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Настоящият автореферат има за цел да представи обобщение на изводите,  направени в 

дисертационния  ми  труд  „Консуматорското  общество:  Франкфуртска  школа  –  Жан 

Бодрияр. Основни проблеми на културата”. Изследването обхвана петима автори: Теодор 

Адорно,  Макс  Хоркхаймер,  Валтер  Бенямин,  Херберт  Маркузе  и  Жан  Бодрияр,  като 

техните идеи са представени хронологически. Изследването обхваща периода 1924- 2005 

г.,  проучени и представени са последователно формулираните в този период възгледи на 

изследваните автори във връзка с потребителското общество и културата. Дисертацията се 

съсредоточава  върху значението и процеса  на комерсиализация в настоящето.  Взети са 

предвид основните противоречия, но акцентът е върху общите изводи и критическа теория 

на    франкфуртците  и  Бодрияр.  Техните  изводи  са  съпоставени  със  съвременната 

обстановка. В сравненията с Жан Бодрияр се търси общото в критическите им теории, т.е. 

проследяват се същите проблеми и как те се анализират в един по-късен етап, какво се е 

променило  в  модерността  и  в  постмодерността.  Бодрияр  е  избран  умишлено,  именно, 

заради  своята  различност,  с  друга  националност,  французин,  творящ  на  друг  език,  с 

различна биография,  той не се вписва във второто и  третото поколение франкфуртци, 

каквито са неговите съвременници Юрген Хабермас, Аксел Хонет, Дъглас Келнър и др., но 

от  друга  страна  е  представител   на  „новата  лява  френска  вълна”,  изследва  същите 

феномени,  отнасящи  се  до  културата,  като  франкфуртците,  и  неговите  трудове  се 

разглеждат  в  дисертацията  като  един  вид  надграждане  на  вече  описаните   проблеми. 

Именно около проблемите формулирани от франкфуртците, а в последствие и от Бодрияр, 

засягащи  културата,  в  частност  произведението  на  изкуството,  се  съсредоточава 

настоящата  разработка.  Потребителското  общество  е  затруднено  в  достъпа  си  до 

„високата” истинска култура и художествени произведения, по този начин то става  лесно 

за манипулация и контрол. То е репресирано, като и франкфуртците и Бодрияр говорят за 

настъпването на  нов вид тоталитаризъм, който обаче е доброволно приеман от хората. 

Основен негов инструмент е културната индустрия, която прави тоталитарното общество 

да изглежда демократично и справедливо. Тази индустрия или масмедийна култура, както 

я  нарича  Бодрияр  по-късно,  паразитират  върху  истинското  изкуство  и  след  като  го 

изопачат го използват главно, за да продават различни видове стоки и по този начин да 

поддържат  капиталистическата  система,  без  да  се  взимат  предвид  естетическите 
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потребности  на  индивидите.   Проследяването  на  тези  проблеми  от  Франкфуртците  до 

Бодрияр, цели да  проследи и покаже  тяхната градация,  случващото се с  културата,  в 

частност  художествената  творба,  а  следователно  и  как  тези  проблеми  се  отразяват  на 

обществото което, оказва се от настоящото изследване, е все по- потребителско.

 1.1)  Теоретична рамка: Франкфуртска школа - Жан Бодрияр

Проблемът за потребителското общество е проследен от самото му узряване в Института 

за  социални  изследвания  във  Франкфурт  през  1924  г.  Още  от  тогава  Франкфуртската 

школа се оформя като ляво формирование, като някои от най-известните представители на 

школата  -  Теодор Адорно,  Валтер Бенямин,  Макс Хоркхаймер,  Херберт Маркузе  и др. 

изграждат  теорията  си,  стъпвайки  на  идеите  на  младия  Карл  Маркс.  Те  очертават 

“Критическата  теория”,  като  развиват  и  обогатяват  критическата  философия, 

разглеждайки я в по-широк контекст, който се простира от Кант, Хегел през Шопенхауер, 

Нищше,  Дилтай,  Бергсон,  Вебер,  Хусерл  и  Маркс.  “Критическата  теория”  на 

франкфуртците може да се разглежда като синтез между Кантовата критическа философия 

и Марксовата  критика на идеологията.   Франкфуртците извършват радикален социален 

анализ и ре-легитимират марксисткото осмисляне на социалния живот, като марксизмът 

става  отново  тема  на  държавно-политическите  дебати  и  очарова  много  млади  леви 

интелектуалци, между които са и представителите на т.нар. “Нова лява френска вълна”  – 

Мишел Фуко, Жан Бодрияр, Жак Дерида, Ж.-Ф. Лиотар и др. 

С изследването си на потребителското общество и културната индустрия, и прилагайки 

критическия  метод,  Франкфуртската  школа  има  сериозен  принос  в  областта  на 

хуманитаристиката,  в частност философията на културата.  В тази връзка е интересно да 

се направи  сравнение между различните становища на едни от най-влиятелните имена в 

Школата: Теодор Адорно, Валтер Бенямин, Макс Хоркхаймер, Херберт Маркузе и Ерих 

Фром, като се наблегне на общите тенденции в критическата теория, които се отнасят към 

потребителското общество и културната индустрия, като тази тематика е адекватна и до 

днес, и продължава да вдъхновява редица леви мислители, между които е и Жан Бодрияр. 
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Критическата  теория  е  анализирана,  експлоатирана  и  подложена  на  различни  прочити, 

като  и  самите  й  автори  не  са  абсолютно  единодушни  какво  трябва  да  включва  и 

представлява тя. Що се отнася до проблемите на културата, интерес представлява идеята 

на Адорно за това каква следва да е критическата теория, в чиято основа е диалектическата 

критика,  а  именно,  тя би трябвало да е  комбинация от две критики:  трансцендентна и 

иманентна. Трансцендентната критика, за която бива обвиняван, че е утопична,  разглежда 

обществото отвън, така че то да се критикува в неговата цялост. Това обаче предполага, че 

трябва да включва представата за това какво трябва да бъде обществото и според този 

“идеал”  то  да  се  критикува,  което  е  идеология.  Истинността  на  този  метод  зависи  от 

себепознанието и способността да се направи разлика между обективната и субективната 

представа за обществото, което е необходимо, за да се разграничат тенденциите, сочещи 

социалното развитие от настоящото историческо положение. Критическата теория в този 

смисъл, според Адорно, трябва да се съсредоточи върху истината, дори върху идеологията, 

за да се противопостави на технократическия  разсъдък. Адорно осъзнава, че тази критика 

е  прекалено абстрактна и утопична,  и я  доразвива,  като въвежда иманентната  критика. 

Иманентната  критика  осъществява  старателен  анализ  на  значението  и  структурата  на 

обекта, за да се открие противоречието между обективната идея на художествената творба 

и нейната претенция. Според Адорно точно иманентната критика е подходяща за критика 

на културната индустрия. Тя обаче не позволява рефлексия, защото се ограничава само със 

собствената  преценка.  Затова  се  нуждае  да  излезе  извън  обекта,  трябва  да  познава 

обществото в неговата цялост, т. е. трябва да се съгласува с трансцедентната критика. За 

Макс  Хоркхаймер  критическата  теория  следва  да   е  обясняваща,  практическа  и 

нормативна. Според Маркузе човекът трябва да изследва и оценява всичко дадено чрез 

силата  на  своето  познание,  индивидуално  и  разумно  съществуване.  Реализацията  на 

разума е изискване, но не факт. В съвременността според критическата теория на Маркузе 

щастието е достижимо  само чрез преобразуване на земните условия за живот на индивида. 

Въпреки  някои  различия,  франкфуртците  успяват  да  създадат  критическата  теория, 

вдъхновила  редица  млади  учени,  които  на  базата  на  техните  разработки  на  свой  ред 

създават  свои  собствени.  Това  се  случва  благодарение  на  общите  постановки  в 
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критическата теория, при все различията. Преди всичко, франкфуртците, а в последствие и 

Жан  Бодрияр,  споделят  обща  концепция  за  културата.  В  нея  се  включват  всички 

дейности/практики,  водещи  до  духовно  извисяване, като  изкуството  и  науката. 

Естетическите  си  теории  и  културни  критики  те  градят  върху  тази  идея  за  социална 

формация, развиваща се на основата на диалог и на взаимно признаване и разбиране на 

критиките.  Вниманието  на  изследваните  автори  е  насочено  върху  начините,  по  които 

идеите и вярванията са представени от „популярната култура“, по какъв начин личният 

вътрешен интимен свят на човек се подкопава чрез преекспонирането и социализирането 

на  егото,  управлението  и  контрола  върху  свободното  време.  Културната  индустрия 

нахлува  в  съзнаваното  и  без  съзнаваното  на  потребителите  чрез  агентите,  които 

организират  свободното  време,  каквито  са:  радиото,  телевизията  и  пр.,  затова 

франкфуртците, а впоследствие и Бодрияр настояват върху необходимостта от създаване 

на критическа теория която да се занимава именно с проблемите на културата.  Тяхната 

теория цели не просто да проследи общите връзки между различните видове културни 

продукти  и  социалния  живот,  но  и  да  изследва  в  детайли  вътрешната  структура  на 

културните  форми  (начините  по  които  организацията  на  обществото  кристализира  в 

културните  феномени)  и  механизмите,  които  определят  тяхното  възприемане.  Тяхната 

теория  включва  препратки  към  процеса  на  производство,  репродукция,  предлагане, 

размяна и потребление.  

В  основата  на  идеята  за  културната  индустрия  на  франкфуртците  безспорно  стои 

Марксовата идея за стоковия фетишизъм. Те, главно Адорно и Хоркхаймер, проследяват 

как културните форми, като например популярната музика, съществуват, за да осигурят 

дългосрочна икономическа, политическа и идеологическа доминация на Капитала.

Следвайки К. Маркс, те отбелязват, че мистерията на стоката се състои във факта, че в нея 

общественият  характер  на  човешкия  труд  се  привижда  на  хората  като  обективна 

характеристика,  естествено  социално  качество  на  самия  продукт  на  труда;  и  че 

следователно отношението на работниците към крайната сума на техния собствен труд им 

се представя като обществено отношение, съществуващо не между самите тях, а между 

продуктите  на  техния  труд.  Чрез  това  прехвърляне  продуктите  на  труда  стават  стоки, 
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обществени вещи, чиито качества са едновременно разпознаваеми и неразпознаваеми от 

сетивата. Просто едно определено обществено отношение между хора приема в техните 

очи  фантастичната  форма  на  отношение  между  вещи.  Това  е  фетишизмът,  който  се 

прикрепва към продуктите на труда веднага щом биват произведени като стоки, и който 

следователно е неотделим от производството на стоки. Според Адорно, това е „тайната на 

успеха“, показваща как разменната стойност проявява влиянието си по специален начин в 

сферата  на  стоките.  Маркс  прави  разграничение  между  разменната  и  потребителната 

стойност. Разменната се отнася до паричната стойност - сумата пари, за която продуктът се 

предлага на пазара, цената, на която се купува и продава, докато потребителната се отнася 

до реалната  себестойност  на  продукта,  полезността  й  за  потребителя,  практическото  й 

значение и полза.  В капиталистическата система,  според Маркс, а в последствие и при 

Франкфуртците,  разменната  стойност  винаги ще доминира  над  потребителната,  защото 

капиталистическата  икономика,  включително  производството,  продажбата  и 

потреблението - доминират над реалните потребности на хората. За франкфуртците тази 

идея е централна, те доразвиват теорията на Маркс за стоковия фетишизъм и го прилагат в 

сферата на културните стоки и продукти. Адорно пише за „музикален фетишизъм“ и т.н., 

т.е.  онова,  което  Маркс  нарича  „стоков  фетишизъм“  и  се  отнася  за  всички  стоки, 

франкфуртците  го  прилагат  в  сферата  на  културата.  При  продуктите  на  културата 

разменната стойност измества потребителната, като тя става и водеща при производството 

и  разпространението  на  тези  продукти.  Това  е  и  основният  проблем  на  културната 

индустрия и на потребителското общество, потребяващо разменната, а не потребителската 

стойност на културния продукт, момента в който цената на билета за концерт е по-важен 

от самия концерт (Адорно,1994).

За да се проследи развитието на проблема с потребителското общество от франкфуртците 

до Бодрияр, е важно да се изяснят няколко въпроса, на  които определено се акцентира от 

всички автори, занимаващи се с тази проблематика. Това са проблеми като: висока/ниска 

култура, овещняване, стоков фетишизъм, културна индустрия, контрол, манипулация.

Следвайки тези основни теми, можем да кажем, че анализите на авторите са в една обща – 

лява  посока  и  че  са  съществени  за  характеризирането  на  потребителското  общество. 
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Различията не са от голямо значение:  както пише Мартин Джей (Jay, 1970),  в школата 

наблюдаваме  обща  терминология,  общ  генезис  на  идеи  и  критика.  Това  се  случва 

благодарение на споделените постановки в критическата теория. 

Радикалната критика на обществото, която отправят франкфуртците между 1930 и 1960 г., 

дава първата и една от най-ясните равносметки за състоянието на обществото, развитието 

на държавността,  монопола на капитализма,  връзката  между държавата и икономиката, 

тоталитаризма,  демократичната  форма  на  управление,  потребителското  общество  и 

развитието  на  потребителската  култура,  използването  на  новите  технологии  за 

производство и контрол.  Техният анализ на обществото е най-изчерпателен и обяснява 

промените,  възникнали  в  периода  1930-1960  г.,  именно  те  полагат  основите  на 

съвременната критика на обществото. Безспорно, точно в този смисъл постмодернизмът 

“среща” критическата теория. Подобно на франкфуртците, “Новата френска теория”, и по-

специално  Бодрияр,  атакува  традиционната  и  съвременната  философия,  като  неговата 

критика  отива  по-далеч,  включвайки семиотиката  в  своя  анализ  (включването  на  нови 

научни  дисциплини  наблюдаваме  и  при  Франкфуртската  критическа  теория), 

анализирайки и отбелязвайки новите средства за масова комуникация и технологиите,  той 

преразглежда  посочените  по-горе  проблеми  на  потребителското  общество,  които   ги 

обговаря в по-късния контекст на постмодерността. Той се разграничава от дотогавашните 

класификации като класи, политически партии и пр., според него е настъпил абсолютно 

нов исторически момент, който се нуждае от ново преосмисляне и нова радикална критика 

(нещо  което  преди  това  обявяват  и  франкфуртците)  и  засяга  теми  като  виртуалната 

реалност, новите средства за масова комуникация, компютри, интернет, сателитни канали, 

популярни телевизионни предавания и др.  

