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Както отбелязва Хенри Стийл Комаджър в Империя на 
разума, “Американците не само възприеха принципите 
на Просвещението, но и ги претвориха в закони, развиха 
ги в институции и ги накараха да заработят. Затова и 
Американската революция се изразява не само в 

извоюването на независимост и създаването на нация, 
но и във възприемането на тези принципи.” 

      Какви бяха всъщност принципите на 
Просвещението? Краткият списък би трябвало да 
включва разум, преследване на щастието, 
индивидуализъм, прогрес и свобода. Културата на 
Просвещението цени разума и неговите продукти, сред 
които са също науката и технологиите. Тя определя 
щастието на този свят като естествена цел на човешките 
действия и поддържа теорията, че хората са средище на 

моралните ценности, и затова имат моралното право да 
живеят според собствените си разбирания и да избират 
собствените си убеждения, начин на живот, лични 
отношения и професионални дейности. Тази култура 
очаква и приветства непрестанния напредък в 
задоволяването на човешките нужди – и духовни, и 
материални, – а за основна политическа ценност 
определя свободата, включваща и икономическата 
свобода да произвеждаш и разменяш. 

      “Модерността” е термин, използван от историците за 

описание на тази индивидуалистична и рационалистична 
култура. Модерността съпътства развитието на науката, 
индустриалната революция и възхода на капитализма и 
конституционната демокрация. Самата култура, разбира 
се, е интелектуално, а не материално явление. Тя е 
поддържащият набор от убеждения, ценности, стремежи 
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и желания, накарали западния човек да промени 
коренно начина си на живот. 

  

Модерността и 11 септември 

  

      Днес Америка продължава да бъде страната, която 
въплъщава и символизира модерността. Именно в този 
факт се корени напрежението между нас и Европа и 
сблъсъкът с политическия ислям. Всякакви съмнения, че 

това не е така, трябва да отпаднат след 11 септември 
2001 г. “За последните терористични атентати в 
Съединените щати може да се каже, че нищо не е по-
показателно от избора на обектите – отбеляза 
генералният директор на Мексиканския изследователски 
център за развитие Луис Рубио. – Кулите-близнаци в Ню 
Йорк въплъщаваха бъдещето, модерността, 
американския оптимистичен мироглед и – в по-ново 
време – глобализацията. Терористичните атентати са 
пряк удар срещу тези ценности и именно поради това 

целият западен свят се обедини мигновено в подкрепата 
си.”  

      Едва ли имаше някой, на когото да не е ясно, че 
Световният търговски център бе нападнат заради това, 
че представлява свободата, светския принцип, 
толерантността, нововъведенията, търговското 
предприемачество и стремежа към щастие в земния 
живот. Модерните ни ценности се откроиха още по-
силно на фона на омразата, която бяха породили у 
враговете ни. 

И все пак противниците ни грешат, ако мислят, че 
американската култура е неизбежно култура на 
модерността. Всъщност във вътрешните ни културни 
войни модерността почти не надава глас. 
Консерваторите от културното дясно и прогресивните от 
културното ляво водят битки по въпроси, като: 
семейните ценности, ролята на религията в обществото, 



сексът и насилието по телевизията и политическата 
коректност. Нито един от двата лагера не се застъпва за 
ценностите на модерността. Става точно обратното, а и 
двата лагера произхождат от отпора срещу 
Просвещението, обединил интелектуалци, творци и 
публични активисти, настроени срещу ценностите на 
модерността. 

  

Предмодерната култура 

  

      Някои консерватори от ХІХ в. като Семюъл Тейлър 
Коулридж в Англия и Жозеф дьо Местр във Франция са 
се страхували, че просвещенският ентусиазъм по 
отношение на индивидуализма и прогреса ще наруши 
стабилността на обществото, позната в миналото. Докато 
науката и рационалността са подлагали на съмнение 
мистериите на преподаваната религия, консерваторите 
оплаквали загубата на “очарованието” и все по-светския 
фокус на живеенето. Опитвали се да възстановят 

ценностите на предмодерността – ценности като вярата, 
традицията, обществената стабилност и йерархията. 

      Най-големият им страх бил, че модерността ще 
подкопае морала. Интелектуалците на Просвещението, 
пише изтъкнатият историк и специалист  по този период 
Айзък Крамник, “са вярвали, че човешкото поведение 
трябва да се води не от вярата и традицията, а от 
самостоятелния човешки разум”. Бащата на модерната 
консервативна мисъл Едмънд Бърк е предупредил, че ще 
се стигне до обществен хаос. Воден от убеждението си, 

че “частният запас от разум е малък при отделния 
човек”, Бърк е настоявал, че разумът никога не може да 
замени религията, обичая и авторитета като ръководни 
начала на поведението. 

      В наши дни този възглед е подет от културни 
консерватори като Ъруин Кристъл. “Светският 
рационализъм е доказал неспособността си да създаде 



силен и обоснован морален кодекс – заявява той. – 
Поради тази неспособност цялото начинание на светския 
рационализъм – идеята, че човек може да определи 
своята човечност и да оформи човешкото бъдеще само 
по пътя на разума и волята – започва да губи 
легитимност.” 

      Скептичното отношение на консерваторите към 
възможността да съществува светски морален кодекс би 
могло да се дължи не само на това, че те не вярват в 

разума, но и на начина, по който разбират морала. За 
мислителите на Просвещението той е бил начин за 
преследване на щастието и успеха в земния живот. 
Прословутият списък от добродетели в Автобиография 
на Бенджамин Франклин например включва сред 
личните качества пестеливостта и трудолюбието, които 
да ни напомнят за дългосрочните ни интереси в 
противовес на кратките удоволствия. Списъкът включва 
и почтеността, и справедливостта към другите като 
средство за изграждане на спокойни и ползотворни 

отношения с тях. С други думи, моралът не се е 
изразявал в самоотричане и саможертва, а в 
самодисциплина. 

      Противоположната на това становище консервативна 
традиция винаги е поддържала старото схващане, че 
светските интереси са плод на животинското в 
природата ни, което ни подтиква да се стремим към 
богатство, сексуална наслада и власт над останалите. 
Според тези теории моралът се изразява в обуздаване 
на такива желания по пътя на самоотричането и 

саможертвата. Моралът ни прави не по-щастливи, а по-
добродетелни. Щастието идва и си отива, но то не 
определя смисъла на живота ни. Показателни са 
оплакванията на Пеги Нуунън: “Струва ми се, че сме 
забравили колко се надценява щастието, та дори и 
животът… Ние сме първото поколение, което очаква да 
намери щастието си тук, на Земята.” Етиката на 



добродетелността е основният източник на загриженост 
по отношение на загубените “семейни ценности”, на 
сексуалната революция, хомосексуалните бракове, 
работещите майки и забавленията, пропити с насилие и 
сексуални сцени – тенденции, за които консерваторите 
упрекват хедонизма. 

      Според повечето консерватори моралните принципи 
се коренят в религията. Ето защо все по-светското 
общество няма как да не става все по-разгулно, както 

предупреждава Уилиям Бенет в лекцията си пред 
Фондация “Херитидж”: “При модерността няма по-голяма 
и по-явна в последствията си промяна от това, че големи 
групи от американското общество загърбват Бога, 
решават, че Той няма значение за тях или открито Го 
обявяват за мъртъв.” Именно затова културните войни се 
водят около публичната роля на религията. Днес 
множество консерватори се обявяват в защита на 
подкрепяна от държавата молитва в обществените 
училища. Някои от тях подкрепиха дори усилията на 

креационистите, които се противопоставят на 
преподаването на теорията за еволюцията. Мнозина в 
редиците им приветстват настъпващото според тях 
религиозно възраждане на Америка и най-вече 
развитието на фундаменталистки и евангелистки 
изповедания. 

      Убеждението, че моралът се корени в религията, не 
е присъщо само на консерваторите. Това, което ги 
отличава, е по-скоро настояването, че моралът се 
нуждае от подкрепата на традицията, обичая и 

авторитета. Подобно на Бърк, консервативната традиция 
винаги е искала да се научим на правилата на 
добродетелта чрез социални санкции, които да са 
основният стимул за подчинение на тези норми. 
Обичаите, етикетът и нравите губят значението си за 
хора, насърчени да следват собствената си преценка, 
или на които се предлагат различни варианти за 



подбиране на начина на живот. Ето защо заедно със 
залеза на религиозната вяра консерваторите оплакват и 
отслабващото влияние на традицията и стандартните 
норми на поведение. “Днес нашето общество отдава по-
малко значение на социалния конформизъм, уважението 
и зачитането на правилата – твърди Бенет, – както и все 
по-малко значение на ценности като коректност и 
въздържание, що се отнася до плътските удоволствия и 
сексуалността. Това, което се цени все повече, са 

себеизразяването, индивидуализмът, реализацията и 
личният избор.” Оказва се, че – в Америка поне – 
консерваторите по принцип одобряват независимостта, 
новостите и индивидуализма в икономическата сфера, 
но търсят конформизъм в моралната. 

      Съхраняването на морално здравословна 
обществена среда според повечето консерватори е 
задача не толкова на държавата, колкото на 
гражданското общество. Принудата е най-неефективният 
инструмент за насърчаване на добродетелта – по-добре 

е тя да бъде оставена на семейството, църквата, 
професията, взаимоспомагателните дружества и други 
организации на доброволен принцип. Същевременно 
консерватизмът не отрича възможността и за действие 
на държавата или за “управление на държавата като 
управление на душата”, както се изразява Джордж Уил. 
Самият Бенет например казва: “Трябва да превърнем 
брака в институция, посредством която се упражняват 
всички права и задължения.” Кристъл настоява, че 
държавата трябва да поеме “известна отговорност за 

оформяне на предпочитанията на хората в условия на 
свободен пазар и за тяхното възможно 
“облагородяване”. Пат Бюкенън смята, че държавата 
трябва да използва властта си за регулиране на 
стопанската област по начин, който да защити 
социалната стабилност от влиянията на световната 



търговия и нововъведения, които разкъсват 
обществената тъкан. 

      С други думи, консерваторите винаги са критикували 
вярата на Просвещението в разума и напредъка, както и 
неговия морален и политически индивидуализъм. 
Консерватизмът обаче е само едното крило – 
предмодерното крило – на контрапросвещението. В 
културното ляво мислители като Жан-Жак Русо и Карл 
Маркс отхвърлиха модерността по други причини. 

  

Постмодерната култура 

  

      Русо мрази космополитния и изискан начин на живот 
на Просвещението и се обявява яростно срещу 
неравенството, което според него е неизбежна 
последица на цивилизацията. Затова предлага 
идеализирания образ на примитивния човек – все още 
неопорочен от цивилизацията и все още част от една 
природа, която не е замърсена от градове и машини. 

Примитивисткият светоглед на Русо произхожда от 
недоверието му в разума. Той е сигурен, че действията 
ни трябва да се ръководят от чувствата и инстинкта. В 
това отношение може да бъде определен като баща на 
романтизма през ХІХ в. и на контрадвиженията от 60-те 
години на ХХ в. с техните искания за сексуална свобода, 
отхвърляне на “буржоазния морал” и себеизразяване 
вместо самодисциплина. Ерата на Водолея потърси 
освобождение от разума в света на наркотиците и 
мистицизма, като, подобно на Русо, отхвърли 

космополитната модерност на Просвещението и 
прослави автентичността на примитивните начини на 
живот. 

      Русо и някои други мислители от следмодерния 
период мразят и индивидуализма на Просвещението. 
Отблъсква ги и капитализмът. Подобно на 
консерваторите, те искат да затвърдят първенството на 



обществото над индивида, макар и да разбират добре, 
че няма връщане назад. Ето защо те твърдят, че трябва 
да прескочим в един нов вид общество, където 
задружният живот, стабилността и общественият 
контрол над промяната да се въведат отново под 
някаква нерелигиозна и нетрадиционна форма, сходна 
на марксисткото виждане за комунистическата утопия, 
“при която свободното развитие на всички е условие за 
свободното развитие на всекиго”. За разлика от 

консерваторите обаче, постмодерните мислители по 
принцип одобряват равенството като основна 
обществена ценност и много от тях са готови да се борят 
за него дори и чрез упражняване на революционно 
насилие.  

      Днес постмодерните мислители на културното ляво 
също критикуват ожесточено разума, като се опитват да 
обезсмислят и зачеркнат самите понятия за истина, 
обективност, логика и факт. Последователите на Жак 
Дерида твърдят, че отвъд езика не съществува нищо, че 

ние не сме в състояние да отидем по-далеч от 
презумпциите и предразсъдъците, залегнали в начина 
ни на говорене, че различните общества живеят в 
различни светове, имат различни мирогледи и използват 
различни методи на осмисляне, като нито един от тях не 
превъзхожда останалите. Ричард Рорти, който е може би 
най-изтъкнатият жив философ в Америка днес, ни казва, 
че “светът не ни предоставя никакви критерии за избор 
между различните метафори. Ние можем единствено да 
сравняваме езиците или метафорите едни с други, а не с 

каквото и да било отвъд езика и наречено “факт””. За 
много постмодерни мислители използването на разума е 
упражнение на сила и прилагане на стратегия, чрез 
която белите евроцентрични мъже господстват над 
жените и потискат останалите култури. 

      Малко са хората извън хуманитарните 
университетски катедри, които биха преглътнали този 



разрушителен нихилизъм безкритично, но въпреки това 
той съществува в хиляди размити форми. Постмодерната 
мисъл влияе дори на правните факултети чрез 
движението за “критична теория на правото”. Основните 
теми на тази теория се налагат и в образователната 
система, която е научила безбройни начални и 
прогимназиални учители, че зачитането на други 
култури е по-важно от изучаването на фактите или 
развиването на методи на мислене, чрез които сам 

можеш да прецениш коя гледна точка е правилната. 

      Марксистката доктрина за класовата борба си остава 
основно кредо на културното ляво. Мултикултуралистите 
разшириха тази доктрина, като допълниха 
икономическото разделение с разделението въз основа 
на раса, етнос и пол, но запазиха старото разграничение 
между жертви и потисници. В академичните среди тези 
възгледи доведоха до автоматично приемане на 
привилегиите за определени раси и други групи. 
Курсовете в хуманитаристиката зачеркнаха творбите на 

“мъртвите, бели мъже-европейци” или класата на 
потисниците в полза на произведенията на жени, 
чернокожи и други малцинства. Постомодерното мислене 
създаде нови предмети на “жертвологията”, като 
“хомосексуални изследвания” и постколониализъм. 
Успяха да наложат нови начини на изразяване, семинари 
по “обучение в различност” и други средства за 
налагане на политическа коректност. 

      Постмодерните теоретици поддържат културния 
релативизъм и отричат съществуването на обективното 

знание или ценност, но самият термин “политическа 
коректност” се опира на тип етика с абсолютна стойност 
за тях. Както и при консерваторите, тук става дума за 
етика на добродетелта, чиято същина отново е 
самоотричането. Подобно на консерваторите, 
постмодерните мислители са склонни да разглеждат 
търсенето на щастието като нещо греховно. Различно е 



само определението на греха – не неподчинение на 
Бога, а експлоатация на малцинствата и разрушаване на 
околната среда. Грехът обаче си остава свързан с 
вината, изкуплението и отричането. Достатъчно е да 
дадем незначителния пример с рециклирането на 
отпадъците, към което много хора пристъпват с 
благочестие, напомнящо за всекидневно причастие. И 
един човек от сто не би могъл да приведе доказателства, 
че рециклирането наистина пести природни ресурси, но 

не това е важното – важното е, че рециклирането е 
досадна задача, чрез която можеш да изкупиш вината си 
за удоволствията на потреблението. 

      Може да се стигне до заключението, че въпреки 
разликите между културното ляво и културното дясно, 
съществуват огромните сходства в общото им 
отхвърляне на модерността. Независимо от недоверието 
си едни към други, привържениците и на двете течения 
понякога си подават ръка срещу общия враг. Преди 
няколко години Дейв Форман, основател на радикалната 

лява природозащитна група “Земята на първо място!”, 
написа, че Дан Куейл и Уилиям Бенет са напипали нещо 
в разсъжденията си за добродетелта: “В тази страна 
наистина има криза на ценностите. Затова пазителите на 
природата са задължени да говорят за нея – да говорят 
за самоограничаването вместо излишеството и за 
смиреността вместо самонадеяността.” Неотдавна бяхме 
свидетели и на кампанията срещу микробуси с газови 
устройства, озаглавена  “Какво би карал Христос?”. 
Патрик Бюкенън отдясно и Джеръми Рифкин отляво се 

обединиха, за да се противопоставят на свободната 
търговия, имиграцията и новите технологии. 
Фундаменталистите и радикалните феминисти се 
опитаха заедно да забранят порнографията със закон. А 
някои консервативни интелектуалци като Ричърд Джон 
Нюхаус, редактор на консервативното издание “Първите 
неща”, приветстваха постмодерните критики на 



обективността: “[Релативисткият] бунт срещу 
претенциозните постулати на просвещенския 
рационализъм, определян често като модерност, е в 
голямата си част необходим, а това е ядката на истината 
при “постмодернизма.” 

  

Кой защитава модерността? 

  

      Ценностите на модерността все още ръководят много 

аспекти от живота в Америка. Следването на разума е 
принцип за много интелектуалци – особено в точните 
науки. Същият принцип се прилага и в медицината, 
инженерството и други професии. Благодарение на него 
се радваме на невероятния технически напредък в света 
на компютрите, далекосъобщенията, фармацевтиката и 
множество други области, на новите бизнес техники за 
финансово управление и на рационализирането на 
производството. В повечето измерения на 
професионалния ни живот вярата няма власт, а 

традицията непрекъснато се оспорва. 

В личния живот и амбиции обаче културите, в 
противовес на модерността, имат по-голямо влияние. 
Ако се съди по социологическите проучвания, повече от 
една трета от населението разчита на религията като 
основен източник на морални напътствия, вярва в 
буквалната истина на Библията, в непосредственото 
присъствие на Бога в живота му и в консервативната 
етика на задължения и добродетелност. Една по-малка, 
но по-гласовита и изявена група търси спасение в 

постмодерните добродетели: мистична духовност, 
екологична активност и протести против 
глобализацията. Това са хората, чиято необходимост от 
светски морални напътствия създаде процъфтяващата 
индустрия на книги и семинари от типа “помогни си 
сам”. В много от най-популярните заглавия като книгите 
на Филип Макгроу или Натаниъл Брандън не се говори 



нито за хедонизъм, нито за дълг, а по-скоро за 
дисциплина на стигане до щастието чрез постижения, 
отговорност, рационалност, принципност и смелост. 

Кой защитава тези ценности? Кой дава 
интелектуалната им обосновка? Кой развява знамето на 
модерността в тези игри на културите? Сред 
популярните писатели на първо място може да се 
спомене Айн Ранд, която е със сигурност най-известният 
и най-красноречивият активист в тази област. В 

основата на обективистката є философия, която тя 
свързва изрично с Просвещението, е залегнал моралът 
на рационалния индивидуализъм. В защита на 
модерността се обявиха и Милтън Фрийдмън, и други 
икономисти на свободния пазар, които заедно с Ранд 
вдъхновиха възраждането на класическия либерализъм. 
В академичните кръгове съществуват организации като 
Национално сдружение на учените и Фондация за 
индивидуални права в образованието, които се 
сформираха, за да бранят обективната наука и 

академичната свобода от потискащия режим на 
постмодернизма. Има и отделни учени като философа 
Джон Сърл и историка Алън Корс, които се изявиха в 
защитата си на това, което постмодерните мислители 
пренебрежително наричат “просвещенски проект”. Учени 
като Ричърд Докинс, Едуърд Д. Уилсън и нобеловия 
лауреат Стивън Уайнбърг се обявиха открито за 
необходимостта науката да бъде защитена от 
несправедливите критики отляво и отдясно. 

Това, което все още не достига, обаче е 

разбирането на самата модерност като кауза, която се 
нуждае от организирана отбрана и публично лице в 
културните дебати. Сред консерваторите има мрежа от 
организации, съюзи и публикации, създала споделеното 
чувство за мисия сред поддръжниците – един вид партия 
на културното дясно. За каквото и да стане дума, 
консерваторите знаят кой е съюзникът им. Каузата им 



има своето публично име и лице. Същото се отнася и до 
културното ляво. Няма само партия на модерността. 

Непосредствено след 11 септември проблясна 
възможността за такава партия. Тогава терористичната 
заплаха за ценностите на модерността бе заклеймена от 
говорители на целия политически спектър – от Арие 
Ниер до Чарлз Краутхамър, от New Republic до Weekly 
Standard. Един по-траен вариант на този вид консенсус 
не е невъзможен. Той е жизненонеобходим за бъдещето 

на цивилизацията ни. 

Най-важен е за тези, които са се отдали на 
политическата кауза на свободата, индивидуалните 
права, ограниченото влияние на държавата и 
капитализма. По-вероятно е да намерим съюзниците си 
сред тези, които ценят разума, щастието, 
индивидуализма и прогреса, отколкото сред хората с 
предмодерни и следмодерни възгледи. Просвещението 
ни даде свободата като морален идеал и практическа 
система. Културата на модерността е все още 

естественият пристан на свободата. 

  

  

Превод: Филипина Филипова 
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