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Предговор
В началото на ХХІ век интересът към проблемите на
културата все повече нараства. Може би защото се намираме в уникална културна ситуация: нашата цивилизация е
достигнала удивителни и заедно с това опасни висоти. Човечеството се изправя пред изострящи се глобални проблеми и кризи, породени от утвърдените от векове ценности на
европейската техногенна цивилизация, прераснала в края на
ХХ век в планетарна. Както пише немският екзистенциалист Карл Ясперс (1883–1969), историята превръща човека в същество, стремящо се непрекъснато да излезе извън
своите предели. Именно в такива моменти, свързани с оцеляването на човека и света, се търсят „спасителните светлини” на културата.
Нейните градивни възможности са неоспорими, защото представлява натрупан и
изстрадан през вековете полезен човешки опит. Културата ни изпълва с уважение
към творческата мощ на човека, към възвишените и непреходни ценности на хуманизма. Английският изкуствовед Дж. Ръскин (1819–1900) посочва: „Великите нации пишат автобиографиите си в три ръкописа – книгата на делата им, книгата на
словата им и книгата на изкуството им. Не можем да разберем нито една от тези
книги, ако не прочетем и другите две, но единствената, която заслужава доверие, е
последната”1. Културата (чийто „най-фин” елемент е изкуството) събира и съхранява многообразните форми на човешка дейност, поведение и общуване и ги предава от поколение на поколение, в което се състои и нейната „съдбовна” роля.
В съвременната цивилизация „лицето” на културата е представено от Модерността „…локомотивът, на която (по думите на Фр. Фукуяма) се носи толкова бързо, че помита всичко по пътя си, от което възниква глобалната криза”2. Векторът на промените рязко се ускорява, което обяснява ръста на нестабилността и
умножаването на кризисните ситуации. Но същественият проблем идва от конф1
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ликта на ценностите, породен този път не от сблъсъка с отминали култури, а от
непознатата култура на бъдещето, явяваща се истинския опонент на Модерността. Днес, по сполучливия израз на Мартин Хайдегер, „времето се изменя от
бъдещето”. Това връхлитащо ни „утре” Алвин Тофлър диагностицира като „шок
от бъдещето”: „за да го избегнем – пише той, – трябва да търсим целите и методите си в бъдещето, а не в миналото”3. Това е съвършено нов модус на цивилизацията, очертаващ се отвъд Постмодерността, който поставя на изпитание културния „код” на човечеството и търси нови нравствени граници.
Авторът на студията приема, че диапазонът на прочита на културологичната
проблематика е изключително широк и усложнен от протичащите промени във
всички аспекти и модуси на човешкото и обществено битие. Затова предмет на
настоящето изследване е състоянието и перспективите на съвременната култура.
Поради особената актуалност на проблема към него проявяват внимание както
философията, така и другите науки от социално-хуманитарния профил (социология,
антропология, психология, етнография и др.). В специализираната литература се
очертават различни нови стратегии за цивилизационно развитие. Тяхното пълно
проследяване в рамките на студия е невъзможно, затова настоящото изследване
ограничава проблемното си поле до посочването на генезиса на някои противоречия на модерната и постмодерна култура, довели до потребността от изграждане на алтернативен културен проект за бъдещето.
Основна цел на настоящата студия е аргументирането на прогностичната
роля на диалога на културите, като един от сценариите за бъдещето на културата. Това произтича от избора на работно определение за културата, разбирана
като своеобразен „генетически код”, който позволява на човечеството, развивайки се, да съхранява и своя социално-културен облик. А за съвременната култура това „обръщане” към другите култури, диалогът с тях е доминираща черта.
Затова може да се каже, че в европейската култура сега, в началото на ХХІ век, се
съсредоточават като в някакво „многомерно множество” ценности и културни
форми от различни исторически епохи. Това налага теоретическата потребност от
изграждането на социодинамичен модел към изследването на понятието култура. Обект на изследване са позициите на известни съвременни автори по проблемите на културата през последните 20 години.
В хода на изследване на спецификата и противоречията на модерната култура
и постигане на основната цел се очертават няколко основни теоретични задачи.
Първо, след проследяване на основните парадигми за културата да се акцентира върху разбирането й като ценностно отношение или система от значения,
т.е. като смислов център на човешкото битие. Чрез културата човек осмисля себе
си и другите и така тя се явява история на неговата духовност. Чрез нея той осъществява диалог с други отминали или бъдещи култури. В този смисъл културата се
определя като специфичен социокод, като система от знакови структури, които
съхраняват и предават човешкия опит.
Второ, теоретическото обосноваване на духовния принцип в културата предполага влизането й в опозиция с понятието цивилизация. През ХІХ и ХХ век се
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очертават напълно ценностите на техногенната цивилизация, които „легитимират” по различен начин културата и цивилизацията. Културата се свързва с
духовното, ценностното, творческото, а цивилизацията – с технологичното, утилитарното, материалното. Затова е необходимо, в парадигмата на Модерността да се
екстраполира изначално заложената в нея криза на ценностите – фрагментаризация на човешкото битие, обезценяване на понятията нравственост и духовност,
свръхоценностяване на други със сциентистки характер (рационализъм, позитивизъм,
прагматизъм). Така се очертават конфликтите между хуманизма и рационализма,
между „сайънс” и „хуманитас”, между битийните модуси „To be” и „To Have”.
Трето, налага се отговор на въпроса, дали кризата в европейската култура
през ХХ век ще доведе до разрушение на ценностите или до тяхната трансформация в новата парадигма на постмодернизма. Това предполага дефинирането на постмодернизма като диагноза на епохата и ново светоусещане, преразглеждащо предходните традиции и формиращо нова културна матрица.
Четвърто, точно в културата на Постмодерна се заражда алтернативният
културен проект на бъдещето. В изследванията на съвременната култура се очертават различни типове културни взаимодействия. Затова моята задача е, без претенцията за категоричност, да посоча една от тенденциите за цивилизационно развитие – диалогът на културите и цивилизациите, като опит да се преодолее
разрушаването на хуманистичните идеали и на нравствеността, и да се зададе общ
смислов хоризонт за съществуване и действие на човечеството.

Глава І. Проблемното поле на съвременната културология
1. Формиране на понятието за съвременна култура
Колкото по-голям става интересът към културата, толкова по-страстно се
разгарят споровете за нейната природа, функции, динамика. Както твърдят американските културолози А. Крьобер и К. Клакхън, в разбиранията за културата се
наброяват около триста определения, като не всички търсят строгия логически
смисъл, а някои са образно-метафорични. Към нея се подхожда различно: търси се
феноменологичният й контекст или структурно изграждане; индивидуалните форми
или универсалната гледна точка; свежда се до семантичното и се търси кодът на
културните системи, или в центъра й се поставят екзистенциални проблеми. Имайки предвид глобалния характер на културата, едва ли ще е погрешно обединяването на разнородните тълкувания, още повече че владеещият философията дух на
постмодернизма предполага диалог, толерантност и плурализъм. Съвременният
френски писател Едгар Морен обобщава: „Култура: измамна очевидност, дума,
която изглежда еднозначна, стабилна, устойчива, но всъщност е дума-клопка –
двусмислена, проядена, куха, упойваща, подвеждаща. Дума-мит, която има претенцията да означава сама по себе си велико благо: истина, мъдрост, благоденствие,
свобода, творчество...”4. Въпреки че културата представлява нещо относително
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цялостно, тя демонстрира разнолики феномени, които стават обект на изследване
от история на културата, културната антропология, културфилософията, социология
на културата, етнологията, теология на културата и др. Поради това естествено се
налага теоретическата потребност от изграждането на социодинамичен модел,
тъй като към понятието култура се наслагва и динамиката на всекидневната употреба, която е изключително широка. Затова се налага проблематизиране на понятието култура.
Условия за формиране на съвременното понятие за културата се създават в
края на ХVІІІ и началото на ХІХ век, когато започва и широкото използване на
термина в европейската философия и историческа наука. Но тук вниманието е насочено не толкова към постъпателното историческо развитие на културата, колкото
към разглеждането й като автономна система от ценности и идеи (Рикерт,
Касирер, Вебер). Заедно с това се разширява разбирането за културата по пътя
на включването в нея на богатството на материалната култура, етническите обичаи, разнообразието от езикови и символни системи. Към края на ХІХ век при изследване на проблемите на културата активно се използват постиженията на антропологията, етнологията, теория на системите и др. От тази сложност произтича и
огромното многообразие в представените идеи и разбирания за културата: философски, социологически, културантропологически, психоаналитични, марксистки,
интегрално-наддисциплинарни и т.н.
Във философията обаче културологичните традиции са най-големи. Това
произтича от характера на философското познание – рационализация в онтологичен, епистемологичен, етичен, естетичен план на онези смисли и ценности, които
създават духа на дадена епоха. Философията е самоосмисляне и самооценяване
на културата и като такава се явява нейна саморефлексия. Във всеки отделен
исторически период човешкото интелектуално творчество се определя от културни
модели и ценностни системи. Това важи дори за математиката, явяваща се „независима” творческа дейност. Културната детерминация представлява „преосмисляне” от твореца на характерните за епохата културни модели, идеали, норми, ценностни ориентири.
Затова развитието на разбиранията за културата естествено води до „еманципацията” им в теория на културата през ХІХ век. Както природознанието, обособило се в Европа през ХVІІІ век, така и културознанието през ХІХ век, са отделни
интелектуални дейности, отразяващи новите когнитивни ценности, които формират
научния стил на мислене за културата. Класическият рационализъм във философията и науката пренася своята „визия” и върху културата. В основата на нейния анализ
е търсенето на културните универсалии, единството на културния процес, парадоксите на човешкото битие. В този смисъл философия на културата е философия на
самия човек, осъзнаващ себе си като творец на реалния свят, като цел и резултат на
историческото развитие, постигащ света по законите на истината, свободата, доброто и красивото. Философията на А. Шопенхауер, неговата екзистенциална метафизика, е тази която влиза в противоречие с доминиращата в европейската култура
философска рационалност. Той, а по-късно и Фр. Ницше (1844–1900), стават родоначалници на нов, алтернативен културен модел, определящ нови ценности.
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Културфилософия е термин, въведен от немския романтик А. Мюлер (1770–
1829), за обозначение на съвкупността на усилията във философията за изясняване
на феномените на културата. Класическото разбиране на културата се базира на
философия на историята. И доколкото културата въобще съществува в историята,
или като история, то философия на културата и философия на историята се пресичат в значителна степен, а често се и отъждествяват. Така през ХІХ и в началото
на ХХ век концепцията за културата включва идеята за изследване състоянието на
различните общества, т.е. не може да се разбере какво представлява човешкото
общество, без да се проучи неговата култура. Това, от своя страна, слага началото
на социология на културата и на културморфология.
Културологията е наука, която най-дълго оформя своя предмет и късно получава автономно съществуване. Това произтича от сложността и особения характер на културните феномени. Основите на културологията като самостоятелна научна дисциплина са положени в творчеството на американския учен Лесли Уайт.
Той определя обекта й извън философския „контрол”, с което започва трансформирането на философия на културата в теория на културата5.
В новата модерна епоха на ХХ век се родиха многообразни идеи за културата,
понякога с несъизмерими и конкуриращи се стилове и ценностни ориентации. Например, за философията културата е система от идеи и ценности на дадена епоха, за
семиотиката е колективната памет, която се предава от поколение на поколение, за
изкуствознанието – вечните произведения на художествения гений, за психологията е
вътрешното ядро на личността, служеща за самоидентификация. Но въпреки тези
явни тематични различия, може да се приеме един общ смислов хоризонт. „Културата е човешкото съществуване, схванато като знаково представима и мисловно опосредствана дейност. Не е възможна фундаментална теория на културата, която да
изпуска някой от трите основни компонента: дейност, знаковост и мисловност.”6
В основата на анализа на природата на културата е разбирането й като ценност или система от значения. „ ...Културологията не е рязко очертана област на
хуманитарното знание, а е по-скоро особен ъгъл на виждане, при което феномените
на изкуството, философията или която и да е друга духовна дейност се изразяват с
помощта на знаци.”7
Италианският писател и културолог Умберто Еко отбелязва: „Цялата култура е едно означаващо и комуникативно явление, а човечеството и обществото
съществуват само тогава, когато се установят означаващите отношения и комуникативни процеси”8.
Като се има предвид, че културата се отнася към света на текстовете (разбира се, не само на писмените) и живее само в този свят, се отнася към онзи смисъл,
даден от неговия автор и получил гласност чрез текста, то смятам за твърде важно
разбирането на руския учен Л. Баткин, който изказва следното определение: „Онто5
6
7
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Гинев, Д. Културологични студии. София: Св. Кл. Охридски, 1995, с.114.
Баткин, Л. Някои условия на културологичния подход. // Идеи в културологията. т. 1, София, 1990,
с. 244.
Еко, У. Трактат по обща семиотика. София: Наука и изкуство, 1993, с. 4.
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логично културата не е нищо друго освен внасяне на смисъл в света и вече само
поради това е изменение на света и самоизменение на субекта на културата”9. С
други думи казано, дълбоката същност на културата се постига тогава, когато тя се
разглежда като специфично ценностно отношение. А ценностите са своеобразен
смислов център на човешкото битие. По своята същност те са особени символнознакови конструкти, мисловни схеми, съществуващи в човешкото съзнание на базата на някаква битийност. Ценностите като идеални феномени са резултат на
антропната означаваща дейност. Те са „...точно такива, каквито изискват да бъдат
съответните субекти”10. В основата на тяхното възникване са преди всичко такива
„изначални условия” като духовната атмосфера, дълбочинното междуличностно общуване и собствените душевно-духовни усилия на субекта за разкриване на потенциалните му възможности. Ценностите се въплътяват, обективират в едни или други
социокултурни реалии и по този начин стават открити за достъп. „Даже „вечните
ценности” – истина, добро и красота, винаги имат ново исторически конкретно
съдържание и тълкуване.”11 Именно като опредметени ценностите придобиват определена значимост за субекта (като невинаги носителят на ценността е тъждествен
със самата ценност). Така в полето на културата, според немския философ Фр.
Шелинг (1775–1854) „значението съвпада със самото битие, то преминава в предмета, образувайки с него единство. Тук става „срещата” на думите и вещите, т.е.
съзнанието резонира във вещите, а битието се представя като събитие.”12
Чрез културата човекът излиза извън пределите на своето конкретно-историческо състояние (налично битие), осмисля себе си и другите, и в този смисъл тя се
явява история на човешката духовност. „Тя цялата е разположена на граница – пише
големият руски мислител Михаил Бахтин (1895–1971), – границите преминават
навсякъде, през всеки неин момент, систематичното единство на културата отива в
атомите на културния живот така, както слънцето се отразява във всяка капка вода.
Всеки културен акт живее истински на граница: в това е неговата сериозност и значимост; отделен от границите, той губи почва, става пуст, надменен, изражда се и умира.”13 А това означава, че културата няма вътрешна територия. Следователно тя е
погранична област, в която културният акт е момент на преодоляване на граници, или,
както се казва, „битие на ръба”. Човек може да се намира в културата и заедно с
това да стои извън нея. Той може да бъде пусто място за културата и културата
може да бъде чужда за него; той може да гледа на културата с невиждащи очи, да
преминава през нея като през пустиня, не оставяйки никаква следа. В това се състои
и метафората – да бъдеш в културата като във вакуум. Затова културата е личностно усилие, дейност на духа, насочена към съзидание, към творчество.
Културата не е просто паметта на човека за него самия, а памет в движение.
Като граница, тя непрекъснато се създава, съществува и не може да бъде спряна
9

Баткин, Л. Някои условия на културологичния подход. // Идеи в културологията. т. 1, София, 1990,
с. 246.
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Стъпова, Ив. Художественото произведение между твореца и публиката. В. Търново, 2008, с. 92.
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Стъпова, Ив. Художественото произведение…, с. 93.
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Бахтин, М. Эстетика словестного творчества. Москва: Искусство, 1986, с. 386.
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Бахтин, М. Литературно-критические статьи. // Мир философии, т. 1, Москва, 1990, с. 317.
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за минута. В различните епохи културата се ражда и формира на основата на постоянната амбивалентност на човека, която той се стреми да преодолява в своето
историческо развитие (борба между рационалното и емоционалното, красивото и
грозното, истината и заблудата, доброто и злото и т.н.).
В културата миналото постоянно присъства в настоящето. Тази връзка за
човека винаги е екзистенциална и го поставя в позиция на отговорен по отношение
на духовните ценности на човечеството. Съединяването на минало и настояще в
културата, като преживяване на човека, го извежда извън собствените му предели.
Така се постига относително съвпадение на смисъла на неговото налично битие с
това на културата. Човекът се „среща” с културата, с ценностно-смисловото й
съдържание, с това, което е сътворено в историята до него. В този смисъл тя би
могла да се разглежда и като нормативна система на обществото.

2. Културата като социален код
Културата се явява система от информационни кодове, която утвърждава
исторически натрупания социален опит по отношение на човешката дейност, поведение и общуване, вече като надбиологична програма. В биологическите организми тази роля се изпълнява от генетическите кодове (ДНК, РНК). В обществото,
като цялостен социален организъм, ролята на генетичен код играе културата. Нейни елементи са знанията, обичаите, вярванията, идеалите, правните и етически норми, светогледните нагласи и др. Сложно организираните, исторически развиващите
се системи трябва да съдържат тези особени информационни структури, които да
реализират управлението на системата, нейната саморегулация.
Интересна е тезата на английския еволюционен биолог проф. Ричард Доукинс за гените versus мемите. През 1976 г. той публикува книгата The Selfish
Gene („Себичният ген”), в която хвърля концептуален мост между молекулярната
биология, психологията и социологията. „Мемите” (англ. meme идва от гръцките
думи mimeme, mimetismos – имитиране) са идеи, метафори, мелодии, знания, парадигми. Те също както гените могат да се конкурират, кооперират, да мутират и
да се предават чрез семейството, училището, университета. Мемите са за културното наследство това, което са гените за биологичното. Човешката еволюция, пише
Доукинс, е коеволюция между мемите и гените.
Може да се използва и друга удачна метафора, определяща строежа на културата като „тройна спирала” (по аналог на строежа на ДНК като двойна спирала).
В този смисъл са и определенията на културата като: „памет на историята”; „надбиологичен” начин на адаптация на човека към заобикалящия го свят; като „извъннаследствена” (извънгенетична) система за предаване и съхранение на информация; като механизъм за социална наследственост (социокод) и т.н.14 Този специфичен код съществува в знакова форма и културата може да се определи като
система от знакови структури („първа спирала”), които съхраняват и предават постоянно обновяващият се социален опит.
14
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Пример за един от най-древните начини за „кодиране” на такъв опит е предаването на образци за действие и поведение между субектите. Майстор, учител –
ученик; индивид – социална група; възрастен – дете. Изключително важен социокод, регулиращ човешката дейност, е и естественият език. Той не само описва
човешкия опит, но и поражда нов в процеса на общуване. Езикът формира картината на света, изразява ценностно-емоционалното отношение на човека към света.
Заедно с естествените езици в социалния живот особена роля играят и изкуствените езици, езикът на изкуството, езикът на науката, а също и традиционните сигнали
и символи, регулиращи постъпките на хората. Предметът, създаден от човека като
„втора природа”, също може да функционира в качеството на знак. Затова оръдията на труда, техниката, предметите на бита понякога се определят като материална култура в противовес на феномените на духовната култура (произведения
на изкуството, етически, философски, политически учения, научни знания и др.).
Предметите на материалната култура изпълняват както практически цели, така и
служат за предаване на смисъл и значение в дейността на хората.
Развитието на културата и обществото, натрупването на нов опит и увеличаването на неговите „масиви” води до потребността от формирането на нови кодови
системи. Нашата цивилизация достигна до ясно изразеното противоречие между
експоненциалния ръст на информацията и съответната възможност за усвояването
й от субекта. Разрешаването му стимулира разработката на нови типове кодирания
(напр. компютърната мрежа INTERNET) и нови форми на комуникация (FACEBOOK,
TWITTER, MYSPACE, SKYPE).
Разглеждането само на предметната дейност на човека като основа на културата не може да обхване нейната цялост. Тя има и друга важна част, която се
отличава от предметната, макар и неотделима от нея – това е човешкото общуване. То представлява междусубектно взаимодействие и играе ролята на механизъм на културата. Общуването е „втората спирала” в движението на културата, която обхваща както процеса на съвместна дейност, така и самостоятелните
форми на връзки между хората, поколенията, културите.
Културата изработва свой метод на поведение, съединявайки предметната
дейност и общуването по символен, въображаем начин, и това е художествената
дейност („третата спирала”). Тя е конкретен метод за „удвояване на реалната
практика”, на реалния човешки живот, пренасяне на всички проблеми от „действителното битие във въображаемия план на живота”. Художествената предметност
свързва хората и ги прави конкретно-исторически субекти на културата.
Вътрешният строеж на културата е свързан и с динамиката й. Съществуват
два типа, две форми на „историческа наследственост”. Първата е свързана с
разбирането, че всяка следваща степен е по-висша от предходната, развива положителното, уплътнява, „снема” позитивно предходното, което не изчезва в „нищото”, а се издига на по-висш, по-систематизиран етап. Т.е. новото е възможно благодарение на унаследените значими постижения на предните поколения.
Културата обаче се развива по друга схема, която особено силно се изявява
при изкуството. Тук не можем да кажем например, че Софокъл е „снет” в Шекспир, че оригиналният Пикасо е направил ненужно откриването на оригиналния Рем156

бранд. Нещо повече – не само Шекспир е невъзможен без Софокъл, но и обратно
– Софокъл много по-дълбоко и оригинално се разбира при сравнението му с Шекспир. В изкуството „ранен” и „късен” са съотносителни, едновременни, корените им
не са в нашето разбиране за тях, а в тяхното уникално, неповторимо, всеобщо битие. Тук действа схемата на драматичното произведение: с появата на „новия персонаж” старият не слиза от сцената, не изчезва, не се „снема” в новото действащо
лице. Числото на участващите постоянно се увеличава, нараства. В тази драма
има още едно действащо лице – зрителят, слушателят, читателят. И ако историята
на изкуството е драма с голямо число действащи лица, които събират миналото и
настоящето в един миг, то това е възможно само в общуването между „сцената и
зрителната зала”, т.е. между автора на произведението и неговия далечен, мълчалив читател, между културата и този, който я възприема15.
Тази схема, която „работи” в изкуството, действа и във философията, нравствеността и др. Не обобщение, а общуване между различните културни форми – това е начинът на движение и развитие на културата. Неслучайно М. Бахтин
посочва, че културата може да живее само на граница, в едновременността, в общуването с други култури. А едновременността означава, че това общуване се
извършва само в контекста на настоящето, т.е. за нас – в културата в началото на
ХХІ век.
Културата е духовният свят на човека, неговият живот, отделен от него, във
формата на произведение, съществуващ и след неговата физическа смърт в друг
свят, в живота на хората от последващите епохи. Затова, отговаряйки на въпроса
„що е култура?”, В. Библер (1918–2000) пише: „Ние винаги, съзнателно или не,
отговаряме на друг въпрос: в каква форма могат да съществуват моят дух, плът,
общуване, животът на близките ми хора след моята (на моята цивилизация) гибел,
след „изчезване в нищото”? Отговорът е – във формата на култура.”16 Такава е
особената обърнатост на културата навън, към друго битие, към „голямото време”. Всяка култура е като някой „двулик Янус”: лицето й е обърнато както към
друго битие, свят, така и навътре към себе си. Всяка култура е възглас „SOS”,
обърнат към друга култура (Бахтин).
В културата, където всичко е неповторимо, миналото не може да бъде преодоляно, забравено. Диалогът прави възможно общуването на съвременника с отминалите културни модели, пораждайки дълбока радост от повторението. Оказва
се така, че те сякаш се създават сега. И колкото една култура е по-класическа и
съвършена, толкова повече тя се възприема не като това, което е била, а като това,
което трябва да бъде, т.е. „обогатенa” в новия контекст. Следователно може да
се каже, че културата никога не е „била”, а е „жива”, актуална, и което е по-важно,
обърната към бъдещето, като че ли „вчерашният ден още не се е родил”! Чрез
културата човекът действително се оказва такова същество, което няма окончателно, докрай изградено битие, а с разумната си творческа дейност винаги е отворен към бъдещето.
15
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Този феномен се обяснява с това, че „ние поставяме на чуждата култура нови
въпроси, каквито тя сама на себе си не е поставяла; ние търсим в нея отговори на
тези наши въпроси, и чуждата култура ни отговаря, откривайки пред нас нови свои
страни, нови смислови дълбочини”17. Но тъкмо в това се състои ценността и правомерността на такива въпроси, идващи от други култури и епохи. Интересни са по
този повод разсъжденията на М. Бахтин за „Великия Шекспир”: „Можем да
кажем, че нито самият Шекспир, нито неговите съвременници са знаели за този
велик Шекспир, който ние сега знаем... Смисловите явления могат да съществуват
в скрит вид, потенциално и се разкриват само в благоприятни за това разкрития на
смисловите културни контексти на последващите епохи. Смисловите съкровища,
вложени от Шекспир в неговите произведения, са създадени и събирани с векове и
даже хилядолетия: но и в такива пластове на народния език, които до Шекспир още
не са влезли в литературата, в многообразните жанрове и форми на речевото общуване, във формите на могъщата народна култура (предимно карнавална), съчинявани хилядолетия в театрално-зрелищните жанрове (мистерийни, фарсови и др.), в
сюжети, които имат корени в доисторическата древност, накрая и във формите на
мисленето.”18
Във всяка култура миналото е заложило огромни смислови и ценностни възможности, които са останали неразкрити, неосъзнати и неизползвани в продължение на
целия исторически живот на дадена култура. Великите произведения на литературата, каквито са несъмнено тези на Шекспир, са подготвяни с векове, като в тях се
снемат само зрелите плодове на продължителния и сложен процес на съзряване.
Именно такива произведения разбиват границите на своето време и живеят във
вековете. При това, колкото повече векове минават, толкова по-интензивен и пълноценен е животът им, отколкото в тяхната съвременност. Следващите нови култури
имат огромно преобразуващо значение спрямо предходните: те разкриват все нови
и нови смисли и ценности, които в миналото са останали неосъзнати и неоценени,
макар че тогава са създадени. В областта на културата „извъннаходимостта”
(пространствена, времева, национална) е мощно средство за по-добро разбиране
на друга (чужда) култура. Между тях сякаш се създава диалог, който преодолява
затвореността и едностранността на техните смисли и ценности. При такава диалогична среща на две култури те не се сливат и не се смесват, а всяка съхранява
своето единство и открита цялостност, те взаимно се обогатяват.
Отнесено към произведенията на Шекспир това показва, че в следващите исторически епохи те получават допълнителна смислова натовареност и още по-пълно
творческо разбиране. Иначе материалното тяло на текста от Шекспир си остава
неизменно, но под влияние на новия културноисторически „ландшафт” става неговото смислово-ценностно обогатяване. Т.е. Шекспир става все по-велик!
Съвременната култура обаче не се изгражда и развива линейно, възхождайки
към „прогреса”, а се осъществява по схемата на едновременността, в диалога
между различните култури. Именно затова в европейската култура сега, в началото на ХХІ век, се съсредоточават като в някакво „многомерно множество” ко17
18

Бахтин, М. Цит. съч., 1990, с. 354.
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ренно различаващи се една от друга форми на мислене и култури. В нея се събират
като в едно културно пространство ценности и духовни спектри на културни форми
от различни исторически епохи. Затова, изследвайки „философската логика на културата”, може да се каже, че „европейският разум е диалог (общуване) на „ейдетическия разум” (Античността), на „причестяващия разум” (Средновековието), на „познаващия разум” (Новото време) и на възникналия в ХХ век особен
строй на разумяване”19. Смисълът на последния се заключава в разбиране на различните логики в точката на тяхното възникване и взаимопревръщане.

3. Съвременната култура и цивилизация
Опозицията култура – цивилизация се налага с настъпването на индустриалната епоха и изграждането след Новото време на европейската техногенна цивилизация. В условията на научно-технически прогрес, когато хората заменят
човешката сила с механична, а после и с ядрена енергия, когато заменят човешкия
интелект с компютърен, започват да вярват, че техниката ги прави всесилни, а
науката – всезнаещи. Един от блестящите мислители на ХХ век Ерих Фром (1900–
1980) изразява тези надежди така: „Триединството – неограничено производство,
абсолютна свобода и безгранично щастие – синтезира устоите на новата религия, наречена Прогрес, като новият Земен град на Прогреса трябваше да замени
Града Божи”20. За Ал. Швайцер: „...Човекът става свръхчовек. Но свръхчовекът
със свръхчовешка мощ не се извисява до равнището на свръхчовешкия разум.
Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно.”21
Динамиката между култура и цивилизация се носи от това, че те се „легитимират” различно: културата е свързана с ценностното, духовното, творческото,
индивидуалното, а цивилизацията с утилитарното, технологичното, колективното, материалното. Немският философ Х. Маркузе (1898–1979) критикува съвременната цивилизация за нарастващия мащаб на отчуждение, манипулация на съзнанието и появата на „едноизмерния човек” на масовата култура (homo faber).
Той определя културата като „духовен празник”, за разлика от цивилизацията като
„унило всекидневие”.
Изходът от конфликта между култура и цивилизация за Европа и света найдраматично е посочен в книгата на О. Шпенглер (1880–1936) „Залезът на Запада”. Немският философ описва световните култури като живи организми, като своеобразни колективни души, които преминават през различни културни възрасти –
раждане, разцвет, остаряване и смърт22. Те имат уникална и неповторима съдба и
дават резултати под формата на изкуства, философия и знания. Шпенглер изброява
седем култури, като четири са минали – египетска, китайска, индийска, близкоизточна, една настояща – западноевропейско-североамериканска, и една бъдеща –
руско-сибирска. „Животът” на всяка от тях може да се разгледа в два периода:
9
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период на младост, наречен култура, и период на старост – цивилизация. През първия
енергията на обществото е насочена навътре, това е епоха на духовни постижения,
а през втория – навън, развитието е екстензивно, това е епоха на умствени, рационални постижения. Така цивилизацията се явява неизбежната съдба на културата.
Изследвайки историята на западноевропейското общество, Шпенглер прави извода, че културата вече е изчерпана и то е навлязло в епохата на цивилизацията.
Затова го характеризира като „Залез на Античността”, правейки аналогия със съдбата на римския свят.
Но защо идеята на Шпенглер за „културния упадък” предизвиква толкова
бурна реакция сред европейското общество, че даже произведението му е определено като една от малкото големи книги на ХХ век? Дали заради това, че упадъкът
е една реална историческа възможност, че идеята за край на културата отново
повдига въпроса за неотменимата съдба (фатум) на човечеството, което се оказва
с ограничена свобода в своята история. Човек от нищо друго не се вълнува така
силно, както от своята съдба. Затова винаги във времето на исторически преходи,
в епохи на криза се появява въпросът за края (както през 90-те г. на ХХ век в
книгата на Фр. Фукуяма „Краят на историята и последният човек”). По същество
това е израз на съмнението в идеята за прогреса, във възможността за разрешаване на противоречията в световната история.
Британският историк и антрополог А. Тойнби (1889–1975), анализирайки световната история, също въвежда понятията „съдба” и „душа”. В анатомията на
обществения исторически процес той разглежда една обединяваща идея – човекът
стои в основата на всички съзидания, сътресения и катастрофи. „Двигателите” на
историческия живот на света са онези личности, които Тойнби нарича „творчески” и които са надскочили времето с идеите и дейността си. С тях са свързани
всички триумфи и нещастия в историята. А. Тойнби проследява 21 човешки цивилизации, които са били в растеж, 13 от тях са загинали (напр. келтска, скандинавска), 7 са спрели своето развитие (ескимоска, спартанска, полинезийска и др.), а
последната – нашата, вече е отминала зенита си, защото е загубила „прометеевския” си порив. В съвременната западноевропейска цивилизация вече няма творчески личности, а само механични изпълнители, маса. На редица места в своето
многотомно „Изследване на историята” изказва предположението, че може би
„вратата на смъртта”, през която са минали много цветущи цивилизации, е ерозията на морала и липсата на позитивна промяна в природата на човека23. Но за
разлика от привържениците на идеята за „културния упадък”, Тойнби не вижда безнадежност в човешките усилия по пътя към прогреса, а извежда оптимистичната
идея за създаването в близкото бъдеще, на общочовешка цивилизация, на основа на духовността.
Няма съмнение, че цивилизацията е една действителна заплаха, една реална
криза на културата, но културата не загива. Големият руски философ Н. Бердяев
(1874–1948), който макар и да споделя възгледа на Шпенглер, твърди, че залезът
на културата не означава още, че тя е осъдена и умира. Според него тя е вечна и
23

Тойнби, А. Изследване на историята. София, 1995.
160

човечеството в своето развитие преминава през четири момента: варварство,
култура, цивилизация и религиозно преображение. В своята студия „Воля за
живот и воля за култура” Бердяев развива идеята, че културата, която винаги е
аристократична, престава да бъде висша духовна ценност, в нея взема връх волята
за живот. Културата се определя като „великата несполука на живота”24. Цивилизацията започва да носи духа на новото време, като в нея особено място заема
техниката, която постига големите практически резултати. Така културата загубва най-същественото си качество – самоценността. В епохата на цивилизацията тя
се разпада, раздробява, „дифрактира”.
Това състояние на съвременната култура носи духа на постмодернизма и Ж.Ф. Лиотар го описва с една дума: еклектизъм – „...нулева степен на общата
съвременна култура: всички слушат „реге”, гледат уестърни; на обяд се яде в „Макдоналдс”, а вечер – в стила на месната кухня; в Токио се употребяват парижки
парфюми, в Хонг-Конгсе обличат ретро”25. Най-напредналата в цялата световна
история техническа и научна цивилизация се оказва слабо интегрирана културно.
Този тревожен аспект на днешната глобализация американският социолог Дж.
Ритзър нарича „макдонализация” (навлизане на логиката на поточната линия в
нестопански сфери като политиката, културата, науката, морала). Принципите на
„макдонализацията” водят до опростяване на социокултурните взаимовръзки с една
цел – максимална печалба. Но най-негативното явление в социален аспект е заместването на нравствеността на човека с поточната линия26.
Противопоставянето на култура и цивилизация има и позитивен аспект, ориентиран към критика на негативните черти на техногенната цивилизация. Критическият анализ на базисните ценности на тази култура има особено значение за
търсенето на нов път за преодоляване на глобалните кризи и очертаването на
стратегия за бъдещо цивилизационно развитие.

Глава ІІ. Кризата на ценностите в европейската култура
1. Модернизмът срещу постмодернизма
Въпросът за определяне на характера, стила и доминантата на съвременната
култура е твърде сложен. Терминът „модерност”, отнасящ се за историческия
период от 250 години от развитието на съвременната цивилизация, не се налага и
утвърждава толкова лесно (както напр. този за Ренесанса). Времето на модерността започва с две революции: индустриалната, чийто символ е изобретяването
на парния двигател; и политическата революция под знамето на демокрацията,
чието начало се поставя във Франция и Америка.
Тези две революции продължават и днес. Голяма част от света се стреми към
индустриализация и демокрация. Западната наука и западната политическа мисъл
днес са образец, който принадлежи на всички хора и в този смисъл те се явяват
24
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всеобщи ценности (вестернизация). И двете се основават на идеята за прогреса.
Но докато прогресът в науката и техниката през последните два века е малко или
много постоянен и измерим, то едва ли същото бихме могли да кажем за социалната
идея. Това е фундаментален конфликт, който присъства и в нашето съвремие.
Въпреки че модерността е спорен термин, можем да определим, че модерната епоха започва с формирането на „модерно съзнание”. Около 1900 г. западният
свят осъзнава, че характерът на новата епоха се определя от машините, които
водят със себе си ново усещане за времето и пространството, както и надежда за
нова визия на човека и обществото. Така модерното съзнание дава идентификацията на съвременната цивилизация.
През ХІХ век се раждат две противоположни идеи за модерността, които
продължават да си съперничат и до днес. Едната тръгва от идеите на големите
хуманисти от ХVІ век за интелектуална свобода, които са основоположници и поддръжници на хуманитарните науки. А другата – се базира на научния и материален
прогрес, възникнал през епохата на Просвещението, със своята вяра в здравия разум и свободата. В основата на противоречието хуманизъм –рационализъм стои
името на М. Монтен (1533–1592), изразяващ класическия си скептицизъм така:
„докато не се намери нещо, в което да сме напълно сигурни, не може да сме сигурни в нищо”27. Той провокира строгата рационалност на Р. Декарт (1596–1650), който открива „нещо”, което е напълно достоверно – „Cogito, ergo sum” („Мисля,
следователно съществувам”). Декарт препоръчва философите да не се занимават
с изследване на контекста в историята, поезията, етнографията, а вниманието им
да се насочи към абстрактните области, философията, епистемологията.
И така, модерността още в самото си начало се определя като логическа, с
математическа строгост и отхвърля хуманизма на мислителите от ХVІ век. Въпросът
е: защо тези тенденции не се смятат за взаимодопълващи се, а се представят като
конкурентни? Може би защото, колкото и да са големи постиженията на Г. Галилей
(1564–1642), Р. Декарт и И. Нютон, без Еразъм Ротердамски (1466–1536), У.
Шекспир (1564–1616), М. Монтен винаги нещо значимо би било безвъзвратно
загубено. Много относително е дали „коронованата” през ХVІІ век рационалност е
завършено интелектуално постижение или своеобразна абсолютизация. Преценката
трябва да бъде внимателно извършвана на фона както на безспорните успехи на
интелекта, така и на загубването на умереността и толерантността като ценности не
само на ХVІ век, но и като общочовешки такива. Следователно задачата е не да
бъдат противопоставяни, а отново свързани, тъй като става въпрос за два феномена,
две страни – научната строгост на „сайънс” и „хуманитас”, които са поначало в
органично единство в „тялото” на културата. Но това не се случва и през ХІХ век,
когато тази опозиция е „обогатена” от нов дискурс – този на рационализъм и ирационализъм. Схващанията на А. Шопенхауер и Фр. Ницше радикално скъсват с
рационалистическите традиции, а идеите на О. Шпенглер в книгата му „Залезът на
Запада” трагично задълбочават „разпада” на културата.
Особено място в разцеплението между рационалистката и ирационалистка
ориентация заема противопоставянето сциентизъм – антисциентизъм. То се
27
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развива в полето на най-динамичния компонент на културата – науката и е доста
старо (от ХVІІ в.), но влиза в ХХ век с нови специфични черти. Сциентизмът издига
ролята и функциите на научното знание като най-значима културна ценност. Тази
тенденция идва от господстващия в европейската класическа философия и наука
рационализъм, започващ от Фр. Бейкън и Р. Декарт. Сциентизмът абсолютизира ролята на науката в цялостната съвременна културна матрица. Той проявява безпардонна агресивност спрямо всички други страни на съвременния културен и обществен живот, прониквайки като идеология на технократическото мислене във всички
сфери на социалното битие. Антисциентизмът пък разглежда науката като явление,
чуждо и дори враждебно на истинската човешка същност и водещ до опасността от
изгубване на нравствените й ценности. Негов предтеча е Ж. Ж. Русо. През ХХ век
се формира и започна да господства идеята за „самодостатъчността” на науката, да
нараства самонадеяният оптимизъм и вяра в неограничеността на прогреса, но заедно с това и песимизмът и разочарованията. Те предизвикват остра критика срещу
неспособността на науката да решава породените с нейна помощ глобални проблеми
и заплахи за съществуването на човешката цивилизация.
Всички тези противоречия на модерността рефлектират в сблъсъка на „двете култури” (между хуманитарните науки и изкуството, от една страна, и математизираното естествонаучно знание и неговото научно-техническо продължение –
от друга страна). И ако „двете култури” все още се противопоставят една на друга,
това говори, че модерността има две различни отправни точки: хуманистичната
–основана на класическата литература от ХVІ век; и научната – основана на рационализма в науката и философията от ХVІІ век. Терминът „две култури” е използван за първи път от английския учен и писател Ч. П. Сноу (1905–1980) в есето му
„Двете култури и научната революция” (1957). Художествената и научно-техническата интелигенция са изразители на тези различни и противопоставящи се нагласи.
Утвърждаващата се тясна специализация на знанията формира доста ограничено светоусещане у представителите на двете групи, които в своето отчуждение
достигат до остри конфликти („физици” срещу „лирици”), за които Сноу пише:
„На единия полюс е художествената интелигенция, на другия – учените, и като найярки представители на тази група – физиците. Разделя ги стена от неразбиране, а
понякога – особено в средите на младите – даже антипатии и вражди. Но главното
е неразбирането. В двете групи има странна, извратена представа едни за други.
Те до такава степен се отнасят по различен начин към едни и същи неща, че не
могат да намерят общ език даже в областта на чувствата” 28.
И макар, че този конфликт, основаващ се на два типа творческа дейност, остана в историята, той в известна степен и днес напомня за себе си. Резултатът от
господството на „духа на сциентизма” във времето на модерността е разгръщането на процесите на глобализация, а в психологически аспект – появата на конформизма и обезличаването на човека (Хайдегеровият Das Man). Консуматорското общество става основен проблем в средата на ХХ век. Ерих Фром осъжда
Модерността като подчинена на притежателния модус. Западната консуматорска
28

Сноу, Ч. П. Две культуры. Москва, 1983, с. 20.
163

цивилизация не е вече свободно и демократично общество, а общество но безпринципен конформизъм. А постмодернистът Жан Бодрияр критикува онези крайни
фази на консуматорското общество, които водят до подмяна на реалните факти и
автентични събития с виртуални, фалшиви, илюзорни.
Но сред критиците на консуматорското общество има и поддръжници на тезата, че не всички култури са доминирани от ценностите на утилитаризма. Р. Ингълхарт дели представителите на западната цивилизация на два типа, според ценностите им – материалисти („стари”) и културни хора („млади”). Но очакванията му,
че постматериалните ценности един ден ще надделеят над материалистичните,
явно не се сбъдват29.
Как да характеризираме обаче общата ситуация на ценностите в европейската култура през ХХ век? Можем ли да говорим за криза и разрушение на ценностите или за поредната им трансформация? Силно песимистично ли звучи мнението, че с настъпващия Постмодерн се увеличават силите на творческата диструкция? В изследванията по този въпрос се поддържат и двете становища. Ако
приемем тезата за криза на ценностите, това предполага приоритет на деструктивните процеси, които, наред със старите ценности, унищожават и много положителни
ценности. Така ситуацията днес се доближава до аномията, т.е. до болезненото
отсъствие на нови ценности. Но кризата на ценностите далеч не означава разруха
на ценностите. Защото, както при някоя болест, „кризата”, макар и опасна, може да
доведе до смърт или до оздравяване. Така че кризата на ценностите не изключва
тяхната трансформация, а сигнализира за развитието на нови ценностни системи, които са в конфликт със старите.
Симптомите на кризата на европейските ценности, разкрива френският екзистенциалист Албер Камю (1913–1960) в своя текст, изнесен в лекция пред американски студенти в Ню Йорк през 1948 г. и озаглавен „Кризата на човешкото”. Съвременната криза, според него се изразява във факта, че човекът вече не е сигурен в
своето бъдеще. Той е изгубил свободата на ума, без която нито един от проблемите,
стоящи пред човечеството, не могат да бъдат решени. „Съвременният човек все
повече поставя между себе си и природата една абстрактна и сложна машина, която
го тласка към самотност... Ние умираме, обичаме, убиваме само с пълномощно.”30
Присъдата на Камю за съдбата на европейските ценности е страшна – изгубен е
духовният принцип, който винаги е обединявал съвременниците в името на ценности, общи за всички. „Защото, ако човек не вярва в нищо – пише Камю, – ако нищо
няма смисъл и не сме в състояние да намерим в нищо ценност, тогава всичко е
разрешено и нищо не е от значение. Тогава няма нито добро, нито зло...”31
Като гениален писател А. Камю предусеща онези заплахи пред европейските
ценности, изникващи с развитието на съвременната култура през втората половина на ХХ век. Ясно очерталите се вече предели на тази линия на прогрес, сложила начало на съдбовни глобални проблеми, изисква сериозно преосмисляне на ценностните преоритети. Развитието на европейската техногенна цивилизация, пре29
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раснала вече в общопланетарна, поставя следните главни проблеми и съответните
ценностни ориентири:
Първо, в съвременната цивилизация е утвърдена представата за дейностния човек, противостоящ на природата и господстващ над нея. Сякаш той идва на
този свят, за да го измени, преобразува, покори и експлоатира, а не просто да го
разбере, обясни, осмисли и накрая, като истински стопанин, да го направи уютен.
Резултатите от подобно светоотношение са печални – това са съвременните екологични, антропологични и др. кризи. Разбира се, последните не са естествен продукт на техногенната цивилизация, а преди всичко резултат от характерния за нея
тип менталност, определящ все още нашето хедонистически безотговорно отношение към Природата и Културата. Това налага неотложно преразглеждане на идеала за преобразуване на природата и поставянето на нови приоритети.
Второ, характерна базисна ценност на техногенната култура е разбирането на
природата като неорганичен свят, като необятен източник на материали и ресурси,
от които човечеството може безгранично да черпи. Това е може би най-острият
проблем на съвременността. Екологичната криза застрашително нараства в глобални мащаби. Човешката експанзия в природата безогледно разрушава биосферата
като цялостна органична екосистема. Необходима е нова стратегия за устойчиво
научно-техническо и социално развитие на човечеството, на нов тип човешка жизнена дейност, осигуряваща коеволюционното съсъществуване с Природата.
Трето, в качеството на ценностен идеал техногенната цивилизация утвърждава свободната индивидуалност, автономната личност, съхранява духовността
на личността като глобален евроцивилизационен принцип. Антропологическият
проблем е предизвикан от всестранното отчуждение, непрестанно влошаващата се
среда на живот, на манипулации, стресови натоварвания и т.н. А възникващата
съблазън за „планомерно” генетично усъвършенстване природата на „антропологичния материал”, за намеса в генетичния код и човешкия мозък, за манипулация
над психиката и др., даже и при най-строг контрол, могат да доведат до непредвидими чудовищни последствия.
Четвърто, особено място и доминиращ смисъл заема ценността на иновациите и прогреса, основани на приоритетния статус на науката. Преосмислянето
на ценностните ориентири в тази област обаче не може да отмени нагласите за все
по-ускоряващо се производство на научни знания и тяхното приложение. В края на
ХХ век настъпват радикални изменения на методологическите основания на науката. Те бележат началото на нов тип наука – постнекласическа. Тя се характеризира с преход към познание на сложно организирани и многостепенно развиващи се
системи. Всъщност това са „човекосъразмерни” комплекси (по терминологията на Стьопин), каквито са медико-биологичните обекти (напр. генното инженерство), редица крупни екосистеми и биосферата като цяло, системата „човек –машина” (вкл. компютърните мрежи и системите на „изкуствения интелект”) и др.
Изследването им засяга непосредствено хуманистичните ценности и аксиологически фактори, тъй като в тях, в качеството на особен компонент, е включен и
човекът. Затова в съвременния дискурс върху науката и нейните резултати винаги
присъства субективното човешко измерение.
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В контекста на разглеждания проблем обаче, е по-важно да се подчертае, че
извършващата се метаморфоза на науката, утвърждаващият се постнекласически тип
рационалност, формиращата се принципно нова визия за света – всичко това подпомага
науката да осъзнае по-пълно своята неотделимост от културата. Всяко нейно откритие, даже и това, което е изпреварило времето си, е лишено от смисъл извън рамките на
културата. И. Пригожин и И. Стенжер уточняват: ”Когато математизираните природни науки стигнат до проблемите за усложняването и развитието на своя обект, те
започват да разбират и значението на редица въпроси, които митологията, религията и
философията повдигат. Те стават способни да оценяват по-добре същността на проблемите, с които се занимават хуманитарните и социалните науки.”32 Тази тенденция
има отношение към преодоляването на известния конфликт между „двете култури”.
Посочената тенденция поражда необходимостта от конституирането на един
„нов образ на науката”, който може да приведе в единство познанието на света и
ценностното отношение към него с универсалното развитие на самия човек. От
тази гледна точка науката е призвана да осигури разгръщането на нов тип цялостно
отношение на човека към света. По такъв начин е възможно напълно да се снеме
противопоставянето между принципите на науката, утилизираща количествените
определености на външния свят и принципите на културата, артикулираща върху
вътрешния, духовен свят на човека.
Пето, не на последно място, стои и разбирането за властта и силата, насочени не само към природните, но и към социалните обекти. Тенденциите за ценностни
приоритети в тези области изглеждат доста песимистични. Оптимизмът, който
владее ХІХ век, че развитието на науката ще подобри живота на хората, а природата
ще бъде овладяна от модерните технологии; че свободното демократично управление ще обхваща все повече страни в света, не се оправда в ХХ век. Напротив, двете
световни войни през първата половина на ХХ век предизвикаха дълбока криза в ценностната система на европейците. Травматизиращите събития на века станаха фон
за интелектуална криза. Но, може би най-разрушителна се оказа модерната политика, която „изкова” думата тоталитаризъм, разклати доверието в демокрацията. Фр. Фукуяма обобщава тези процеси така: „Руската и китайската революция и
нацистките завоевания през Втората световна война сякаш... поставиха на карта не
само територии и ресурси, но и ценностните системи и начина на живот на цели народи. От друга страна, тези идеологически подклаждани конфликти имаха унищожителен ефект върху самоувереността на либералните демокрации, чиято изолираност в
един свят на тоталитарни и авторитарни режими води до сериозни съмнения в универсалността на либералните идеи за справедливост.”33
Твърде песимистично звучат и перспективите, които чертае пред западноевропейската цивилизация американският публицист и стратег П. Бюкенън (както и
Зб. Бжежински, С. Хънтингтън и др.) в книгата си „Смъртта на Запада”. Той посочва някои опасности, които в недалечно бъдеще биха предизвикали сериозна заплаха за съществуването на европейската цивилизация въобще. Това са: „спадането на раждаемостта в Европа; прекомерната имиграция на „хора с различен
32
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цвят, религии и култура”; непрекъснатият възход на „антизападната културна
революция”, унищожаваща традиционните религиозни, морални и културни норми, а с това и маргинализирането, и ликвидирането на християнската цивилизация; отстъплението на управляващите елити от идеята за световно управление” 34.
Без да бъдат преекспонирани, тези проблеми реално стоят пред Запада и той търси
воля и сили да позиционира себе си като една жива и динамична цивилизация.
Мрачните прогнози на мислители като Шпенглер, Бердяев и др. за „залез”,
„смърт” или „гибел” на културата във времето на цивилизацията не се сбъднаха.
Цивилизацията не може да унищожи културата, защото това значи да се отхвърли
условието за жизнеността и стабилността на човешкия свят. Но, във времето на
техногенната цивилизация културата показа различно лице. Тя отговаря на големите и бързи промени през ХХ век, имащи глобален характер, с адекватна форма –
една нова, световна, универсална култура35. Нещо повече, поради силната диференциация и засилващо се отчуждение между отделните индивиди и общности културата започва да играе съдбовна роля в човешкия живот.
Немският философ Х. Маркузе (1898–1979) много категорично определя
съвременната цивилизация като репресивно образувание. Тя подтиска инстинктите (Ероса) за свобода и налага „принципа на производителността”. Така светът
на „многомерността” (свобода и фантазия) е заменен от „едноизмерен” свят
– неограничено господство на „технологическата рационалност”. Отличителните белези са стремеж към по-висока производителност, култ към количествените критерии за благосъстояние, готовност за жертва на всичко в сферата на духовната култура36. Самата култура става масово производство, престава да бъде цел,
става агресивна, представлява всекидневно насилие върху личността. Красотата
става тиранин, а не освободител. „Едноизмерният” човек е подвластен на
външни, а не на вътрешни мотиви в своето поведение. Неговият частен живот е
напълно игнориран. Културата придобива функциите на фина цензура върху свободата на мислене и налага пазарни закони – култура на преките резултати. Вместо
култура – халтура, вместо красота – добре гримирана грозота. Висшата култура и
изкуство стават инструмент за ограничение на човешкия ум, а не за неговото развитие. Творчеството става средство за препитание, а кариеризмът – житейска философия. Така човекът изгубва собствената си идентичност.
Испанският философ Хосе Ортега-и-Гасет (1883–1955) определя съвременния човек като „масовия човек”, т.е. обезличен, бездуховен и конформиран индивид. „Човекът-маса” излиза на историческата сцена, бива забелязан и се опитва да
играе определена роля в обществения живот. Но той навсякъде навлиза с насилие
поради духовна ограниченост. Тези, които трябва да задават ценностните ориентири, са елитарните групи, т.е. интелигенцията. Без масата тя няма среда, в която
да се прояви и изпъкне. Проблемът, според Ортега-и-Гасет, възниква, когато масите се опитват да заемат мястото на интелектуалния елит. Тогава са заплашени
условията за създаване и съхраняване на културните ценности.
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Следователно, налага се потребността от нови ценностни ориентири, които успешно да преодолеят кризисните елементи на модерността и да създадат
„програмата” на бъдещето.
Признаците на новата постмодерна ситуация от края на ХХ и началото на
ХХІ век се проявяват в новата рационалност, нарастването на културната и цивилизационна полифония, високотехнологичен произвол, „шока от бъдещето”. Най-общо
казано, постмодернизмът е тенденция, която измества модернизма и се противопоставя на световния ред като такъв, и на ценностите, които го създават. Той е опит
да се разбере глобалното състояние на цивилизацията, цялата съвкупност от културни нагласи и философски тенденции през последните десетилетия. В този смисъл
посмодернизмът не е толкова нова доктрина, колкото диагноза на епохата. Тя е
„израз на саморефлексията на едно културно съзнание, което проблематизира себе
си, защото е изгубило историческата си идентичност. Единственото определение
за себе си то вижда в представката „пост”: постистория, постиндустриално общество, поставангардизъм, постнекласическа наука, постструктурализъм, постпозитивизъм...37
Така усещането за ситуацията в края на ХХ век може да се открие в произведенията на редица изтъкнати мислители: Фр. Фукуяма (тезата за „края на историята”), Д. Бел (възгледа за постиндустриалното общество), Ал. Тофлър („третата
вълна”) и др. Неслучайно Ж.-П. Лиотар определя постмодернизма като тип усещане, като умозрение. А може би в това е голямата загадка, затрудняваща изследователите му – как, бидейки един от аспектите на историята и цивилизацията на
ХХ век, заедно с това постмодернизмът е и ново светоусещане, преразглеждащо
предходните традиции.
В търсенето на своята идентификация постмодернизмът се сблъсква със собствената си мозаечност, необозримост. Поради това той се отказва да зададе
единен идеал или значение на съвременността, а я представя като свободен сбор
от тенденции, които формират нова културна матрица. Очертава се картината
на една дифузна среда, в която откровението се заменя със секти, учения, тайни
ордени; икономиката се конкурира с финансовото производство; политиката е пронизана от операции на спецслужбите; а културата е изтласкана от индустрията на
електронните илюзии.
И така, в сравнение с базисните ценности на техногенната цивилизация, детерминирани от идеята за иновациите и прогреса, Постмодернът очертава следните характеристики:
Първо. Постмодернизмът представя ново разбиране на личността. Младото поколение съзнателно не търси своята идентичност. В социалната програма на
редица постмодерни философи отсъства субектът. Социалната реалност съществува като корелация на множество субекти, точки, позиции, центрове, микровласти, без да се легитимира като „Единен субект”. В постмодерното общество Истината, Доброто и Справедливостта не са компоненти. Така индивидът, загубил
ръководните си принципи, останал без приоритетна ценностна система, бива лишен
37
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от силна индивидуалност и воля. Това позволява да се живее без всякакви ограничения и авторитети („улови мига”). В смелия свят на постмодернизма човекът не е
обвързан с времето и пространството. В информационната епоха развитието на
глобалните комуникации позиционира индивидите в новото „хиперпространство”,
което става начин за оцеляване. Това е резултат от хаоса в живота на хората, поради настъпилата духовна криза, вследствие на ерозията на икономическите, политически и социални структури на „Третата вълна” (Ал. Тофлър).
Второ. Здравият разум, с неговите мисловни йерархии, е изоставен. Този отказ отвори пътя пред нетрадиционни подходи, които акцентират върху емоцията,
интуицията, фантазията, съзерцанието, даже и мистицизма. От тази гледна
точка рационалистически ориентираната западноевропейска култура преоцени своите доминанти. „Постмодернизмът е феномен на общественото съзнание, породен
от разпадането на предшестващия тип съзнание, където науката се явява в ролята
на ядро и е доминираща сила, аналогично на ролята, която в своето време са играли
митът и религията.”38 В новата социално-културна матрица науката изгубва водещата си роля като „привилегирован” метод на познание.
Трето. По отношение на социалните си и политически конструкции
постмодернизмът е доста противоречив. Той не се стреми да направи света подобър, въпреки че обвинява и държи отговорен модернизма за злините в съвременната цивилизация. Неговият работен принцип е анархизмът. Демокрацията, основана на ценностите на Просвещението и разпространила западното влияние над
целия свят, се приема като потисническа сила. В крайна сметка постмодернизмът
остава форма на културна активност, мотивирана от интелектуалната теория, а не
от политически каузи.
В много отношения постмодернизмът прилича на всички авангардни движения
на съвременността. И като всички тях е атакуван като „дегенериращо” движение, водещо до криза. Това, че е насочен срещу елитарността, подсказва, че е срещу
установените културни ценности. Неговият нихилизъм отразява тоталния скептицизъм в края на ХХ век, довел до отхвърляне на всичко ценно и значимо. В критиката на постмодернизма Жил Липовецки например стига до крайния извод, че глобалната Модерност триумфално е победила и се е наложила без алтернатива, като е
придобила карикатурни и парадоксални измерения. Единствените идейни опори, които я спасяват да не рухне, са няколко общи принципа – култ към точните науки, либерални идеи, утилитаризъм и идеите за правата на човека39. Хипермодерността (времето след постмодернизма) не предоставя духовни ценности на обществото, а единствено краен хедонизъм. А „хипермодерната личност” е човекът, оставен сам да
избере своята идентичност и ценности, и да ги отстоява индивидуалистично. В крайна сметка обаче, постмодернизмът не може да избяга от същите тези закони на
историята, които се опитва да отрече. Такова явление вече се е „състояло” в края на
ХІХ век – символизмът. Постмодернистите възприемат същия нихилизъм и разрушителни ценности като немския философ Фр. Ницше, предшественик на авангарда.
38

Чешков, М. А. „Новая наука”, постмодернизм и целостность современного мира. // Вопросы философии, № 4, 1995, с. 25.
39
Липовецки, Ж., С. Шарл. Хипермодерните времена. София: Изток-Запад, 2005.
169

2. Алтернативни културни модели
Ясно е, че ценностите на Постмодерна вече не могат да бъдат сведени до
наличните на пазара идеологии, влиятелни светогледи или културни матрици. Може
би сме свидетели на зараждането на алтернативен културен проект за бъдещето. Много съвременни автори, изхождайки от тезата, че движението на културата невинаги е движение само напред, поставят въпроса за евентуалните стратегии на цивилизационно развитие. Едни от тях са свързани с продължението
на техногенния тип развитие, без кардинално изменение на базисните ценности, а други – предполагат радикална трансформация на тези ценности. Тук става дума за преход към нов тип цивилизационно развитие, трето след традиционното
и техногенното. Съвременният тип глобални процеси, свързани с формирането на
планетарна система от икономически, социално-политически и културни взаимодействия, трябва да бъдат променен. В новата програма за изменение на обществото, в опита да се търсят нови ценности и обмен на идеи особен смисъл придобива типът взаимодействие на културите.
В изследванията по този проблем се очертават различни взаимодействия40.
Някои от тях са: деструкция, при която дистанцията между културите е толкова
голяма, че „по-слабата” изцяло изчезва. Такава „мъртва” култура е напр. индианската в Северна Америка. Асимилация – по-мощната култура подчинява по-слабата, като запазва отделни нейни елементи. Такава е съдбата на тракийската култура по балканските земи. Културен синтез – при който се поражда нова идентичност, различна от тази на отделните култури. Хегемония – предполага съвместното съществуване на различни култури, като икономически и технически послабата играе второстепенна, маргинална роля. Пастиш – хибрид от множество
съчетания между култури и стилове. Характерен в условията на глобализация при
смесване на големи емигрантски общности. Диалог – предполага равенство и толерантност между културите, при който нито една не губи основните си черти, а
напротив, се обогатява и усъвършенства. Културни войни – битка за завладяване на чуждо културно пространство и унищожаване на културната идентичност.
Този термин става популярен в САЩ за описание на мултикултурни конфликти, но
по-широк смисъл му дава С. Хънтингтън в книгата си „Сблъсъкът на цивилизациите”. Културни революции – представляващи рязък разрив с предходната традиция и радикална промяна на характера на културата (напр. преход от традиционно към модерно общество). Всъщност оцеляването и успешното развитие на съвременния свят зависи от това, коя тенденция ще надделее – тази на културните диалози или на културните войни.
Затова разбирането на различното и консенсусното му приемане е може би
една от най-важните характеристики на постмодерното. И въпреки неговите вътрешни
противоречия и остри критики срещу същността и ролята му, то предлага една нова
методология, един нов подход – зачитайки различията, да се търси диалога им, единодействието им в името на човека, чието съществуване се оказва застрашено. Ако
приемем разбирането, че постмодернизмът е културата на нашето съвремие,
40
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то ние отново достигаме до използване на нейната сила, заключаваща се във формата на свободно общуване между хората, т.е. диалога на култури.
Разгръщащите се през ХХІ век глобални социално-исторически и духовни процеси могат да бъдат разбрани като преместване епицентъра на цялото човешко битие към полюса на културата. Утвърждаващият се диалог на културите и цивилизациите е трайна тенденция, която вероятно ще се засилва и ще бъде
една от най-важните характеристики през новия век. Защото в него присъстват
принципно нови предизвикателства, възможности и заплахи. Борбата вече не е за
интелект, финанси, организационни принципи, технически възможности, технологични
решения, а е борба преди всичко за ценности и светогледи – между кодекса
на поведение на предишната цивилизация и моралните начала на новата
култура. Този диалог се обуславя както от обективно протичащите глобализационни процеси в света, така и от самата вътрешна природа на културата, от нейният
неспирен стремеж да изменя и допълва собственото си битие. Тя винаги е отворена навън, към други култури, към други насъщни събеседници.
Всяка цивилизация осмисля себе си, като си служи за сравнение с други
подобни на нея. Например Ренесанса откри в античната гръцка и римска култура забравени понятия и методи (особено в образованието). Но много по-важно е,
че откри начина да поставя собствената си култура в перспектива, сблъсквайки
съвременните си концепции с тези от други времена. През ХVІІІ и ХІХ век хуманизмът се разшири, още повече като вписа в културните си хоризонти изследвания
на древни цивилизации като Китай и Индия, с което се оформи идеята за един всеобщ хуманизъм. Нашата съвременна цивилизация е отговорна за продължението
на тази идея. Големият френски антрополог и етнолог Клод Леви-Строс резонно
поставя въпроса: „Какво бихме оставили на идните поколения като свидетелство
за върховете на нашата цивилизация, преди ние или нашите последователи злосторнически да сме я унищожили? Чистотата на елементите, разнообразието на живите същества, изяществото на природата и благоприличието на хората!”41.
Безспорно е, че в културата на бъдещето ще настъпят промени. Тенденциите
за изменение са многообразни. Те се конкурират помежду си. Някои от тях могат да
имат катастрофални последствия, които днес се „усещат” с очертаващите се екологична, антропологична, образователна и много други кризи. Затова от изключителна
важност е преосмислянето и предаването на следващите поколения на онези културни
универсалии, които не биха довели до деградиране на културата. Но е много трудно да
се каже какви точно трябва да бъдат новите ценности. За сложно развиващите се
системи, каквито са обществото и културата, прогнозите предполагат проявлението на
множество сценарии. Едно със сигурност е неприемливо за сценария на бъдещето –
разрушението на хуманистичните идеали и изгубването на нравствеността.
Реализирането на културния проект за бъдещето и диалога между цивилизациите се препятства от множество външни фактори. На първо място, от икономическия експанзионизъм, който чрез транснационалните корпорации и центрове оказва натиск върху всички народи и налага свое разбиране за света 42. Асимет41
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рията в икономически, военен и технологичен аспект между отделните страни и
региони е предпоставка и за асиметричност в културно отношение. Проявява се в
отношение на хегемония, асимилация, дискриминация, война на „силните” срещу
„слабите” култури. По-изостаналите в процеса на модернизация държави се опитват да реализират догонващ тип развитие, чрез подражателство, имитация и внос
на западни културни продукти (филми, музика, мода).
Второ, не по-малко значима е политическата хегемония (например в момента в ислямския свят), която се стреми да насочи обществения и политически живот
към тенденции, чужди на националната политика и манталитет. Това рефлектира в сферата на културата и религията под формата на културни и религиозни каузи, за които
човек е готов да жертва живота си (ислямският фундаментализъм на бедните). Така
етническата, националната и особено религиозната нетърпимост се оказва ключово противоречие в света на глобалния капитализъм в началото на ХХІ век.
На трето място, стоят процесите на културна хегемония и културен империализъм на определен тип западни култури, например американските ценности,
представяни като културни универсалии навсякъде по света. В много отношения
модерната епоха превръща глобализацията в процес на вестернизация. Културната
хегемония на САЩ на световния пазар на книги, филми, музика се доказва от това,
че 65% от френския пазар е завладян от американски филми, 85% от италианския,
90% от немския, почти целия британски пазар, а в България – от 140 филма годишно в киносалоните, 120 са американски43.
И така, на пътя на диалогичността като културен идеал стоят две противоречиви тенденции. От една страна – глобализацията, която засилва процесите на
асиметрични отношения между държавите и принуждава по-слабите да се съобразяват с културата, идеологията и религията на по-силните. А от друга страна –
процесът на мултикултурализъм (един постмодерен феномен), при който светът
става по-цялостен, единен, зависим44. В края на ХХ и началото на ХХІ век се наблюдават тенденции на категорично отхвърляне на глобалната култура в направления като деструктурализма, постмодернизма, постструктурализма. Общата идея
във всички тях е универсализмът или универсалните истини, разбирани като „глобални наративи”. Всичко това показва, че в съвременната културна ситуация процесите на плурализация диалектически свързват разнородни, а понякога и противоречиви тенденции – първата: ускорено нарастване на разнообразието на културите
и втората: засилване на взаимодействието на културите.
Нарастващите заплахи пред съвременната цивилизация поставят с още поголяма наложителност въпроса за формирането на нови ценностни ориентири. В
развитието на съвременната европейска култура (като култура на Запада) се откроява един изключително актуален и значим аспект – диалогът между Запада и
Изтока. Той е детерминиран от нарастващите тенденции на културно разнообразие, стоящи в основата на мултикултурализма, от потребността от културен диалог
и диалогичност. Колкото една култура е по-диалогична, толкова шансовете й за обо43
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гатяване и развитие стават повече. Досега процесите на културно „движение” се
свързваха главно с налагане на западните ценности на източните култури, но в края
на ХХ и началото на ХХІ век тази векторност се измени. Това не означава, че е
намерен пътят за отстраняване на източника на „заболяването”. Явно е, че това ще
става не само със средствата на науката и техниката. Затова изключително съдбовен е изборът и насочеността на постмодерната наука към връзката с нравствеността и хуманистичните идеали (много характерни за източните култури).
Разгръщащият се глобален диалог между различните култури стимулира изработването на нови ценности и стратегии на цивилизационно развитие. И
ако досега културното развитие се съгласуваше със западната система на ценности, сега се осъзнава необходимостта от търсенето на нови светогледни ориентации,
на нови морални парадигми, използването на някои идеали и принципи за отношението на човека към природата и себе си, идващи от източните културни традиции.
Тук ще визирам само някои изключително актуални идеи и ценности на източните
култури, към които Западът не може да остане безразличен.
1. Изменящото се разбиране на природата като жизнено необходима среда
на човешко обитаване започва в определен смисъл да резонира с представите на
източните култури за природата като жив организъм.
2. На насилственото преобразуване (в смисъл на безогледно експлоатиране и унищожаване) на природата, характерно за днешната техногенна цивилизация,
вече започват да се противопоставят установените в синергетиката несилови въздействия върху обектите, способни да пораждат нови структури и равнища на организация. Този начин на въздействие напомня за стратегията на ненасилието, развита в индийската културна традиция, а също и в древнокитайската култура „увей”. При този принцип активността на човека е насочена не навън за осигуряване
на господство над природата, а навътре – към самовъзпитанието, самоограничаването и самоусъвършенстването на човека-личност.
3. Ориентацията на постмодерната научна рационалност към интегриране
на истината и нравствеността съответства на светоразбирането и отношението
на източните културни традиции, при които истината въобще не е отделена от нравствеността, а самото нравствено усъвършенстване на човека се разбира като найважното условие за постигане на истината. В този смисъл науката става един от
най-важните фактори в диалога между Изтока и Запада.

Заключение
Посочените много други идеи и принципи на източните културни традиции
имат непреходен смисъл и значение. Парадоксално е обаче, че човечеството
се обръща към тях сякаш само в периоди на дълбоки кризи и опасности от глобални катастрофи. Въпреки това, ако то сега не осъзнае себе си в качеството на единен субект, способен за духовно единение на базата на общочовешките ценности, на ненасилието, на равноправния диалог на различните култури, неизбежно
ще се приближава към съдбовната развръзка.
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CONTEMPORARY CULTURE FACING NEW VALUE LANDMARKS
Chief Assist. Prof. Dr Nikoleta Mihaleva
Abstract
Contemporary culture, viewed as specific „social code”, preserving the various forms of
human activity, behaviour and communication and handing them down from generation to
generation, today faces serious trials. The basic values of technogenic civilization, shaped up after
the New Times, are greatly modified in the culture of Modernity (the end of the XIXth and the XXth
century). The confrontation of culture and civilization has led to a crisis in values, most strongly
reflected in the conflict between „the two cultures”, that is in breaking the balance between the
humanities and art, on the one hand, and the mathematized natural science knowledge, on the other.
This loss of the „spiritual principle” (to quote A. Camus) in European culture set new landmarks for
values in the time of postmodernism (the end of the XXth and the beginning of the XXIst century).
We are witnessing the birth of an alternative cultural project for the future, in which the dialogue
between cultures plays the role of a means for civilizational development.

DIE MODERNE KULTUR IM ANGESICHT NEUER WERTORIENTIERUNGEN
Hauptass. Dr. Nikoleta Mihaleva
Zusammenfassung
Die moderne Kultur als spezifischer „sozialer Code”, die Kultur, die vielfältige Formen
menschlicher Tätigkeit, menschlichen Verhaltens und Soziallebens aufbewahrt und von Generation
zu Generation weitergibt, steht heute vor besonders schwierigen Herausforderungen. Die
Grundlagenwerte der technogenen Zivilisation, die sich nach dem Beginn der Neuzeit herausgebildet
hatten, erfuhren in der Kultur der Moderne (Ende des neunzehnten, das zwanzigste Jahrhundert)
einen weit gehenden Wandel. Der Gegensatz von Kultur und Zivilisation führte zur Wertekrise, die
am stärksten im Gegensatz der „zwei Kulturen” hervorgehoben wurde, d. h. in der Verletzung des
Gleichgewichts zwischen den geistlichen Wissenschaften und Kunst einerseits und dem
mathematisierten naturwissenschaftlichen Wissen andererseits. Dieser Verlust des „geistigen
Prinzips” (mit den Worten von A. Camus) in der europäischen Kultur ergab neue Wertorientierungen
in der Zeit des Postmodernismus (Ende des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts).
Wir sind Zeugen der Entstehung eines alternativen Projekts der Kultur der Zukunft, in dem der
Dialog der Kulturen ein Mittel zum Zweck der Zivilisationsentwicklung darstellt.
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРЕД НОВЫМИ ОРИЕНТИРАМИ
СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ
Гл. асс. д-р Николета Михалева
Резюме
Современная культура, являющаяся специфическим „социальным кодом”, хранящая
многочисленные формы человеческой деятельности, поведения и общения и передающая их
из поколения в поколение, в наши дни стоит перед серьезным испытанием. Базисные ценности
техногенной цивилизации, оформившейся после Нового времени, сильно модифицированы в
культуре современности (конца ХІХ и ХХ века). Противопоставление культуры и цивилизации привело к кризису ценностей, наиболее сильно отразившемуся на конфликте „двух культур”, то есть на нарушении баланса между гуманитарными науками и искусством, с одной
стороны, и научным познанием математики и естественных наук, с другой. Эта потеря „духовного принципа” (по выражению А. Камю) в европейской культуре дала новые ориентиры
ценностей в эпоху постмодернизма (конца ХХ и начала ХХІ века). Мы становимся свидетелями зарождения альтернативного культурного проекта будущего, в котором диалог между
культурами играет роль средства цивилизационного развития.
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