Връзката  между  Бодрияр  и  франкфуртците  е  осезаема  особено  до  края  на  60-те  г.  на 

миналия  век.  Бодрияр  развива  социална  теория,  в  която  обръща  внимание  на 

потребителското  общество  и  работата  му  е  близка  до  тази  на  Маркузе,  който  вече  е 

доразвил  някои  от  първите  марксистки  критики   на  съвременното  потребителско 

общество.  Подобно  на  франкфуртците,  Бодрияр  смята,  че  стоките  и  потреблението 

определят развитието на обществото като обхващат и целия социален живот. Следвайки 
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тази теория, Бодрияр стига до същите изводи, до които и франкфуртците,  а именно, че 

едноизмерният човек на Маркузе е индивид, доминиран от тоталната администрация, че 

алиенацията  и  експлоатацията  водят  до  овещняване,  при  което  обектът  доминира  над 

субекта, което лишава човека от неговите качества и капацитет. Процесът на овещняване 

за  Бодрияр  означава  състояние,  при  което  човек  бива  доминиран  от  вещите  –  стоков 

фетишизъм, а трудът му е опредметен. Социалната обстановка предполага стандартизация 

и унификация на социалния живот, което отдалечава човека от неговия свободен живот и 

себе-определяне.  Масмедията,  културата  и  потреблението  стават  еднотипни  и  ограбват 

културната индивидуализация на хората, лишавайки ги от тяхната свободна воля. В този 

ред  на  мисли  теорията  на  Бодрияр  до  голяма  степен  припокрива  идеите  на 

Франкфуртската  школа  от  1930-1960  г.  Бодрияр  обаче  отива  отвъд  тази  теория,  като 

прилага методите на семиотиката  при анализирането на масмедиите и потребителското 

общество, разглеждайки идеята за едноизмерното общество на друго ниво. В теорията на 

Бодрияр основният проблем е липсата на ценности, които биват изместени от стойностите. 

Стойността според Бодрияр се появява едва с капитализма, който прокарва разграничение 

между потребителна и разменна стойност в своята система на политическа икономия. Тази 

социоикономическа система представлява фундаментален разрив със сложната система на 

символна размяна и въвежда размяна на стоки според законите на пазара, управлявани от 

количествени мерки на размяната. Така политическата икономия измества конкретиката на 

символната размяна с абстракциите на разменната стойност, в която парите и пазарната 

икономика представляват нова сфера на стойност. Следователно стойността се определя 

според  законите  на  политическата  икономия  и  докато  системата  на  политическата 

икономия  се  разгръща,  целият  свят  бива  рационализиран  и  функционализиран  в 

съответствие  с  императивите  за  натрупване  на  капитал.  Тези  абстрактни  стойности  - 

парите,  капиталът,  разменната  стойност  -  управляват  обществото  и  свеждат  сложните 

символни системи до обикновено плащане и неговите количествени мерки. Със системата 

на  политическата  икономия  стойността  се  артикулира  като  потребителна  стойност 

(полезността  на  предметите),  разменна  стойност  (монетарно  измерение,  търговска 

стойност) и онова, което Бодрияр нарича "знакова стойност" (Бодрияр, 1970). 
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След събитията през 1968 г., обаче Бодрияр е силно разочарован. Неговите очаквания за 

радикална социална промяна не са се оправдали. Той смята, че именно диалектическата 

критика се е провалила, защото не е достатъчно крайна. От позицията си на ляв автор той 

критикува франкфуртците, като смята, че досегашната критика е остаряла и неадекватна 

на постмодерната ситуация.

Марксистката  политикономия,  според Бодрияр,  има  нужда  от  семиотиката,  за  да  се 

обяснят  промените  в  обществото,  които  не  са  от  материално,  а  по-скоро  от  знаково 

естество.  С  оглед  на  проблема  за  потребителското  общество  и  разрива  на  Бодрияр  с 

марксизма,  творчеството  му може да  се  раздели  на  два  етапа  –  преди  и след  1975.  В 

периода до 1975 г. той развива идеята си, че потребителското общество е доминирано от 

рекламата,  модата,  “еманципираната  сексуалност”,  масмедията  и културната  индустрия, 

които имат за основна цел да подтикват желанието на хората към определени стоки, като 

по този начин се умножава значението на знаците. 

В  работите  на  Бодрияр  след  75-та  се  наблюдава  пълен  нихилизъм,  той  не  смята  че 

критическата теория е в състояние да се справи с потребителското общество, според него в 

обществото  властва  симулакрумът,  от  т.нар.  от  Бодрияр  „четвърти  вид“,  при  който  се 

размиват доброто, злото, красивото, грозното, правилното и неправилното. Симулакрумът 

няма  референт  в  действителността  –  той  разчита  на  високите  технологии,  масмедия 

културата и комуникациите, за да откъсне потребителското общество от реалността.  

В изследването  на  потребителското  общество  от  франкфуртците  до Бодрияр  се  налага 

следното уточнение:  изследваните  автори са  изключително  продуктивни и са  оставили 

след  себе  си  многобройни   произведения,  посветени  на  естетиката,  изкуството  и 

литературата.  Голяма част от творбите на Адорно, например, са посветени на музиката, 

литературната критика и културологията.  Известни са многобройните му анализи върху 

Бетовен, Малер, Вагнер, Стравински и др., изследванията му върху различни музикални 

инструменти,  от  цигулка  до  саксофон  и  културологичните  му  интереси  свързани  с 

Шпенглер, Веблен, Кафка,  Бекет,  Лукач и др. По същия начин и Бенямин, въпреки че 

поради  ранната  си  кончина  оставя  по-малко  текстове,  пак  има  огромна  авторска 

библиография, обхващаща Бодлер, Брехт, Кафка, Лесков; два големи тома, посветени на 
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немската литература, многобройни статии и есета. Същото може да се каже за Маркузе, 

Хоркхаймер и Бодрияр, които изследват различни и много теми свързани с изкуството, 

политиката, историята, семиотиката и т.н. Именно заради това настоящата дисертация се 

спира  върху  определени  произведения,  които  освен,  че  са  ключови  текстове, 

характеризиращи състоянието на хуманитаристиката през ХХ век, се смятат и за сериозен 

научен  принос  на  авторите.  Под  внимание  са  взети  текстовете  „Диалектика  на 

Просвещението” на Адорно и Хоркхаймер, „Социология на изкуството“ на Хоркхаймер, 

„Арнолд Шьонберг“ на Адорно; „Едноизмерният човек: Изследване върху идеологията на 

развитото индустриално общество“, „Ерос и Цивилизация” и „Контрареволюция и бунт” 

на  Маркузе;  „Художественото  произведение  в  епохата  на  неговата  техническа 

възпроизводимост”,  „Московски  дневници”,  на  Бенямин,  Бодрияр  и  неговия 

фундаментален труд „Потребителското общество. Мит и структура”, последните му есета, 

статии  и интервюта събрани в  сборника „The Conspiracy of Art”.  Настоящият  анализ е 

разгърнат  хронологически  според  времето  на  появяване  на  различните  текстове,  като 

накрая е обърнато специално внимание на самата „среща” на франкфуртците с Бодрияр.

1.2) Потребяващо или  потребителско (консуматорско) общество

В  дисертацията  се  прави  разлика  между  потребяващо  и  потребителско  общество. 

Потреблението (Бауман,  2007) е постоянна и неотменна част  от обществото.  В стоките 

хората  намират  удобство  и  сигурност.  Производството,  размяната  и  потреблението  на 

стоки е гарантирала и развивала креативността и въображението на хората, проблемът с 

потреблението  идва  когато  то  се  превръща  в  самоцел,  когато  нуждите  на  хората  се 

манипулират според  потребностите на пазара. Потребностите стават самогенериращи се, 

символни.  Потребителското  общество  създава  собствена  обществена  йерархия,  в  която 

хората се разпознават в стоките които консумират.  От значение става разменната,  а не 

потребителската  стойност.  Именно  поради  тези  причини  е  важно  да  се  прави 

разграничение между потребяващо и потребителско. 

1.3) Методология

Методът  на  изследване  в  дисертацията  е  критическият  метод,  който  е 
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многодисциплинарен,  в  него  се  преплитат  философският  анализ,  културологичният, 

семиотичният,  историческият,  естетическият  и  етическият.  Този  метод  е  заимстван  от 

франкфуртците,  които  първи  го  въвеждат  по  този  начин,  и  настояват,  че  това  е  най-

точният  метод за  изследване  на  културата  и обществото.  За  жалост този  метод остава 

недоразвит от първото поколение франкфуртци, а в един по-късен етап Жан Бодрияр се 

отказва  от  него,  но  и  от  всички  методи,  изследващи  обществото,  с  твърдението,  че 

обществото   е  корумпирано  от  симулакрите  ,  следователно  и  изследването  му  е 

невъзможно.  Безспорно  обаче,   общият  момент  в  тяхното  изследване  на  културата,  и 

произведението на изкуството в частност,  е техният обществен характер.  Въпреки тези 

съображения,  настоящият  дисертационен  труд  е  построен  върху  този  метод,  и  той  се 

налага  като  най-подходящ  за  изследването  на  проблемите,  засягащи  културата, 

художествената  творба  и  обществото.  Целта  е  именно  да  се  изследва  обществото  в 

неговата цялост. 

1.4.) Основни тези

Дисертацията  обхваща  три  основни  групи  от  проблеми.  Първата  е  свързана  с 

произведението на изкуството. Съпоставен е идеалът за това какво трябва да е изкуството 

според  франкфуртците  и  Бодрияр,  и  какво  то  не  е  в  потребителското  общество.  Това 

разграничаване позволява да се проследи очевидната разлика между истинското изкуство 

и това, което служи на пазара, превърнало се е в средство за манипулация и контрол на 

масите. Много от това, което наричаме днес изкуство, всъщност е скрита реклама, пазарен 

трик, средство да се манипулират потребителите. От това страдат всички потребители и 

творци. 

Втората  група  проблеми  е  свързана  с  тенденцията  да  се  губи  разум.  Франкфуртците 

проследяват тази тенденция  от Просвещението  до наши дни.  В настоящето изследване 

теорията им е продължена от Жан Бодрияр, в чиято идея за свят, доминиран от симулакри 

се показва какъв е светът след  „края на разума“. Причините за загубата на разум се крият 

в  няколко  сфери:  в  позитивистката  философия,  позитивистка  в  смисъла,  който  влага 

Маркузе след Лукач, в смисъл на пълно утвърждаване на фактите, вместо мотивираният от 
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тяхната  фалшивост  стремеж  към  промяна,  т.е.  позитивизма  на  апологетиката;  във 

фалшивата смяна на ценностите; културната индустрия; масмедийната култура, фактори, 

които превръщат консуматора в марионетка, захранваща нуждите на капитала. 

Третата  група  разсъждения  са  свързани  с  изкуството,  което  устоява  на  асимилация, 

въпреки създалите се неблагоприятни обстоятелства.  Изкуството може да провокира, да 

променя  светогледа  на  хората,  да  вдигне  безкръвна  революция,  която  да  промени 

нагласите и отношенията към по-добро. 

2. Първа глава. Възможна ли е художествената творба?

2.1) Проблемът с културата

Изследването е разгърнато в три глави. Първата от тях, „Възможно ли е произведението на 

изкуството?”, се занимава с творбата на изкуството и с това, как тя се превръща в стока. 

Противопоставен е един идеал, който имат различните автори за това, какво е изкуство, 

спрямо масовата творба, която следва да носи главно финансова облага. Според петимата 

автори културата не е надстройка на обществото, тя трябва, и се разглежда от тях, в своето 

взаимодействие с него. Културата даже е инструмент за изследване на обществото, защото 

е импликация на начина на мислене и на историческото развитие на обществото, затова 

чрез изследването на културата се набавя информация за състоянието на обществото като 

цяло. Тази връзка ясно личи в разработките на Маркузе,  според когото материалната и 

духовната култура следва да се разделят, като се има предвид, че материалната култура 

(вид на труда, жизнен стандарт, образование) се свързва с цивилизационното развитие на 

обществото,  а  духовната  (изкуството,  вярата,  високи  ценности)  се  отнася  към 

интелектуалното  ниво.  Изкуството  е  изключително  важен фактор  при  изследването  на 

обществото, защото то е един вид „езиков код” с който може да се разбира обществото 

(Маркузе,  1968).  Стигайки  до  значението  на  творбата  на  изкуството  за  разбиране  на 

обществото,  в  дисертацията  са  разгледани  факторите,  които  спомагат  развитието  на 

потребителското  общество.  Основен  акцент  в  първата  глава  пада  върху значението  на 
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„истинската творба на изкуството”, как тя влияе благоприятно на културата и обществото 

и обратно, как овещнената творба развива потребителското общество. 

2.2) Афирмативният характер на културата

В тази подглава се обръща внимание на това, дали ако едно произведение на изкуството е 

„истинно”,  то  следва  да  има  афирмативен  характер.  Според  Маркузе  културата  има 

афирмативен характер, присъщ на буржоазната епоха. Афирмативната култура проектира 

своята духовна сфера, като по-извисена, по-възвишена и значима от ежедневния свят и има 

изключително голямо значение за добруването на индивидите. Развитието на истинската 

творба на изкуството се свързва именно с класическата култура и буржоазната епоха. От 

една страна обаче тя има репресиращо действие върху тялото, поставяйки душата на първо 

място, но от друга тя предлага бягство на душата в един по-извисен, духовен свят. Тя дава 

възможност на  обществото  да  избяга  във  въображаем свят,  където го  освобождава,  но 

тогава то не се бори, за да промени действителността. Това е проблемът с афирмативната 

култура  през буржоазната епоха --  тя реализира идеалите си в изкуството,  но те биват 

толерирани единствено в сферата на въображаемия свят на изкуството. На един по-късен 

етап  от  творчеството  си  обаче  Маркузе,  следвайки  Шилер  и  неговия  възглед  за 

естетическото  възпитание,  стига  до извода,  че  буржоазното  изкуство  може да  води до 

положителни  промени  в  обществото.  В  „Ерос  и  цивилизация”  той  потвърждава 

Шилеровото твърдение, че чрез красотата се постига свобода. В този смисъл буржоазното 

изкуство е един от примерите за истинската творба на изкуството и този извод се налага 

сред франкфуртците, до този извод стига  и Бодрияр няколко десетилетия по-късно. 

2.3)  Репродукция

Друг  важен  проблем,  отнасящ  се  до  истинската  художествена  творба,  е  въпросът  за 

възпроизводството  й.  Единствено  Бенямин  от  изследваните  автори  смята,  че  чрез 

възпроизводство  творбата  става  достъпна  за  всички  и  по  този  начин  има  по-голямо 
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положително въздействие върху обществото. Според останалите автори се случва тъкмо 

обратното, снишава се качеството й, защото  тя трябва да отговаря на масовия вкус. В тази 

дискусия  „крайната  дума”  има  Бодрияр,  защото  е  по-късен  автор  и  е  свидетел  на 

развитието  на  технологиите  и  тяхното  въздействие  върху  изкуството,  културата  и 

обществото. Според него възпроизводството е пагубно за изкуството, което отива на втори 

план,  като  усилията  на  творците  се  насочват  към  развитието  на  нови  технологии  за 

възпроизводство на музика, визуалните изкуства и пр. От съвременна гледна точка това е 

точно така, много повече се набляга на това киното да е 3D, HD, LCD..., музиката, както 

отбелязва Бодрияр, задължително се слуша на Wi Fi, каналът за достъп става по-важен от 

самото изкуство. То от своя страна се рециклира, става еднотипно и повтарящо се.

От направените  досега  изводи следва,  че  истинската  творба на  изкуството  следва да  е 

афирмативна – независима, да не се възпроизвежда с цел печалба за масовия потребител, 

да  има  положително  въздействие  върху  обществото  и  така  се  стига  до  следващия 

анализиран проблем, тя трябва да е резултат от творческо вдъхновение, а не да се появява 

в  отговор  на  дадена  частна  или  обществена  поръчка.  Като  резултат  от  творческо 

вдъхновение,  тя няма дидактическа или пропагандна функция,  създава ценности,  и е  в 

опозиция на статуквото. Начинът, по който изкуството трябва да стига до хората, не е чрез 

техническо възпроизводство, а чрез играта. Тук отново се забелязва влиянието на Шилер 

върху франкфуртците. Това е и начинът, по който най-добре се и твори, чрез въображение, 

на шега, следвайки творческия ентусиазъм. Игровият импулс създава приятна обстановка 

и отхвърля репресията. Играта и изкуството се случват във вторична реалност, защото, ако 

се смесят с действителността, те губят значението си. Маркузе оценява високо идеята на 

Шилер за „подтика към игра“, като средство за постигане на свободата. Чрез „игровата 

цивилизация“ човечеството ще бъде излекувано от всички рани, които цивилизацията му е 

нанесла. Тогава човекът е свободен да „играе“ със своите способности и възможности и с 

тези  на  природата  и  само  играейки  с  тях  той  е  свободен.  „Подтикът  към  игра“  е 

универсален  за  Маркузе  той  не  се  свежда  само  до  света  на  изкуството  -  празникът, 

украшението, луксът, естетическата функция на изкуството, водено от импулса за игра, е 

принцип, управляващ целокупното човешко съществуване. (Кънев, 1991)
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2.4) Какво трябва да е произведението на изкуството?

Основен момент в анализите на авторите е тяхното желание произведението на изкуството 

да провокира заспалото потребителско общество; да провокира критическото мислене на 

хората  и  да  ги  освободи  от  диктата  на  статуквото.  За  съжаление,  според  тях  до  този 

момент в световната история не е била създавана творба с толкова голямо значение. В 

буржоазното  изкуство  се  поставя  една  основа,  но  тя  не  е  задоволителна.  Буржоазната 

художествена  творба  настоява  за  нова  социална  свобода,  заради  универсалността  на 

човешкия разум, но това настояване се проваля на практика. Буржоазната мечта включва 

идеали,  но  тези  идеали  в  реалността  са  възприемани просто  като  материални,  стокови 

блага,  до такава степен,  че  трагическото (франкфуртците)  и епическото (Маркс)  стават 

невъзможни. Идеалите са присъщи на „вътрешния свят на човека” - „свобода”, „красота”, 

„благоденствие”  си  остават  духовни  ценности.  Културата  би  трябвало  да  представя 

достойната човешка природа и да пази душата. Изкуството не би трябвало да пресъздава 

модна  визия  или  идеална  реалност,  а  съществуващото  като  красива  реалност  –  une 

promesse de bonhеur (Маркузе). 

Красотата според Маркузе е сетивна и тази сетивност се държи между сублимираната и 

десублимираната  действителност,  между провокацията  и сублимацията.  Красотата  носи 

наслада, задоволява желанията, но е и подредена. В понятието за красота Маркузе отново 

вкарва Шилеровата „естетическа форма”,  включваща стил, качество на работа и различни 

човешки  ситуации.  Музиката,  стихосложението  и  изобразителните  изкуства  създават 

обектен свят, който произхожда от реалността, но е и различен от нея. Тази своеобразна 

трансформация не насилва обектния свят и човека, а говори за тях, обличайки ги в думи, 

образи или звуци, и изважда наяве това, което е премълчано и изопачено в статуквото. 

Изкуството в този смисъл има подривен характер. В „Ерос и цивилизация” Маркузе добавя 

към  това  твърдение,  че  творбата  на  изкуството  дължи  подривния  си  характер  на 

способността  си да събужда заспалото съзнание.  Изкуството е изтъкано от фантазията, 

която на свой ред се превръща в сублимирана фантазия. В „Контрареволюция и бунт” той 

настоява на нещо, на което настояват и Адорно и Хоркхаймер, а именно необходимостта 

от многообразие в изкуството. Единствено многообразието и различните перспективи биха 
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могли да създадат критично отношение към света. Различните компоненти следва да са 

част от естетическата форма, различните тонове, образи, форми и звуци се отграничават от 

тяхната  ежедневна  прозаична  проява,  освобождават  се,  и  по  този  начин  получават 

неограничени възможности за проява и развитие, което безспорно ги прави по-богати и 

продуктивни.  Това  е  предизвикателство  пред  стила,  който,  един  път  вплетен  в 

естетическата форма, заживява живот, подвластен единствено на закона на красотата.   

Следвайки  Хегел,  Маркузе  смята,  че  представените  в  изкуството  предмети  се 

освобождават.  Търпейки  естетическа  трансформация,  обектите  могат  да  се  реализират 

свободно. По този начин художествената култура и обектите в частност, се отграничават 

от  съвременната  материална  култура.  Артистичната  култура  отстоява  и  отхвърля 

„правилата  на  еднаквостта”,  света  на  стоките  и  изобщо  света,  доминиран  от 

инструменталния разум.      

Светът  на  изкуството,  въпреки  обективния  си  произход,  е  свят  на  привидиността. 

Художествената форма обаче не следва единствено привидността. За Маркузе изкуството е 

алиенация на отчуждения социален свят. Творческата алиенация е следствие на съзнателна 

трансценденция  от  отчужденото  съществуване  –  едно  по-високо  ниво  или  междинна 

алиенация. По този начин обществото може да трансцендира своята класова разслоеност, 

произход, съществуване. Тогава изкуството има революционен характер, може да отрече 

съществуващия ред и да промени „света”, но то не го прави директно, а е среда, чрез която 

се  постигат тези промени.

Валтер  Бенямин  се  присъединява  към  становищата  на  своите  колеги,  като  набляга  на 

важността на аурата, която е характеристика за „автономното изкуство”. Проследявайки 

развитието  на  изкуството  от  епохата  на  неговата  „церемониалност”  към  наши  дни  - 

епохата  на  неговата  „техническа  възпроизводимост”,  той  заключава,  че  от  особена 

важност е не простото излагане на творбата на показ, а начинът, по който тя съществува.  

Произведението на изкуството следва да е част от традицията и ритуала, само тогава то 

има аура, която придава на творбата автентичност, авторитетност и дистанцираност, без 

значение къде се намира самата творба. В модерността според Бенямин изкуството се е 

разграничило  от  ритуала  и  се  е  превърнало  единствено  в  продукт  за  показ,  оценяван 

19



според разменната си стойност.  В епохата на техническа възпроизводимост творбата на 

изкуството  все  повече  се  отделя  от  своя  социокултурен  контекст  и  обичая.  Тя  бива 

умножена, копирана и тиражирана в киното, фотографията,  радиото и т.н.  като по този 

начин губи автентичността си. Откъсването на творбата от нейната история и култура има 

социален  характер,  като  изкуството  придобива  политически  такъв,  превръщайки  се  в 

пропаганда - реклама. 

Бенямин силно е повлиян от Бертолд Брехт и неговата надежда, че киното може да бъде 

посредник между изкуството и масите, и да провокира критическото мислене, създавайки 

колективни  преживявания.  По  този  начин  творбата  на  изкуството  става  по-достъпна  и 

интересна за хората, като това събужда тяхното критическо мислене. С това си твърдение 

той се откъсва от колегите си във Франкфурт, но оставя една надежда и препоръка за това, 

как може техническата възпроизводимост да е целесъобразна. 

Произведението на изкуството за Бодрияр е немислима, ако не се разглежда в контекста на 

културата и без да се има предвид влиянието й върху обществото. При Бодрияр изкуството 

не се разглежда сама по себе си, единствено според естетическите си качества, а се търси 

неговото  значение  и  влияние  върху  обществото  като  цяло.  Бодрияр,  подобно  на 

франкфуртците, отбелязва, че културата запада, но, за разлика от колегите си, той е пълен 

песимист.  Макар  че  дава  примери  с  произведения  на  изкуството,  които  устояват  на 

асимилация,  и  формулира  свой  идеал,  според  него  тези  произведения  са  случайност. 

Подобно  на  франкфуртците,  Жан  Бодрияр  споделя  Шилеровата  идея,  че  изкуството  в 

основата  си  е  естетическа  форма  и  има  универсален  характер.  Следвайки  Адорно  и 

Хоркхаймер,  Бодрияр  твърди,  че  формата  се  отнася  до  цялостната  организация  на 

изкуството  и  това  позволява  на  творбата  на  изкуството  да  преструктурира 

конвенционалните модели на мислене в абсолютно нови такива. Изкуството за Бодрияр 

няма история,  но има съдба, защото трансцендира своето минало и бъдеще и заживява 

свой  собствен  живот.  Подобно  на  Бенямин,  Бодрияр  смята,  че  изкуството  живее  чрез 

своята  аура,  чрез  своето  въздействие  върху публиката,  която,  обаче,  в  модерността,  а, 

както изглежда и  в постмодерността,  липсва.  Изкуството,  както предсказва  и Бенямин, 

бива заменено с пропаганда - рекламата.
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Единствено като форма изкуството не може да бъде разменено за нещо друго. Подобно на 

франкфуртските  си  колеги,  Бодрияр  набляга  на  необходимостта  от  автономност  на 

изкуството.  Анализирайки  съвременността,  Бодрияр  открива,  че  изкуството  е  все  по-

зависимо от своята стойност и то в момент,  в който под стойност се разбира неговата 

„материална - разменна” стойност в общество, подвластно на потреблението. Стойността 

за Бодрияр, без значение дали е естетическа,  потребителска,  историческа,  винаги е под 

съмнение,  купувана,  продавана  или  разменяна.  Постмодерността  е  лошо  време  за 

стойността  –  тя  е  дума,  която  реферира  към  пазара,  покупко-продажбата.   Дума, 

изпразнена от основното си съдържание, подобно на думата буржоа, която звучи смешно, 

като нарицателно; така и думата интелектуалец я чака същата съдба. 

Произведението  на изкуството  е автономно и не  позволява спекулации единствено  ако 

функционира  основно  като  форма.  Истинското  изкуство  според  Бодрияр  е  съвършена 

симбиоза между идея и форма, в противен случай то е едно нищо. Има хиляди начини да 

се  пресъздаде  една  идея,  но  ако  не  се  изберат  правилните  думи  и  образи,  правилната 

форма, изкушение,  т.нар. punctum1 на Ролан Барт,  изкуството е пълна нула за Бодрияр. 

Изкуството е симулакрум, който обаче въплътява в себе си илюзията, но има и референт в 

реалността т.е. в него се  „заиграват двата свята на реалността и на илюзията”. В тези два 

случая проличава идеята на Бодрияр за симулакрума. В единият случай имаме оригинал – 

реално  изчезване,  което  се  случва  веднъж,  във  втория  има  надхвърлено  изчезване, 

надхвърлена симулация, надхвърляне в смисъла на „необратима кома”. Провокацията на 

изчезването става пазарен трик, рециклиране на оригиналната идея. 

        Използвайки Беняминовия термин „аура”, Бодрияр набляга, че симулацията има аура, 

по същия начин, по който и автентичността на оригинала има такава. Според Бодрияр има 

автентична симулация и неавтентична - „истинска” и „фалшива”. Фалшивият симулакрум 

на изкуството  представлява  дарбата  на  статуквото  да  естетизира  определени продукти, 

които  са  единствено  призраци  на  „истинското”  изкуство,  като  например  сполучливите 

реклами. 

1 Punctum –термин въведен от Ролан Барт в Camera Lucida, провокира интимна връзка, отношение към и в 
обекта.  
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     При  Бодрияр  се  наблюдават  4  вида  симулакрум:  а)  адекватно  копиране  на 

действителността; б) нарочно изопачаване на действителността; в) имитация, прикриваща 

липсата на оригинал; г) имитация, представяща себе си за действителност (Гънгов, 2009). 

Според това описание единствено първият вид отговаря на изискванията  за истинската 

творба на изкуството. Вторият вид действителност би могла да се сравни с карикатурния 

образ, но карикатурен не в смисъла да се покажат наяве скрити смисли,  а по-скоро за да се 

обслужи нечий интерес. Трудно може да се нарече изкуство именно този вид имитация, 

той обаче спокойно би могъл да се причисли към света на рекламата или идеологията 

(Гънгов, 2009). Имитациите от трети и четвърти порядък се отнасят към същинския свят на 

симулакрума, който представлява същинската манипулация и заблуда.   

2.5) Потребност и изкуство

В тази подглава се изследва връзката между изкуството и необходимостта и потребността. 

Изкуството според изследваните автори в никакъв случай не трябва да се разглежда като 

пазарна  необходимост,  а  като  творческа.  То  се  появява  в  следствие  на  творчески 

ентусиазъм и вдъхновение,  като фантазия.  Всеки опит то да е  в служба на определени 

„нужди”:  педагогически,  пропагандни  и  т.  н.,  го  подчинява  да  служи  на  статуквото. 

Пропагандното изкуство, доколкото е ерзац и служи на рекламата и пазара, в служба е на 

стоковия  фетишизъм,  не  може да  задоволи реалните  нужди и потребности,  изкуството 

следва да е преди всичко свобода.  Маркузе  дава за пример Орфей и Нарцис,  които са 

пример  за  архетипни  образи  на  свободата  в  изкуството.  На  тях  той  противопоставя 

Прометей, символизиращ  работата и прогреса. Орфей и Нарцис са образите на радостта и 

завършеността, техните гласове не командват, а пеят. Цитирайки Хезиод, Рилке и Валери, 

Маркузе  ги  посочва  като  създатели  на  архетипни  образи,  които  символизират 

нерепресивната  цивилизация,  те  се  бунтуват  срещу  тежката  работа,  нуждата  и 

себеотрицанието. Те са обединеният образ на Ероса. 

2.6) Игра и изкуство

    Влиянието  на  Шилер  върху  франкфуртците  и  Бодрияр  е  осезаемо,  особено  във 

възгледите им по отношение на това, какъв е най-подходящият канал, по който изкуството 

22



да стига до хората и кой е най-добрият начин за създаване на изкуството. Вече стана ясно, 

че изкуството трябва да е провокирано от творческия ентусиазъм, който се реализира в 

изкуството като на игра. Основно е значението на игровия импулс, който отделя твореца и 

реципиента  на  изкуството  от  действителността,  пренася  ги  в  една  друга,  вторична 

реалност, от висотата на която те могат да прозрат истината, именно дистанцирайки се от 

статуквото. Маркузе набляга, че подтикът към игра е свързан с естетическата функция на 

изкуството, която е изградена от „сетивен подтик“, който е рецептивен и пасивен, и от 

„подтика към форма“, който е креативен и активен. Този игрови подтик, освен че е присъщ 

на естетическата форма на изкуството, е от изключително значение, защото освобождава 

от  злободневието,  тъй  като  според  изследваните  автори,  „човек  е  свободен  когато 

реалността изгуби своята сериозност“. (Маркузе, 1969) Играта обаче не трябва да се бърка 

с импровизацията и липсата на локализация в пространството. Играта и изкуството следва 

да  пренасят  хората  в  една  вторична  реалност,  в  която  реципиентите  и  творците  да  се 

чувстват свободни от ежедневното напрежение. Адорно дава следния показателен пример: 

музиката,  която слушаме в кафенето, не представлява интерес за слушателя, а е просто 

фон  –  шум.  Ако  някой  случайно  се  заслуша,  той  става  смешен  за  околните, 

некомуникативен, аутсайдер. По този начин изкуството не може да се слуша и възприема, 

защото то изисква сериозно отношение, вторично, специално място на слушане, каквито са 

оперите и театрите. В модерността хората все по-рядко се радват на изкуството на тези 

специални места; чрез възпроизводството и различните канали за достъп, изкуството става 

достъпно навсякъде, в кафенето, у дома пред екрана, до радиото, в колата... което според 

Адорно, а после и според франкфуртците и Бодрияр, води до регресия на слушането.       

2.7) Изкуството създава светове

Друг важен момент е какъв свят създава изкуството, ако той ще е в опозиция на статуквото 

и ще подтиква към промени –към какво и какви ще са те? Светът на изкуството според 

всички разглеждани автори се характеризира с чувственост, въображение и разбираемост. 

Той  има  „партизански  характер”,  защото  разобличава,  демитологизира  и  критикува 

неправдите  в  действителността.  Този  свят  е  трансцедентен,  издига  хората  на  едно  по-

високо духовно ниво,  дава  им възможност да погледнат  отвъд симулакрума,  виждайки 
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неправдоподобността на живота, осмислен единствено от стоките. Адорно държи светът 

на  изкуството  да  създава  нова  идентичност,  обогатена  от  съпреживяването  с 

литературните  герои.  Този  свят  следва  да  е  независим,  в  противен  случай  той  е 

манипулируем. Примери за такова изкуство намираме в буржоазната епоха, при него всяка 

част на произведението има смисъл и той е свързан с цялостния замисъл на творбата.  За 

Адорно,  музиката на Бетовен е подходящ пример,  тя провокира съзнанието на заспалото 

атомизирано общество и създава алтернативна реалност,  показвайки  различни 

възможности за действие. Преведени на езика на музиката, те се представят  на публиката, 

която ги осъзнава. Това изкуство съдържа в себе си обещание за по-добър живот, за нови 

възможности. Създадените от буржоазното изкуството конвенционални форми ”създават 

истината в  тяхното  преплитане”  (Адорно,  1990).  Това изкуство е имало обществен 

произход. От една страна то е било поръчвано от богат меценат, за да внесе чрез изразните 

си форми ред в безредието на ежедневния живот,  показвайки една вярна посока и 

възможност.  В  същото време обаче това изкуство е избягвало дидактическа или 

политическа намеса в общественото съзнание.  Не е създавало преклонена/подчинена 

идентичност,  заради критическия си характер. При него  статуквото е било подлагано на 

критика. Истински стойностното изкуство се основава на симбиозата между своя проектен 

характер  -  концепт за природа, хуманност и реалност.  Според Адорно изкуството в 

модерността следва да е по-критично към действителността,  но това може да се случи 

само ако то е автономно,  независимо и неподвластно на статуквото -  част от света на 

високите ценности. Изкуството би трябвало да се интересува от обществото, доколкото да 

възбужда неговата съвест, съзнание и да представя различни светове.

Това са общо изводите свързани с това каква трябва да е творбата на изкуството, за да се  

развива  общественият живот и да не се стига до трагедиите на най-кървавия в историята 

на човечеството ХХ век. Франкфуртците,  а по-късно и Бодрияр,  задават въпроса какво 

доведе до Аушвиц,  до клането в Руанда,  до това,  че повече от 80% от населението на 

земята живее под прага на бедността и всичко това се случва в момент на невиждан възход 

на науката. Изхождайки от направения вече извод за значението на творбата на изкуството 

за обществото и описаните негативни процеси, тласкащи обществото към консумеризма, 

24



според  изследваните  автори  фалшивата  творба  на  изкуството  е  и  най-сериозният 

индикатор, че нещо в културата и обществото не е наред. 

2.8) Каква не е художествената творба

Консуматорското общество няма достъп до истинската художествената творба. Вместо нея 

му се  предлага  ерзац  култура,  ерзац изкуство,  заместващо по доста  примитивен  начин 

истинските естетически преживявания.  Този ерзац се създава,  за  да се продава масово, 

затова  той  има  следните  основни  характеристики:  изтъкан  е  от  клишета  и  лесно 

разпознаваеми кодове,  повърхностно провокира емоциите,  без  да има смисъл.  Основна 

задача на този ерзац е да бъде лесно продаваем.  

2.9) Културна индустрия – масмедийна култура 

Основен  фактор  за  възникването  на  фалшивата  творба  на  изкуството  според 

франкфуртците е културната индустрия, тя е и причината за деградацията на истинската 

творба  на  изкуството.  Фалшивата  художествена  творба контролира  индивидуалното 

самосъзнание, тя е овещнена т. е. важна е разменната и стойност, а не потребителската. 

Изкуството става индустрия, техническото възпроизводство е водещо. Творците я създават 

за потребностите на пазара, впрягат творческия си потенциал, за да изпълняват поръчките 

на  компаниите,  които  на  свой  ред  целят  финансово  облагодетелстване.  Всички 

занимаващи  се  с  производството  на  тази  творба,  се  интересуват  от  печалбата. 

Автономното,  независимо  изкуство  се  обявява  за  неефективно.  В  един  по-късен  етап 

Бодрияр  отбелязва,  че  културната  индустрия  се  превръща  в  масмедийна  култура,  като 

механизмите на контрол, овещняване и репресия над индивида се засилват. Особено силно 

тя използва рециклирането на културата, за да затвърди монопола си върху пазара, както и 

новите технически средства за възпроизводство и разпространение. Това, което се случва с 

творбата  на  изкуството,  има  болестно  въздействие  върху  обществото.  Изкуството  в 

културната индустрия намира своята реализация в света на рекламата, на манипулацията 

на  масите  с  цел  превръщането  на  потребителите  в  консуматори,  които  живеят  за  да 

потребяват ненужни вещи,  хората  са подвластни на самогенериращите  се потребности. 

Това е светът на фалшивата творба на изкуството. Той води до убийството на стила, до 
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имитация и повторение, псевдоиндивидуализация с „герои”, „сюжети” и т.н. Трудно някой 

би се идентифицирал със Супермен или Батман, уж различни, но стандартизирани образи, 

характеризиращи  се  с  причудливи  способности,  но  не  и  личностови,  емоционални 

качества,  липсва  изграждането  на  героя  и  справянето  му  с  неправдата.  За  да  се 

противопостави някой на статуквото, то той трябва да може да лети, а юмрукът му да тежи 

един  тон.  Никой  няма  тези  „качества”,  следователно  поуката  е  ясна:  сублимирай  чрез 

героя, най-много това може да провокира фалшивата творба на изкуството. Това изкуство 

е  изтъкано  от  клишета  и  лесно  разпознаваеми  еднотипни  кодове,  така  че  всеки  да  го 

разбере  и  изконсумира.  Бодрияр  допълва  франкфуртците,  като  твърди,  че  светът  на 

изкуството е контролиран от културни монополисти, които превръщат не само изкуството 

в  стока,  но  и  ежедневните  човешки  отношения.  Адорно  обръща  внимание,  че  в 

популярните  предавания,  комедиите  и  аудиопредаванията,  непрекъснато  се  набляга  на 

това кога хората да се смеят,  да ръкопляскат,  всяка реакция е зададена предварително. 

Културната индустрия е недемократична и догматична. 

2.10) Сериозно и популярно изкуство

Ефектът за обществото в зависимост от творбата на изкуството, която се налага, е особено 

очевиден в  двата  вида общества  -  наслаждаващото  се на  сериозната  музика и на  това, 

консумиращо  популярната.  Ключови  понятия  за  това  разбиране  са  стандартизация  и 

псевдоиндивидуализация.  Сериозната  музика  се  радва  на  класически  и  романтически 

периоди,  та  чак  до  днес  тази  музика  се  развива,  като  набляга  върху  формата,  стила, 

разнообразието, сложността и виртуозността на изпълнението, развитието на мелодията, 

темата  и  пр.  Популярната  музика  се  характеризира  със  структурна  беднота, 

фрагментарност, темата напомня детския несвързан език, повтаря се една и съща фраза. 

Според франкфуртците това не е случайно: повторението стимулира забравата и е фактор 

за  регресията  на  слушането.  Тази  музика  е  фон,  тя  няма  значение  сама  по себе  си.  В 

съвременността Бодрияр допълва анализа на Адорно с това, че тя е рециклираща, повтаря 

една и съща тема, като я преекспонира до безкрай, представяйки я всеки път за нова. 

Като последица от тази тенденция в музиката,  в изкуството и културата  въобще, всяка 
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сфера на потребителския начин на живот се предзадава и стандартизира. Бодрияр дава за 

пример мъжкото и женското поведение. Чрез регресията на образа на жените се внушава, 

че трябва да се държат като и да приличат на кукли, а мъжете – на войници, само тогава те 

ще се харесат,  ще са успешни и ще имат по-добра работа.  Следователно тази фалшива 

художествена  творба  води  до  регресия,  не  само  на  слушането,  но  на  образа  и  на 

въображението. Тези й действия не са безобидни. 

2.11) Изкуството и неговата политическа функция

Мечтите и фантазиите също се стандартизират, консуматорите мечтаят да изглеждат по 

еднакъв начин,  да се държат по същия и да  живеят според наложения им образ.  Това 

фалшиво  изкуство  има  политическа  функция.  Бенямин  обръща  внимание,  че  то  не  се 

подчинява на ритуала, а на политиката. 

За  съжаление  няма  средно  положение  между  истинското  и  фалшивото  изкуство,  няма 

средно  изкуство  между  Шьонберг  и  американското  кино.  Високото  изкуство  остава 

недостъпно за масите въпреки технологичния напредък, а популярното става средство за 

„убиване на свободното време”.  Времето може да се убива в Дисниленд,  като по този 

начин според Бодрияр хората  пребивават в  един симулакрум  от трети и  четвърти вид. 

Дисниленд, например, е симулакрум, който хората осъзнават като недействително място, 

то ги връща към детството и света на приказките; връщайки се отново в “реалността”, те 

вярват,  че  се  връщат  в  един  устроен  и  сигурен  свят,  той  обаче  е  манипулиран  и 

недействителен  според  Бодрияр.  Пример  за  това  можем  да  видим  в  политическите 

скандали, които не променят нищо в живота на хората, а просто сменят една или друга 

политическа  система  или  надежда.  Подобен  симулакрум  е  и  аферата  Уотъргейт,  един 

политически скандал, при който лошият президент е заловен и наказан, справедливостта 

възтържествува,  гражданите  могат  да  са  спокойни,  че  демокрацията  и  личното  им 

пространство са опазени. В действителност обаче реална промяна в живота им няма, нито 

промяна в политическата или медийната система. Друг показателен пример е с труповете 

по улиците на Тимишоара взети от близката морга и разхвърляни из града. Обществото 

сполучливо  е  заблудено,  че  в  Тимишоара  тече  гражданска  война  и  всяка  намеса  в 
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суверенната държава Румъния е оправдана. Медиите създават една измислена гражданска 

война. По този начин  на практика се легитимира окупацията. Политиката се превръща в 

шоу програма, а средствата на изкуството се използват за манипулация. 

2.12) Високо изкуство, ниско изкуство и постмодерност

Въпреки  съвременните  технически  средства  за  възпроизводство,  високото,  истинското 

изкуство отново не е достъпно за масите. Техническите средства даже до известна степен 

го изваждат от естествения му контекст и в този смисъл го снишават. Бодрияр,  също като 

Адорно и  Хоркхаймер,  смята,  че  е  налице  сливането  на  високото  изкуство  с  ниското. 

Пример за това са рекламите,  които рекламират обувки,  а като фон звучи музиката  на 

Бетовен.  Изкуството  отделено  от  естествената  си  среда,  от  вторичната  си реалност,  от 

ритуала (Бенямин) губи възможността си да откъсне реципиента от ежедневието. Вместо 

това, сливането на ниското с високото изкуство вмъква хората в система от забавления, 

която се описва от изследваните автори като вселена на заблудата. В тази вселена е важна 

консумацията, от една страна в нея хората намират отдушник на работния ден, от друга те 

се вкарват в системата на потребление. Докато си почиват и отпускат, работниците могат и 

да потребяват, това е и основната цел на това ниско изкуство.  

2.13) Рециклиране на културата

Въпросът за рециклирането на творбата на изкуството е главно развит от Жан Бодрияр, 

макар  че  и  тук  наблюдаваме  много  общи  тези  между  него  и  франкфуртците. 

Рециклирането  е  характеристика  на  фалшивата  художествена  творба.  Терминът 

рециклиране  в  изследването  на  културата  се  различава  от  термина  рециклиране  в 

екологията.  Под  рециклиране  Бодрияр  разбира  въртенето  в  порочен  кръг  на  знанието, 

фактите,  начините  на  поведение.  От  това  рециклиране  е  създадена  фалшивата 

художествена творба. Понеже е създадена, за да задоволява определени пазарни нужди, тя 

е изтъкана от клишета, от кодове, които са лесно разпознаваеми и лесни за консумация. 

При рециклирането на културата наблюдаваме едно непрекъснато повторение на формата, 

като  всеки  път  обаче  тя  се  представя  за  нова.  Адорно  наблюдава  същия  феномен  на 

повторение в популярната музика, като това води до регресия на слушането и има т. нар. 
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приспиващ  ефект  върху  хората,  защото  чрез  повторението  се  стимулира  забравата. 

Феноменът  на  рециклиране,  описан  от  Бодрияр,  напомня  изчезването  на  аурата  при 

Бенямин.  И двете  са в  следствие на техническото възпроизводство,  а  самата  творба е 

лишена  от  символното  си,  историческо  значение.  Една  и  съща  творба  всеки  път  се 

представя  за  нова,  това  задвижва  пазара  и  стимулира  консумацията.  Бодрияр  дава  за 

пример  наградите  „Оскар“,  които  всяка  година  се  обявяват  за  културно  събитие,  но  в 

крайна сметка става въпрос за  едно и също мероприятие всяка година. Същото можем да 

кажем за поредната екранизация на някой роман, като само техническите, визуални ефекти 

се променят, в основата стои първоначалният сюжет, но значително опростен. Този сюжет 

задвижва други нива на възпроизводство и рециклиране, които съблазняват консуматорите 

и ги карат да купуват различни стоки свързани с фалшивото произведение на изкуството. 

Това може да са дрехите на Хари Потър или Дракула, електронни игри, колата на Агент 

007  и  т.  н.  стоки  които  задвижват  различни  покупателни  ниши,  според  различните 

финансови и възрастови характеристики на консуматорите. В основата на този феномен 

стои  разменната  стойност  на  продукта  (франкфуртците)  или  символната  (Бодрияр). 

Символната  стойност,  според  Бодрияр,  е  много  важна  в  съвременното  консуматорско 

общество. Тя създава изцяло собствена йерархия на отношения между хората,  която се 

основава  върху  стоките,  около  даден  продукт  се  създават  малки  общества,  а  връзката 

между хората е общото им притежание на даден продукт. Дали става въпрос за стока или 

за  участници  в  дадена  телевизионна  или  компютърна  игра,  в  основата  на 

междуличностните  взаимодействия  стои  именно  рециклирането  на  отношения  или  на 

знанието.  Пример  за  това  са  игри  като  Tirlipop,  въпросници  с  множество  възможни 

отговори,  кръстословици  и  т.  н.  занимавки,  които  създават  впечатление,  че  са 

образователни, но в действителност става въпрос отново за рециклиране. Наблюдават се 

извадени от контекста факти, които трудно биха били подложени на критическо осмисляне 

и разбиране. В резултат на рециклирането според Бодрияр нищо не различава изкуството 

от рекламата и медиите, те се вплитат в една обща цел да продават продукти.    
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3. Глава втора. „Какво следва след загубата на разума?”

3.1) Разумът и Просвещението 

Каква  е  причината  всичко  това  да  се  случи  с  обществото,  културата,  творбата  на 

изкуството. Това е главният въпрос във втора глава. Оказва се, че това е дълъг процес, 

водещ началото си още от епохата на Просвещението.  Концептът за края на разума се 

въвежда  от  Хоркхаймер,  според  когото  разумното  съществуване  е  на  път  да  изчезне. 

Идеалисткото  схващане,  че  човек  се  различава  от  животното,  защото  е  подчинил 

природата и се е превърнал в господар, не обяснява материалистическия възглед, че хората 

биват  унижавани  и  третирани  даже  по-зле  и  от  животните.  Разумът  е  в  състояние  да 

разпознае неправдите и фалшификациите, като се дистанцира от тях, но това не се случва. 

Прогресът  на  рационалното  мислене  и  самооценка  е  към своя край,  следователно,  без 

Разум,  отбелязва  Хоркхаймер,  нищо  друго  не  остава  за  хората,  освен  живот  вместо  в 

свобода във варварство  (Хоркхаймер, 2004). 

Според  всички  изследвани  автори  процесът  на  развитие  на  науката  и  технологиите 

увеличава възможностите пред хората. Но това не им се е отразило добре. Процесът на 

загуба  на разум обхваща потребителското общество и колкото повече то се лишава от 

разум, толкова повече се задълбочава доминацията върху него. Капитализмът е една част 

от  историята  на  доминация.  Доминацията  бива  два  вида:  външна  –  доминация  върху 

природата и върху другите индивиди; и вътрешна – доминация на индивида върху самия 

него. Капитализмът е доминация върху природата и трудовия процес, тя се постига чрез 

контрол на индивидите,  над природата, науката и технологиите. Франкфуртците, главно 

Хорхаймер и Адорно в тяхната „Диалектика на просвещението”, проследяват процесите на 

доминация  от  създаването  на  Западната  цивилизация,  през  религията  на  олимпийските 

богове,  Реформацията,  буржоазната  епоха  до  капитализма  и  възхода  на  културната 

индустрия, която се налага като „победител”- доминатор. Предразположение за това дават 

философиите  на  Кант,  Сад,  Ницше,  които  разделят  субекта  от  обекта,  човечеството  и 

природата,  легитимирането  и  опредметяването  на  хората,  което  позволява  тяхното 
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третиране като обекти. Тяхната философия заменя “enfeebled religion”2 с  “raison d’etre” 

Просвещението води до развитие на модерната наука и математизирането на природата. 

Науката смята чистата рационалност за единствена възможност. Светът се превръща във 

вселена на науката, като той се разбира само чрез нея. Европейското мислене навлиза в 

годините на позитивизма (Маркузе, 1970), в резултат от позитивистката философия, чийто 

баща  е  Бейкън.  Позитивизмът  се  схваща  от  Маркузе  в  „едноизмерния  човек“  като 

„безпартийна“  идеология  на  „технологическата  рационалност“,  като  логиката  на 

технологическото  господство.  Неговият  „raison d'etre”  и  едновременно  с  това  неговият 

основен дефект е привързаността към факта, отказът да се види нещо отвъд факта. Тази 

потопеност в „лошата фактичност“ прави от позитивизма една „едноизмерна философия“ 

и свежда неговата социална роля до идеологическа защита на съществуващия социален 

ред   срещу  опитите  за  разкриване  на  някакви  негови  алтернативи.  Критериите  на 

позитивизма за „нормалност“, „яснота“ и „истина“ са за нея вкоренени в една фалшива 

мисловна и езикова ситуация, произведена в услуга на репресивния еstablishment. Нейният 

призив  за  „функционалност“  и  „операционалност“,  нейната  критика  на  диалектиката  и 

метафизиката са борба срещу всякаква форма на трансцендиране на даденото, сковаване 

на  критическите  възможности  на  разума.  (Кънев,  1991)  Според  франкфуртците, 

Просвещението и инструментализираната рационалност са митологизирани.  Те застават 

зад философията на Хегел, който свързва Просвещението с утилитаризма и терора.  Те, 

заедно  с  Хегел,  се  противопоставят  на  тенденцията  научното  знание  да е  потенциална 

сила, инструмент, средство за овладяване на природата, като науката се превръща в ключ 

за контрол на природата и хората. Според франкфуртците този ключ е към овладяването 

на  едни  хора  от  други.  До  този  парадокс  е  довела  просвещенската  философия. 

Освободената рационалност, описана от Кант, се е превърнала в просвещенска репресия, а 

оттам в тоталитаризъм. 

Друг  концепт  на  Просвещението,  водещ  до  изчезването  на  разума,  е  „полезността”. 

Природата не е важна заради самата себе си, а като средство за постигане на дадена цел. 

Удобството, повтарят франкфуртците след Хегел, е етиката на Просвещението. Такова е и 

отношението към културата и изкуството. 
2 Отслабена религия
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3.2) Залезът на разума

Инструменталният разум е характерен за Ренесанса и Реформацията. Той се налага, за да 

се  подобри  производителността  и  да  се  облекчи  икономическото  напрежение. 

Философията на Бейкън бързо се налага и науката и техниката стават независими. Науката 

се съсредоточава главно върху повишаването на производителността, а доминацията става 

цел на цялата икономическа система. Нацисткият режим е резултат от това. Съвременното 

общество, както набляга Хоркхаймер, страда от невслушване и неразбиране на разума. Ако 

консуматорското общество е разумно,  то ще решава проблемите си рационално според 

общочовешките  морални  закони,  а  не  според  хладната  бюрократична  инструментална 

рационалност, поставяща ефективността преди човека. 

На свой ред Бенямин е повлиян от Маркс, според тях желанието на хората за материални 

блага  движи  света,  и  те  се  надяват,  че  това  движение,  извършващо  се  чрез  труда  на 

пролетариата,  ще го подтикне да вдигне революция, която ще постави човека на първо 

място. Изследваните автори противопоставят античния човек на днешния, според първия, 

природата е освобождаване, според втория тя е ресурс за производство. За Бодрияр краят 

на разума е и краят на идеологията и историята. Хората пребивават в симулакрум от трети 

и  четвърти  вид  (Гънгов,  2009),  в  който  всичко  е  фалшиво:  художествената  творба, 

представата  за  добро и зло,  красиво и грозно;  вече  няма логически правила,  има само 

манипулация и доминация, наблюдава се пълен превес на статуквото, разумът е лишен от 

критериите си за съждение, защото всичко е фалшификат. 

3.3) Кризата на модерността и постмодерността

За да се стигне до това, в модерността е имало криза, която се описва от франкфуртците с 

четири основни елемента: 1) елиминацията на истинската творба на изкуството за сметка 

на  овещняването   й;  2)  ерозията/рециклирането  на  самата  творба;  3)  настояването 

автентичното естетическо преживяване да носи печалби; 4) задължениет оизкуството да е 

„реалистично”. В постмодерността тази криза се задълбочава, като се наблюдава разпад на 

границата между сериозно и популярно изкуство. Наблюдава се сливане на историческите 

хоризонти, има само тук и сега, като хората са лишени от перспективата на бъдещето и 
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знанието от миналото. Изкуството е загубило естетическата си основа, качеството си да 

вчуства. Модерността е задънена улица за франкфуртците, а постмодерността за Бодрияр е 

хиперреалност, в която основен момент е съблазънта. Хората доброволно се прекланят и 

отдават на съблазънта на фалшивото изкуство, губейки разума си. Целта е да се превърнат 

в зомбита, роби, живеещи за да работят, ядат, съвкупяват и радват на нелепици, седнали 

послушни пред екраните. 

3.4) Проблемът с ценностите

Сред причините за изчезването на разума, според настоящето изследване, е подмяната на 

ценностите. В един момент, както обръща внимание Адорно, цената на билета за опера 

става по-важна за консуматора от самата опера. Особено при изкуството, овещняването, 

стоковият  фетишизъм  са  изключително  странни,  защото  потребителската  стойност  е 

консумирана на момента, но въпреки това се изпитва наслада не от потребителската, а от 

разменната стойност. Потребителите ходят на концерти заради музикалния си фетишизъм, 

за да кажат че са били на концерт, не заради естетическите и духовни потребности. На кой 

концерт си „заслужава да се отиде” отново е предзададено от културната индустрия чрез 

символния  обмен.  Символната  ценност  е  фалшифицирана,  отново  според  нуждите  на 

пазара.

На консуматорското общество му е отнето правото да си служи със собствения разум, 

нещо на  което  Просвещението  трябваше да  сложи край и човекът да  излезе  от  своята 

несамостоятелност (Кант, 1984). Този проект на Просвещението не се случи, а за сметка на 

това човечеството тотално губи разума си, подчинява се на невиждани до този момент 

митове, заблуди, и става по-манипулирано, зависимо и не свободно от всякога. Какво се 

случва след края на разума? Обществото става потребителско; то, както стана ясно досега, 

е  лишено  от  изкуство  и  култура,  лишено  е  от  способността  си  да  действа  свободно. 

Репресията на културната индустрия или на масмедийната култура не се изразява само в 

манипулация на символните ценности и духовните потребности, а и в организацията на 

„свободното“ време на хората. 

3.5) Културната индустрия и организацията на свободното време

33



Масовата  култура,  културната  индустрия  са  пагубни  за  обществото  както  според 

франкфуртците, така и според Бодрияр. Те сформират нова идеология, която покварява, 

манипулира  и  подкрепя  доминацията  на  пазара  и  стоковия  фетишизъм.  Комфортът 

притъпява съзнанието, мисленето. Културната индустрия занимава обществения интерес с 

фалшиви истини, потребности и проблеми, вместо с реалните. Проблемите се решават на 

ужким в една фалшива среда, а в реалността те остават неотбелязани и нерешени. Това 

позволява спекулации и бунтове. Културната индустрия организира свободното време, по 

същия начин както  организира и културата,  като и двете  са превърнати в продукти  за 

продан.  Във всеки един момент хората трябва да са на точно определено място, на работа,  

пред телевизора, в мола, на почивка. Абсурдът стига дотам, че дори свободното време е 

програмирано, така че консуматорите отново да са в служба на капитала, да харчат и да 

развиват икономическата система. По време на почивка гражданите трябва да хванат тен, 

да са си купили всички атрибути, мазила, плажни дрехи, чанти... да са ходили на фитнес. 

Последното занимание измества спорта и играта,  и поставя акцента единствено и само 

върху изграждането на определен външен вид, което е резултат от отбелязания по-горе 

феномен на атрофия на образа. Хората инвестират свободното си време и спестени пари, за 

да отговорят на изискванията на културната индустрия за външния им вид. Адорно смята, 

че в резултат от загубата на културни преживявания и достъп до истински произведения на 

изкуството,  при  консуматорите  се  наблюдава  атрофия  и  на  въображението.  Хората  не 

знаят какво да правят със свободното си време и културната индустрия любезно им казва.  

Интерес от всичко това има отново капиталът. Бодрияр от своя страна обръща внимание 

на  мита за равенството на хората през свободното им време. Ето, всеки може да почива 

някъде и да хване тен, прогресът доведе до равенство и просперитет на всички хора; този 

мит обаче не отчита факта, че по-голямата част от човечеството гладува, а и хващането на 

тен и помпането на мускули не са почивка. Максимата „всички хора са равни пред времето 

и смъртта“ за консуматорите означава, че всички са равни в свободното си време. Това 

обаче далеч не е така. Свободното време е наложено и в този смисъл не е вече свободно, то 

се използва, за да се накарат почиващите да си изхарчат парите. Бодрияр обръща внимание 

на Аполинеровото твърдение, че „когато говорим за времето, то си е отишло“, което днес 

означава,  че  когато  „имаш“  време,  то  не  е  „свободно“.  Мотото  на  съвременността  е 
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„времето  е  пари“.  Времето  е  продукт  като  всеки  друг  и  има  разменна  стойност.  А 

свободата се изразява в „свобода“ да работиш и „свобода“ да консумираш. 

3.6) Контролът се затяга

Всички  тези  наблюдения  и  изводи  водят  до  общото  заключение,  че  механизмите  на 

контрол са по-силни от всякога и перспективата е те да стават все по-сериозни. Една от 

футуристичните  прогнози  на  Бодрияр  е,  че  след  разгадаването  на  човешкия  геном  и 

първите случаи на клониране на животни, следващата крачка е клонирането на хора, като 

техните качества и умения ще се предзадават,  така консуматорите ще се раждат според 

нуждите на пазара, а това ще доведе до края на човешкостта.

Като  се  следват  критериите  за  възпроизводство  в  изкуството,  само  можем  да  си 

представим какви ще са новите хора със серийни номера...  Тези футуристична теория не е 

лишена от основание, след загубата на разум се забелязва дори краят на политическото. 

Истинската политика е невъзможна в едно тоталитарно общество, а се оказва че още от 

Модерността насам, потребителското общество е и тоталитарно. То е манипулирано чрез 

създаването  на  лъжливи  потребности.  Франкфуртците  отбелязват,  че  потребителското 

общество  е  манипулирано  главно  като  му  се  внушават  фалшиви  нужди,  но  тези 

потребности  са  за  сметка  на  истинските.  Например,  потребността  от  изкуство  се 

задоволява с фалшиво изкуство, което от своя страна провокира закупуването на различни 

видове  джаджи,  кич,  джунджурии.  Това  оказва  влияние  и  върху  изчезването  на 

политическото, защото потребителите изживяват свободата и правата си в това да избират 

между  стоки  и  да  ги  консумират.  Обществото  е  тоталитарно,  защото  политиката  е 

насочена към гарантиране сигурността на статуквото, като се взимат репресивни мерки, за 

да  се  осигури  сигурност  за  банките  и  пазара;  автономното  изкуство,  организации  и 

личности  се  маргинализират  и  по  възможност  се  унищожават.  Чрез  създаването  на 

репресивни  потребност,  хората  започват  да  се  разпознават  във  вещите,  които  купуват. 

Отново за първи път в човешката история, чрез механизмите на интроекция, вътрешният 

свят на човека е екстериоризиран и се препокрива с външния. Човек винаги е бил напълно 

свободен  във  вътрешния  си  свят,  на  мисли  и  чувства,  но  сега  консуматорите  са 
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едноизмерни (Маркузе,  1997). Потребявайки ерзац култура,  те мечтаят и желаят едно и 

също. За разлика от класическите времена на „афирмативната култура“ днес индивида не 

приема ценностите  на обществото като свои,  не ги възпроизвежда чрез превръщане на 

'вътрешното“  във  „външно“.  Частният  му  живот  е  елиминиран.  Резултатът  е  не 

приспособяване,  а  мимезис:  непосредствено  идентифициране  на  индивида  с  неговото 

общество и чрез това, с обществото като цяло“ (Маркузе, 1968). Така „масовата култура“ - 

наследница  на  „афирмативната  култура“  и заедно  с това нейното отрицание  интегрира 

индивида   не  чрез  предоставяне  на  ефективен  отдушник  за  неудовлетворените  му 

копнежи,  а чрез пряко налагане на своите цели и ценности върху потиснатия индивид. 

(Маркузе, 1968 )

Светът  на  „технологическата  рационалност“  е  „тоталитарен“  и  „едноизмерен“.  Той  е 

„тоталитарен“, тъй като прави всяка опозиция елемент на собственото си възпроизводство. 

Неговата  толерантност  е  „репресивна“,  допускайки  почти  всяка  форма  на 

противопоставяне, съвременното общество не се променя.  „Едноизмерният човек“  е до 

такава  степен потопен в своя свят,  че  всяка  форма на трансцендиране,  всяка  мисъл за 

възможни алтернативи на установеното ежедневие, всеки поглед към „друго измерение“ 

изглеждат неизмеримо отдалечени от него (Кънев, 1991).

3.7)  От  модерен  капитализъм  до  фалшиви  потребности   и  колапс  на 

политическото

Фанкфуртците обръщат внимание,  че докато капитализмът успява да осигури по-добро 

общо благосъстояние на голяма част от населението, включително и на изключената до 

скоро  работническа  класа,  социализмът  като  нова  идеология  трудно  би  се  наложил  в 

западните общества.  Те обаче се  съгласяват с  Маркс,  че капиталистическата  система  е 

нестабилна. Модерният капитализъм се организира около монопола, а отношението към 

обществото е като към гарант за този монопол. Голяма част от населението, като например 

малцинствата  и  народите  от  Третия  свят,  остават  извън  тази  система,  а  това  изостря 

нестабилността.  Развитите  държави  се  управляват  чрез  внушения  и  манипулации.  На 

обществото му се втълпяват т. нар. фалшиви нужди и потребности, като по този начин се 
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поддържа икономическата  система,  за  сметка на  маргинализираните групи,  природните 

ресурси и обедняването на народите. В същото време „привилегированите“ общества са 

потънали  в  заблуда  и  се  манипулират  чрез  фалшиви  потребности.  Когато  хората  не 

осъзнават реалните си потребности и проблеми, те губят реална представа за житейската 

си ситуация и пребивават в нереален свят. Бодрияр допълва, че светът на консуматорите е 

една всеобща истерия. Желаните стоки предизвикват истерични желания.  Този феномен 

води  и  до  колапс  на  политическото.  Потребностите  имат  политическа  функция. 

Избирателите си въобразяват, че благоденствуват и не си търсят правата, когато реалните 

им потребности не са задоволени. Митът за всеобщото благосъстояние е много опасен, 

защото избирателите не оказват натиск върху политиците да вземат мерки за сериозните 

проблеми,  като  бедността,  беззаконието  и  т.н.  Друг  мит,  базиран  на  фалшивите 

потребности е, че развитите държави са демократични, реално те са дълбоко тоталитарни, 

както подчертават франкфуртците и Бодрияр. (Бодрияр,1970)

3.8) След края на разума следва симулакрум

Механизмът на контрол до този момент е бил паноптичен, днес към него се е прибавил 

синоптичният  (Бауман,1999).  Преди малцинството  полицаи,  войници,  учители  и  пр.  са 

наблюдавали  мнозинството,  но  днес  със  синоптичната  власт  мнозинството  наблюдава 

малцинството, прецизно избраните личности от телевизионния екран, като по този начин 

на хората отново им се казва как да изглеждат, да се държат, да прекарват свободното си 

време,  как  да  се  чувстват  щастливи.  Това  е  светът  след  края  на  Разума,  светът  на 

симулакрума. Симулакрумът според Бодрияр е свят без опозиция, хипер-реалност, която 

няма референт в реалността. Той действа чрез претенция за реалност, но е нито реален, 

нито нереален. В него илюзията е невъзможна, защото всичко около нас е една илюзия. 

Ал.  Гънгов,  следвайки  Бодрияр,  отбелязва,  че  симулакрумът  създава  собствена 

хиперреалност,  подчинена  на  собствена  „логика“.  Тази  „логика“  напълно  замаскира 

традиционните  представи  за  истина  и  неистина,  защото  не  разчита  на  обективната 

реалност.  Тя  се  интересува  от  кодове  и  модели  и  разчита  на  съблазън,  желание  и 

ефимерност.  Симулакрумът  преобръща  не  само  логическите  структури,  но  и  всички 

морални и естетически норми, като изгражда своя „логика“ върху деформирането на тези 
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норми. Консуматорите дори не осъзнават какво им се случва и не могат да отреагират 

критически или отрицателно, защото на тях нищо не им се налага насилствено, те дори не 

трябва да бъдат убеждавани, а по свое желание с готовност се впускат в разгръщането на 

механизма на симулакрума. За съжаление кодът на симулакрума е разгърнат така, че да 

осуети напускането на симулакрума и да наложи представата за симулакрумната реалност 

като единствено възможна реалност. Гънгов, следвайки теорията на Бодрияр, отбелязва, че 

онова,  което  ни  се  съобщава  в  медиите,  не  е  нито  информация,  нито  диалог,  а 

непрекъснато  изработване  и  осъществяване  на  кода.  Цялата  среда,  в  която  живеем,  е 

организирана  така,  че  да  ни  следи  и  наблюдава,  хората  дори  се  самонаблюдават  и 

самоконтролират. 

4.  Трета глава. Какво ще правим след края на оргията?!

Третата  глава  от  дисертацията  „Какво  ще  правим  след  края  на  оргията?!”  е  по-

оптимистична и се занимава със случаите на изкуство, което отстоява на репресията на 

културната  индустрия  и  масмедийната  култура.  Макар  песимисти,  и  франкфуртците,  и 

Бодрияр се надяват, че Просвещението ще сбъдне първоначалния си проект и хората ще 

започнат да си служат с разсъдъка си, в един момент ще се заситят на лъжата и фалша, на 

популярното  изкуство  и  ще  се  върнат  към  традиционните  високи  ценности.  За  да  се 

постигне това е необходима критическата теория, радикалната критика на потребителския 

начин на живот. Изкуството според Маркузе трябва да е изкуството на „голямото не”, да 

отрича  всичко  до  този  момент  и  да  се  разграничи  от  всичко  досегашно.  За  да  има 

„истинска“ художествена творба в потребителското общество, тя не трябва да служи за 

украшение на една потискаща реалност в тоталитарната епоха, а да е в позиция, тотално 

отчуждение. Отчуждението не е чрез трансцендирането, което другостта по отношение на 

социалния  ред   на  художествената  форма  на  произведението,   а  отчуждение  в  самия 

процес на представяне: отчуждение като елемент на самото съдържание на творбата. Това 

твърдение на Маркузе е повлияно от теорията на Б. Брехт  за „ефекта на отчуждението“, 

според която светът трябва да бъде показан като подложен на промяна  - като негативно 
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състояние,  което трябва да бъде отречено и променено.  Театърът,  например,  трябва да 

разруши  идентификацията  на  зрителя  със  събитията  на  сцената,  зрителят  трябва  да  се 

постави в позиция на познаващ субект, а не на съучастник в действието. 

Изкуството  на  голямото  не,  се  характеризира  и  с  друг  вид  красота,  не  тази 

характеризираща истинското изкуство в класическата култура. Крастата, която устоява на 

асимилацията на потребителското общество, се преживява като шок, заради характерния 

за  нея  контраст,  който  разкъсва  веригата  на  всекидневния  опит  и  открива  една  друга 

реалност.  Тази  реалност  е  толкова  радикално  различна  от  действителността  на 

„едноизмерното  общество“,  че  всички  средства,  които  я  изразяват  са  чужди  на 

всекидневния език на агента на „технологичния разсъдък“. Нейният образ е сюр-реален. 

Това изисква  „нова сетивност“,  нов език.  Такъв  език може да  бъде само поетическият 

-езикът на истинската поезия. По този начин Маркузе се солидаризира със сюрреалистите 

за тоталната неконформеност на поета. 

 До подобни изводи стига и Бодрияр. В статията си „Стачката на събитията” (Бодрияр, 

1995), Бодрияр пита: ”Какво може да последва една оргия – траур или меланхолия?” Под 

оргия  в  неговата  статия  и  в  настоящата  дисертация   се  разбира   „нескончаемото 

предъвкване  на  всички  перипетии  на  модерната  история  и  на  нейните  процеси  на 

освобождаване  (на  народите,  на  секса,  на  съня,  на  изкуството  и  на  несъзнаваното, 

накратко,  всичко  което  конституира  оргията  на  днешното  време)  под  знака  на 

апокалиптичното предчувствие за края на всичко.”  

Оргията, за която говори Бодрияр, е Просвещението така, както го виждат Хоркхаймер и 

Адорно. Просвещението, което трябва  да освободи хората от страха, да ги наложи като 

господари, да разомагьоса света, да пребори митовете и суеверията, вместо това създава 

предпоставките за оргията. Тя въвлича хората в „лековерие, неприязън към съмнението, 

необмисленост  при  даването  на  отговор,  перчене  с  образование,  боязън  от 

противопоставяне,  заинтересованост,  немарливост  в  собственото  изследване,  словесен 

фетишизъм, спиране на място само при частични познания” (Адорно, Хоркхаймер, 2004). 

По този  начин съюзът на  човешкия  разсъдък  с  природата  на  нещата  се  е  разпаднал  и 

вместо  този  съюз,  човешкият  разсъдък  се  свързва  със  суетни  понятия  и  стихийни 
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експерименти, като лесно може да си представим плода и потомството от тази „свободна” 

връзка. Освобождението е спряло до тук. Вместо продължение и развитие, се наблюдава 

повторение  отново  и  отново,  отбелязва  Бодрияр,  търсенето  на  знание  се  изразява  в 

„ретроспективния  апокалипсис  и  ревизионизма  във  всички  неща.  Всички  общества  са 

станали  ревизионистични,  премислят,  оневиняват  своите  политически  престъпления, 

скандали, ближат си раните. Самото честване и възпоменаване е нежно убийство. Музеите, 

юбилеите, фестивалите събраните съчинения и най-малките неиздадени фрагменти – ние 

навлизаме в една активна ера на неприятни спомени и разкаяние. 

Например  Франция,  според  Бодрияр,  с  всички  нейни  паметници  се  е  превърнала  в 

мавзолей  –  Пирамидата,  Арката,  Музея  Орсе,  красива  фараонска  стая,  Голямата 

библиотека...  празна гробница на културата. Революцията е паметник на самата себе си, 

чиято двестагодишнина бе най-красивата симулация на края на века. Основен повтарящ се 

момент в оргията е забравянето.

Съществуват две форми на забравяне: бавното, насилствено унищожаване на паметта и 

зрелищното асимилиране чрез прехода от историческото пространство в рекламното, така 

че  медиите  стават  място  на  времева  стратегия  на  престижа.  С  помощта  на 

множествеността на рекламни образи ние си изфабрикуваме една памет на синтеза - памет 

на  място  на  първична  референция,  на  основополагащ  мит,  която  ни  освобождава  от 

реалните събития (Революцията и др.)

След това освобождаване, въртене в кръг, повторение на акта на смесване на ценности, 

знания,  вярвания,  убийството  на  аурата  и  копи  пейста  на  науката,  липсата  на  ново  в 

новото,  какво  следва?  Бодрияр  отговаря  метафорично  с  един  виц-  „Среднощно 

прошепване по време на оргия. Мъж  пита партньорката си: Искаш ли да се запознаем след 

края на оргията?” (Бодрияр, 1995)

Какво се случва след оргията, можем да разберем от произведенията, които устояват на 

асимилация, на стачката на събитията. Те, според Адорно, Хоркхаймер и Бодрияр, имат 

следните  ключови  характеристики:  провокират  критическо  мислене,  създават  нови 

естетически  форми,  стъпващи  на  традицията,  спомагат  за  развитието  на  жанра,  имат 
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възможност да трансцендират реалността, прехвърляйки човека в едно друго по-извисено 

измерение.  Може би най-важната  им характеристика е,  че те се появяват в отговор на 

социална необходимост, провокирана от творческия ентусиазъм и рефлексивно мислене, 

те имат и безспорно социално значение. Изследването на тези произведения и течения в 

изкуството би могло да послужи като един вид добра практика или добро решение на 

описаните проблеми.

След  ужасите  на  ХХ век  и  Аушвиц  е  възможно само  това  изкуство,  което  да  покаже 

варварската същност на човека, за да може той да я прозре, да се дистанцира от статуквото 

и да си послужи с разсъдъка си. Пример за такова изкуство е произведението „Герника” на 

Пикасо, музиката на Шьонберг, книгите на Бекет, поезията на Тракъл. Има цели течения в 

изкуството които са пример за изкуство, устояващо на репресията, такива са сюреализма и 

попарта.  За съжаление тези примери на изкуство които отстояват на асимилация,  не са 

достатъчни, за да променят обществото. Те според Бодрияр възникват случайно, такъв е 

примерът с творчеството на Анди Уорхол, който е пример за оригинален творец, развива 

жанра и провокира критическо мислене.

 4.1 ) Примери за изкуства, които устояват на асимилация

Франкфуртците отправят една доста крайна критика на модерността, но в никакъв случай 

тя не е черно-бяла и това проличава в примерите им за изкуства в съвременността , които 

отстояват на консумеризма.

Културата и в частност, изкуството са в криза, установяват всички изследвани автори. 

В произведението си „Изкуство и масова култура” (Horkheimer, 2002) Хоркхаймер твърди, 

че има творби, които все още могат да провокират критическо мислене и саморефлексия,  

да  шокират.  Това  са  творби,  които  наблягат  на  очерталата  се  бездна  между  човека  и 

природата.  Творби,  при  които  човекът  е  откъснат  от  своето  еволюционно  развитие  и 

проличава  варварската  му  същност.  Скръбта  и  доблестта,  представени  в  тези 

произведения, не се отнасят до опита на субекта, който се е откъснал от реалността по 

разбираеми причини. Съзнанието, на което принадлежат скръбта и ужасът, се откъсва от 
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лъжовността на обществото и се фокусира върху изкривени фигури, каквито са образите 

от „Герника“. Последната художествена творба се отказва от илюзията в съществуващото 

общество, превръща се в мемориал на самотен и нещастен живот. 

Докато  все  още представляват  комуникацията,  „истинските”  произведения  изобличават 

доминиращите форми на общуване като средство за унищожение.  Автономното изкуство, 

съгласява се с Хоркхаймер Адорно, превръща познатото в непознато,  като хвърля нова 

светлина  върху  него.  Това  принципно  становище  е  подкрепено  с  много  детайлни 

наблюдения  и  анализи  на  т.  нар.  от  Адорно  „нова  музика”,  композирана  главно  от 

Шьонберг;  в  литературата  представител  на  подобен  тип  изкуство,  което  отстоява  на 

асимилация,  е  Бекет.  Новата  музика  показва  начин  на  композиране,  който  постоянно 

разкрива нови форми и така удостоява с наслада слушателя, без да изпуска вниманието му 

и за секунда. 

В зрелия си период на свободната атоналност Шьонберг употребява дисонанса и широките 

интервали,  което изразява  неговия отказ   да приеме строгите  форми на традиционната 

музикална  структура  и  да  се  преклони  пред  конвенционалните  вкусове  и  нагласи. 

Атоналността, която въвежда Шьонберг, е революционна, защото музиката става за ума, а 

не  за  пасивно  слушане;  атоналният  период   се  характеризира  с  липса  на  класическата 

тоналност. Шьонберг съзнателно поддържа неразрешени тежнения  и отказва да представи 

обикновени категории, които биха могли да направят произведенията му по-разбираеми. 

Неговата  музика  според  Адорно  изглежда  фрагментирана  и  несвързана  на  „наивния  и 

ненаивен  слушател”,  но  всички  аспекти  от  работата  му  са  абсолютно  подчинени  на 

музикалната форма, което не позволява каквото и да е объркване.  

Музиката на Шьонберг е експериментална; тя включва класицизма и романтизма, но за да 

ги подложи на критика. Според Адорно, Шьонберг „освобождава латентната структура” в 

традиционните форми, като не се разграничава от  традициите, а ги продължава. Неговите 

творби запазват идентичността в разнообразието. Формата на атоналната композиция не се 

вписва в масовите вкусове и нагласи, значението на музиката все повече се отдалечава от 

разбиранията  на  потенциалния  и  активен  слушател.  Това  според  Адорно  е  проблем  в 

творчеството на Шьонберг, защото намалява критическото влияние на неговите творби. В 
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преминаването  на  Шьонберг  от  свободната  атоналност  към  дванайсеттонна  техника, 

Адорно вижда причина  за  намаляване  на  влиянието  й върху слушателя,  тъй като това 

прави музиката му главно за специалисти.    

Няколко  десетилетия  по-късно  Бодрияр  също  открива  течения  в  изкуството  и  творци, 

които притежават качествата да се нарекат изкуства, отстояват на асимилация и развиват 

изкуството, като вмъкват нови елементи към него. Те се наблюдават не в модерността, а в 

така наречената от автора постмодерност.

Бодрияр дава за пример и изследва творбите на Анди Уорхол, поп арта и хиперреализма. 

Уорхол е единственият творец, който е успял да хване времето, в което живее,  твърди 

Бодрияр,  и  да  го  пречупи  през  критическия  си  поглед.  Уорхол  е  уловил  изкуството  в 

момент на трансформация. Неговите произведения засягат баналността,  механизираните 

жестове и образи, особено иконопоклонничеството, като превръщат всичко това в събитие 

на баналността. С това Уорхол  се отличава като може би единственият творец от ХХ век, 

който има дарбата  да драматизира,  превръщайки симулацията  в драма.  Творбите му се 

развиват в две фази – самия образ и абсолютната еквивалентност на всички образи: „Аз 

съм машина, аз съм никой”, твърди творецът. С категоричния си цинизъм и агностицизъм 

Уорхол вмъква манипулацията в трансфузията на образите в реалността, той ги разкрива в 

обикновения, банален образ на известните личности, изпразнен от своя звезден референт. 

В създадените от него образи Бодрияр открива зад снобското механично възпроизводство 

иронията от покачването на силата на обекта, на знака, на образа, симулакрум и ценност, 

за които пример е пазарът на изкуството днес. Надскача се алиенацията на цената като 

истинска мяра за нещата, надскача се стоковият фетишизъм, който дискредитира пазара на 

изкуството  и  в  същото  време  унищожава  произведението  изкуството.  Уорхол  не  се 

причислява  нито  към  авангарда,  нито  към  утопията.  Той  навлиза  право  в  сърцето  на 

утопията, в сърцето на никъдето. Никъдето е абсолютната утопия. Бодрияр се оприличава 

на Уорхол по това, че и двамата показват как изкуството, творците, политиците са една 

нула, никои.

Всички основания на творбата на изкуството са изместени от материални такива, каквито 

са цената и продаваемостта на изкуството. Отпадането на моралния закон в изкуството 
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бива заменен от този за т.  нар.  демократични права,  който иронично спазва и Уорхол. 

Недопустимо става изкуството да осмива фашизма,  изобразявайки пречупен  кръст,  или 

качулките  на  куклуксклан,  но  в  същото  време  расизмът  никога  не  си  е  отивал  от 

обществото.  Появява  се,  според  Бодрияр,  един  вид  цензура,  която  забранява  именно 

рефлексията на изкуството върху уродливите и ужасни страни на съвременното общество. 

Уорхол  намира  свой  начин  да  го  направи,  без  да  нарушава  „демократичните  права”, 

заявявайки: всички сте прекрасни - Мик Джагър, Мерлин Монро, Мао... в своята наивност 

и  псевдонаивност.  Той  не  теоретизира  нищо,  защото  няма  нищо  за  теоретизиране.  В 

творбите му липсват естетически качества,  светът е  представен в образи без  референт. 

Катастрофи,  сцени  на  насилие,  лица  на  попзвезди  и  политици...това  е  ограбеният  от 

Уорхол образ на света.  Светът на Уорхол обаче е този на образите,  които не могат да 

съществуват  без  въображението.  Образите  на  Уорхолската  вълна  връхлитат  и  дразнят 

невроните на зрителите, всеки може да избегне тази интоксикация, ако иска, но ще загуби.

Според Бодрияр, след феномена Уорхол хиляди автори се опитват да следват изкуството 

му, като повтарят картините и манифестите му, но без успех. Провокация от този тип е 

адекватна само веднъж, настоява Бодрияр, нейното повторение води до клиширане. Дори 

самият Уорхол според Бодрияр е постигнал ефекта на провокация случайно, с което много 

напомня творците на модерността.

За  Бодрияр,  както  и  преди  това  за  франкфуртците,  съвременното  изкуство  трябва  да 

провокира  разума,  да  го  разбуди  от  неговата  летаргия.  Според  изследваните  автори, 

изкуството, културата и обществото имат бъдеще, ако скъсат с досегашните концепти, ако 

преосмислят  настоящето.  Изкуството  трябва  да  скъса  с  досегашната  естетика  и  да 

преодолее  досегашните  противоречия.  За  да  се  случи  това  трябва  да  са  налице  три 

компонента, абстракция, дисонанс и „ново” (Адорно, 1990). 

Според  Адорно  единствено  сериозната  музика  може  да  противостои  на  културната 

индустрия. Афирмативната същност на изкуството като автономна сфера от ценности е 

„нетърпима“  в  контекста  на  несвободното  общество,  каквото  е  потребителското. 

Истинското  изкуство  –  изкуството,  което  е  истинско  според  идеята  за  истина,  е 

предизвикано да търси своята собствена нова същност и да въстане срещу себе си. Така 
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Адорно създава теорията си за анти-изкуството. От тази теория следва, че никое изкуство 

не е  възможно без  да включва елементи на анти-изкуство.  На това набляга  и Бодрияр 

няколко  години  по-късно  като  описва  творбите  на  Уорхол,  в  които  се  наблюдават 

елементите  на  анти-изкуство.  Тук  обаче  възниква  едно  противоречие,  защото  по  този 

начин изкуството, за да оцелее, застава срещу основните си концепти, но то е и немислимо 

без тях. В този смисъл естетиката може да има само една цел, да насърчи рационалното и 

конкретно разпадане на конвенционалните естетически категории по такъв начин, че тези 

категории  да  се  свържат  с  ново  истинно  съдържание,  като  ги  противопостави  на  най-

честите  форми на артистичен опит. Модернизмът, в този смисъл, може да се разглежда 

като историческо отделяне на изкуството от хармонията – това е „търговската марка“ на 

модернизма. Концептът за „ново“ предполага модернизмът да се смята като „диалектика 

на новото“, на дисонанса, което по някакъв начин отхвърля традиционното. Чрез идеята за 

дисонанс модернистичната естетика дефинира себе си в термините на „новото“, по един 

абстрактен  и  в  последствие  радикално  отворен  начин,  който  взима  предвид  и 

темпоралността на класическото естетическо развитие.  

За Бенямин пример за изкуство, което устоява на асимилация, са филмите на Чаплин: те 

провокират и създават колективно съ-изживяване, стимулират мисълта и демитологизират 

настоящето. Идеалът на изследваните автори за това, каква трябва да е художествената 

творба, беше описан по-горе, в тази глава се набляга на случилите се такива идеали. Те са 

възможни  и  осъществени  художествени  произведения,  проблемът  остава  в 

икономическата  система,  потребителското  общество,  културната  индустрия  и 

масмедийната култура. Това не може да продължава до безкрай.  

5. Заключение

Изследването  на  потребителското  общество  през  погледа  на  франкфуртците  и  Жан 

Бодрияр е необходимо и актуално,  защото обяснява и предупреждава за възможните и 

създалите  се  кризи  –  икономически,  нефтени,  окупацията  на  Уол  стрийт,  Арабската 

пролет,  политическите  скандали  и  т.н.  Четейки  франкфуртците  и  Бодрияр,  намираме 
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всички тези преобръщания в световния ред са логични и очаквани. Проблемът на нашето 

съвремие  е,  че  обръща  все  по  малко  внимание  на  културата  и  изкуствата  в  частност, 

неглижира се значението на духовната култура и философията, а именно те са в основата 

на  положителните  промени  в  обществото.   Настоящата  дисертация  цели  именно  това, 

отново да обърне внимание на първоизточника, на онова върху което се гради обществото 

– културата; на истинското произведение на изкуството. 

Истинската художествена творба, според изследваните автори, следва да е независима, да 

не се възпроизвежда единствено, за да се продава, да има положително въздействие върху 

обществото, да е резултат от творческото вдъхновение, да е част от традицията и ритуала. 

Тя създава около себе си, и се случва на специални места – вторични реалности, каквито са 

театърът, оперната зала, стадионът и т. н. По този начин тя отделя  човек от ежедневието 

му  и  той  има  възможността  да  преосмисли  проблемите  в  реалността,  като  се 

противопоставя  на  статуквото.  За  изкуството  следва  да  е  важен не  каналът  за  достъп, 

неговата техническа възпроизводимост, а неговото съдържание и значение. То е плод на 

творческо вдъхновение, не е търговска поръчка, провокира интимните желания и духовни 

потребности,  шегата  и  играта.  Светът  на  изкуството  създава  нова  идентичност,  чрез 

съпреживяването  се  достига  до  нови  алтернативи  и  отношения.  Изкуството  развива 

въображението, а оттам и свободата.

Фалшивото изкуство,  т.  нар  ерзац,  е  овещненото  изкуство,  което е  за  продан и негова 

основна цел е  да създава  лесни за  консумация образи и звуци.  То е лесно достъпно и 

масово,  за  него  е  важна  техническата  възпроизводимост,  каналът  за  достъп.  То  е 

заместител на истинското изкуство; стъпвайки на него, то го „рециклира“, като се слива с 

него и го снишава, превръщайки негови части в продукт за продан. То води до регресия на 

слушането,  въображение  и  атрофия  на  образа.  От  значение  е  единствено  разменната 

стойност, а символната е манипулирана. Има силно манипулативно влияние и е основен 

компонент на културната индустрия, която днес е и масмедийна култура. Изкуството се 

превръща в рекламна пропаганда и води до криза на политическото. 

Това,  което  се  случва  с  изкуството,  е  резултат,  но  и  причина  за  загубата  на  разум  в 

Западния свят.  Според изследваните автори, като се следва развитието на доминация в 
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Западната цивилизация от религията на олимпийските богове, Реформацията, Буржоазията 

и  капитализма,  възходът  на  Културната  индустрия  се  сочи  като  победител  доминатор. 

Основна причина за създалата се ситуация е загубата на разум.  Причините за тази загуба 

се  коренят  във  философията  след  Просвещението,  най-вече  на  позитивизма. 

Просвещението  не  е  сбъднало първоначалния  си план да  освободи човека от  неговото 

непълнолетие  и  той  да  почне  да  си  служи  със  собствения  разсъдък,  а  напротив  го  е 

въвлякло  в  много  по-сериозни  заблуди  и  безразсъдност.  В  резултат  са  се  случили 

тоталитарните режими, които до днес властват над западния свят. Съвременното общество 

е тоталитарно, защото се взимат репресивни мерки, за да се осигури капиталът, унищожава 

се  автономното,  истинското  изкуство,  на  места  има  пълен  контрол  и  наблюдение  над 

масите. Прогресът е впрегнат в служба на капитала и вместо да направи живота на хората 

по-добър,  ги  е  превърнал  в  роби  на  самогенериращи  се  фалшиви  потребности.  Тези 

тенденции  са  пагубни  за  културата  и  изкуството,  защото  се:  1)  елиминира  истинската 

художествена  творба  за  сметка  на  овещняването  й;  2)  наблюдава  се  ерозия  на  самата 

творба; 3) налага се настояването автентичното естетическо преживяване да носи печалби; 

4)  изкуството  е  задължено  да  е  „реалистично”.  Допуска  се  само  произведението  на 

изкуството, което е част от културната индустрия, подменя традиционните ценности и ги 

заменя с потребителски. Механизмите на контрол се задълбочават, като хората започват да 

пребивават в симулакрум. Основните естетически, етически и логически категории стават 

ирелевантни.  Красивото,  грозното,  доброто,  злото,  правилното  и  неправилното  стават 

просто думи,  изпразнени от съдържание.  Истината  и неистината  са въпрос на медийна 

интерпретация,  като общественото  мнение се манипулира  според пазарните  тенденции. 

Изкуството се явява просто средство за манипулация. Духовната култура се впряга като 

регулатор  на  свободното  време.  За  първи  път  в  човешката  история  хората  са  толкова 

организирани и подчинени. Във времето, когато не са на работа, те са впрегнати отново в 

служба  на  капитала,  тяхното  свободно  време  е  организирано,  така  че  да  могат  да 

потребяват  постоянно.  Паноптичната3 власт  днес  може  да  е  и  синоптична.  Хората  са 

еднакво  наблюдавани  и  контролирани  в  учрежденията  и  в  домовете  си.  За  първи  път 

вътрешният  свят на  човека  е  докоснат от  статуквото.  Чрез интроекцията  се  наблюдава 

3От Панаптикум
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сливане на вътрешния и външния свят на хората, които искат,  мечтаят и фантазират за 

продуктите предоставени им от културната индустрия. 

Въпреки създалата се ситуация,  истинското изкуството продължава да съществува и на 

него се надяват както франкфуртците, така и Бодрияр. Примери за течения в изкуството,  

които устояват на асимилация,  са  сюреализмът,  попартът,  новото авангардно изкуство. 

Тези  изкуства  се  радват  на  многообразие,  развиват  жанра  и  провокират  критическото 

мислене.  В  тях  има  замисъл,  развитие,  изискват  пълно  съсредоточаване,  обогатяват 

идентичността  на  реципиента,  преосмислят  и  предзадават  новите  естетически  форми. 

Творбите на Шьонберг,  Бекет,  Пикасо, Анди Уорхол и Тракъл са примери за изкуства, 

които въпреки Културната индустрия и Масмедия културата успяват да се съхранят,  да 

останат „истински“ и отново да провокират критическото мислене, да обогатяват и да са в 

опозиция на статуквото. В тези изкуства тържествува разумът и свободата.

Основни приноси на дисертацията

Дисертационният  труд  се  занимава  с  проблемите  на  потребителското  общество  през 

погледа на  франкфуртците първо поколение  и Жан Бодрияр,  като акцентът е  поставен 

върху културата и в частност произведението на изкуството. Сравнения между Бодрияр и 

отделни  представители  на  Франкфуртската  школа  са  правени,  но  те  са  главно  с 

икономическа  релевантност   и  със  социално-теоретична  насоченост,  като  се  обръща 

внимание  на  овещняването  на  изкуството  и  човешките  отношения.  Като  оригинален 

научен принос на настоящата дисертация може да се изтъкне задълбоченото изследване на 

изкуството и културата в потребителското общество. Без да има претенцията да съдържа 

„рецепти  за  добро  изкуство“,  дисертацията  ясно  разграничава  някои  положителни 

практики  в  изкуството,  направления  и  творци,  които  въпреки  създалата  се  сложна 

обществена обстановка успяват да създадат „истински произведения на изкуството“.

Като се  позовава  на  постиженията  и социалното  въздействие   на  изследваните  автори, 
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дисертационният труд дава конкретни  оценки за състоянието на изкуството, културата и 

обществото в модерността и постмодерността.

Отграничени  и  описани  са  причините  и  факторите  за  създаването  и  развитието  на 

потребителското общество.

Проследен  е  философско-исторически  процесът  на  възникване  на  потребителското 

общество и главните предпоставки във философията, икономиката и най-вече културата.

Специално  внимание  се  отделя  на  еволюцията  на  културната  индустрия  (описана  от 

франкфуртците  в  модерността)  в  масмедийната  култура  (в  постмодерността,  според 

Бодрияр).

Проблемите  на  потребителското  общество,  културата  и  изкуството  са  проследени  в 

процеса  на  тяхната  градация,  от формулирането им от  франкфуртците,  до наши дни и 

потвърждаването им от Бодрияр.

Посочени са слабостите на потребителското общество, назовани са конкретните проблеми, 

както  в  същото  време  са  дадени  и  примери  на  изкуства  и  културни  практики,  които 

противостоят на консумеризма.

Специално внимание е обърнато на механизмите на контрол, наблюдение и репресия, на 

които е подложено потребителското общество. 

Самият  метод  на  изследване  на  дисертацията  е  оригинален,  защото,  прилагайки 

критическия  метод  на  франкфуртците,  тя  разглежда  проблемите  интердисциплинарно; 

използван  е  философският  анализ,  културологичният,  естетическият,  етическият, 

семиотичният, като под внимание са взети и икономическите, и политическите фактори. 

В дисертацията  са изследвани промените в терминологията,  обговаряща проблемите на 

потребителското общество.

49



Списък с публикации

Публикации по темата на дисертацията: 

 1.Ангелова,  Боряна  (2009)  „Маркс,  Франкфуртската  школа  и  Жан  Бодрияр: 

историята на една идея”;сп. Ново Време; Юли- Август, 2009

 2.Ангелова,  Боряна (2010)„Какво ще правим след края на оргията?!Франкфуртска 

школа - Жан Бодрияр”, сп. Философски изследвания на виртуална култура” кн. 1, Май 

2010  

3.Ангелова, Боряна (2011),„Франкфуртска школа и Жан Бодрияр: щрихи върху една 

естетическа теория”, сп. Философски алтернативи, кн. 3 за 2011г.

Предстоящи публикации по темата на Дисертацията:

4. Ангелов,  Боряна  (2011),“  Културната  индустрия  и  спорт“ ,  сб.  „Личност. 
Мотивация. Спорт.“,кн 16, 2010

5. Ангелова, Боряна (2011),“After the Еnd of Reason, What?“, сп. Litera et Lingua, бр. 
Есен - Зима, 2011/2012

Избрани публикации извън темата на Дисертацията

Академични рецензии:

Boryana, Angelova (2008),  The Image in French Philosophy by Temenuga Trifonova, in Sofia 

50



Philosophical Review, Vol. II, No. 1,2008 

Ангелова,  Боряна  (2010),„Разомагъосване  в  „Логика  на  измамата”,  сп.  Философски 

алтернативи, кн.4 за 2010г.

Ангелова, Боряна (2011), „Проблемът е психически“, в. „Литературен вестник“ бр.25, 2011

Ангелова,  Боряна  (2011),  „Рефлексии  върху  постмодерната  етика“,  в.  „Литературен 
вестник“,бр. 38, 2011

Статии:

Ангелова,  Боряна  (2007),”Фрагментацията  на  българската  култура”  сп.  „Ново  Време“, 
октомври, 2007

Ангелова, Боряна (2008), „Културата в българския национален ефир” в. Монд Дипломатик, 
Януари , 2008 

Ангелова, Боряна (2010), „No Body for Profit”, в. „39 грама“, октомври, 2009

Ангелова, Боряна (2010), „Dirty Old Town” сп. „Ново Време”, септември, 2010

Библиография

   1.  Adorno,  Teodor,  Aesthetic Theory (1970),  tr.  G.Lenhardt,  ed.  Gretel  Adorno and Rolf 

Tiedemann, Routledge & Kegan Paul, London 1984, (AT), pp.464/5

2. Adorno, T. Cultural Criticism and Society; Prisms Cambridge, MA: 

MIT Press 1981

51



3. Adorno,  T.,  W.Benjamin,  Adorno  to  Benjamin  Letters,  London,  18  March  1936;  

Aesthetic and Politics,New Left Books, London 1977

4. Adorno,T. ;  Sociology of Art and Music in  Aspect of Sociology; Boston: Beacon Press 

1992

5. Adorno, T.,  'Commitment',  in A. Arato and E. Gebhardt (eds), The Essential  Frankfurt 

School Reader. Oxford: Blackwell, 1992 

6. Adorno, T.,  The Stars Down to Earth: and Other Essay on the Irrational in Culture,  

Routledge, London and New York, 1994 

7. Adorno, T.,  The Cultural Industry; Selected Essay on Mass Culture,  Routledge, London 

and New York, 1991

8. Adorno, T. Negative Dialectic, Routledge, London And New York, 1973

9. Arato,  Andrew and Eike Gebhardt (editors)  “The Essential  Frankfurt  School  Reader”; 

Continium Publish Company ; London, 1982

10. Baudrillard, Jean; The Conspiracy of Art; Semiotext(e), Los Angeles, New York.2005

11. Baudrillard,  Jean:  The Consumer  Society:  Myths  and Structures; SAGE Publications; 

1970

12. Baudrillard,  Jean;  Utopia Deferred Writings  for Utopie (1967-1978);Semiotext(e),  Los 

Angeles, New York 2007

13. Baudrillard, Jean; Simulacra and Simulation;The University of Michigan Press, 1994 

14. Baudrillard, Jean. Le Système des objets, éd. Gallimard, Paris, 1968

15. Baudrillard, Jean. Le mot de passe, Pauvert, Paris,2000

16. Baudrillard, Jean. La Société de consommation, Filio Essais, Paris,(1970)

52



17. Bauman, Zygmunt, Consuming Life, Polity Press, Cambridge, 2007

18. Benjamin  Andrew;  The  Problems  of  Modernity:  Adorno  and  Benjamin;  Routledge, 

London and New York, 1991

19. Benjamin, Walter, The Arcades Project, Harvard University Press, 1999

20. Benjamin, Walter, The Moscow Diary, edited by Gary Smith, Harvard University Press, 

1986

21. Benjamin, Walter, Illuminations, Schogken Books, NY, 2007  

22. Bloch, Ernst;  Aesthetic and Politics: The Key Texts of The Classic Debates Within the  

German Marxism, NLB, London 1977

23. Buck-Morss, Susan “The Origin of Negative Dialectics” The Free Press Paperback; New 

York 1979

24. Edgar, Andrew; Peter Sedwick;  Cultural Theory: The Key Thinkers; Routledge London 

and New York, 2002

25. Ferris, David;  The Cambridge Introduction to Walter Benjamin;  Cambridge University 

Press, 2000

26. Foster, Roger; The Recovery of Experience; State University of New York Press, 2007

27. Gane,  Mike;  Baudrillard’s  Bestiary;  Baudrillard  and Culture;  Routledge London and 

New York, 2003

28. Grace, Victoria; Baudrlliard’s  Challenge: a Femisnist  Reading; Routledge London and 

New York, 2000 

29. Genesko, Gary; Baudrillard and Sign’s; Routledge London and New York, 1994 

30. Habermas, J. Towards Towards a Rational Society, Boston, Beacon Press, 1970

31. Horkheimer, Max, Eclipse of Reason, Continuum Publish Company, NY 2004

53



32. Horkheimer,  Max,  Teodor,  Adorno,  Dialectic  of  Enlightenment,  Stanford  University 

Press, 2002

33. Horkheimer,  Max,Critical  Theory:  Selected  Essay,  The  Continuum Publish Company, 

NY, 2002

34. Held,  David,  Introduction  to  Critical  Theory;  Horkheimer to  Habermas;  Polity  Press, 

Cambridge 1990

35. How, Alen; Critical Theory, Palgrave Macmillan, NY, 2003

36. Hunt,  Tom; Cambridge  Introduction  to  Teodor  Adorno;  Cambridge  University  Press, 

2003

37. Jameson, Fredric, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durham:  

Duke University Press, 1990

38. Jay,  Martin;  The Dialectical  Imagination;  A History of  the Frankfurt  School  and the  

Institute of Social Research, 1923-1950;Little, Brown and Company, 1973

39. Jenemann, David; Adorno in America; University of Minnesota Press, 2007

40. Kellner Douglas; Media Culture ; Routledge London and New York; 1995

41. Kellner  Douglas  and  Steven  Best;  Postmodern  Theory;  Critical  Interrogations; 

Macmillan Education LTD; London 1991

42. Kellner,  Doudlas;  Jean Baudrillard After  Modernity:  Provocations  On A Provocateur  

and Challenger” Baudrillards Studies; ISSN: 1705-6411 Volume 3, Number 1 (January 

2006)

43. Kellner,  Douglas,  Herbert  Marcuse  and  the  Crisis  of  Marxism.  London,  McMillan  

Publishers, Ltd., 1984

44. King, Anthony;  Baudrillrd’s Nihilism and the End of Theory,Telos,Summer- 1998

54



45. Lane, Richard; Jean Baudrillard, Routledge London and New York, 2000

46. Mendieta,  Eduardo;  The Frankfurt  School  on Religion;   Routledge London and New 

York, 2005 

47. Marcuse, Herbert,  One Dimensional Man; The Ideology of Industrial Society; SPHERE 

BOOKS LTD.1968

48. Marcuse, H. Negations: Essay in Critical Theory; Boston: Beacon Press 1968

49. Marcuse, H. Art and Liberation: Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 4, ed. 

50. Marcuse, H. Culture et société, Herbert; trad. de Gérard Billy, Daniel Bresson, et Jean-

Baptiste Grasset. - Paris:Ed.de Minuit, 1970

51. Marcuse, Herbert,  La fin de l'utopie;  traduit de l'allemand par Liliane Roskopf et Luc 

Weibel. -  Paris: Le Seuil, 1968

52. Marcuse,  Herbert,  Raison  et  révolution  :  Hegel  et  la  naissance  de  la  théorie  sociale; 

traduction de Robert Castel et de Pierre-Henri Gonthier; présentation de Robert Castel. - 

Paris:Ed. de Minuit, 1968

53. Marcuse, H., Technology, War and Fascism , Routledge, London and New York, 1998

54. Marcuse, H., An  Essay on Liberation, Beacon Press, Boston, 1969

55.  Marcuse,  H..  Reason  and  Revolution;  Hegel  and  The  Rise  of  Social  Theory,  

ROUTLEDGE & KEGAN PAUL LTD, LONDON, 1955

56. Marcuse, H.,  Toward a Critical  Theory of The Society,  Routledge , London and New 

York,  2001 

57. Marcuse, H.; Five Lectures, Boston, Beacon Press,1970

58. Pawlett, William, Jean Baudrillard: Against Banality; Routledge London and New York, 

2007

55



59. Strinati,  Dominic,;  An Introduction to Theories of Popular Culture; Routledge London 

and New York; 1995

60. Turner, Bryan; Chris, Rojec (editors);  Forget Baudrillard?, Routledge London and New 

York, 1993

61. Toffler, A. The Culture Consumers, Random House, NY, 1975

62. Weigel, Sigrid; Body and Image-Space; Re-reading Walter Benjamin; