а я
іншим або інші мені.

Ми виживаємо у так званому «суспільстві споживання», де найкращі дарунки
природи і історії люди беруть собі, а з решти роблять товари, які мусять продавати і
купляти. І – додамо трохи марксизму – якщо одні люди споживають найкраще і
безкоштовно, то інші знають лише підробки за різну ціну. Наприклад, не сік з яблук, а
хімічно-ароматичний розчин «Яблуневий нектар, ідентичний натуральному». Замість
справжніх цінностей світу і життя, які природа усім дарує, у людські душі
інсталюються такі замінники справжніх цінностей як «розкіш споживання», «багатство
грошей», «успіх», «індустрія розваг», «секс», «любов до себе»... І разом з тим
інсталюються брехня, крадіж, бідність, злидні, хвороби, рабство, нещастя, розбрат,
війна...

Все життя ми бажаємо бути щасливим, багатими, коханими, вільними... Чому ж
так рідко такими є? Щастя, багатство... – у світі це є, але ми бачимо не його (ця теза –
одна з основних ідей Східної філософії). Чому? Бо той, хто має бачити світ у підзорну
трубу розуму, спить. «Всі вдома», але сплять. Нема кому дивитись у вікно, очі,
підзорну трубу розуму. Або є, але у нього зіпсований зір, на очах окуляри, а то й старі
дебелі шори. Ми налаштовані бачити 2-3 речі там, де їх насправді цілий світ. Ми
мислимо й живемо абстрактно [66, с.389-394]: зі 100% реальності бачимо й
переживаємо 2-3 реалії, а решту, найцінніше – проходимо повз нього, затуляємо його
густою завісою своїх витворів – ментальних, фізичних, технологічних, філософських...
Народжуємось, виживаємо одне одного, вмираємо, а дарунки, які чекали нас, так і
залишились непоміченими, нерозпакованими. – Філософія (зокрема, філософія дару)
допомагає пізнати, відкрити, відшукати у реальності ті справжні діаманти, яких так не
вистачає для життя, щастя, любові, які ось-є перед людиною та дарують себе, а вона їх
не бачить, не бажає визнавати існуючими, живими й такими рясними, що їх вистачить
всім, викривляє і знецінює наклепами-проекціями та відкидає-витісняє... А коли у
сутінках і на узбіччі раціоцентризму ці дари таки заходять до людини у гості, вона
зазвичай вчиняє з ними щось таке, як Хома Брут з «нечистою» панночкою, і тікає, так
нічого не втямивши. Тікає із заплющеними очима, доки людину не побачать хоча б очі
смерті. «Ось! – закричав Вій – вбивця дарів, що не відає ні їх, ні себе...».

Отже, сприйняття дарів світу та обдарування одне одного люди здебільшого
замінюють своїми виробами, які здаються їм кращими за природне й реальне, та
шукають особистого щастя, оббираючи одне одного (чудовою ілюстрацією чого є
картина С. Далі «Осінній канібалізм»). – Як, чому таке могло статись? І відтоді стається
тисячі років так званої історії, так званого розвитку і поступу. І чи можна дати цьому
раду? – Деякі відповіді на ці питання пропонує ця книжка.

…


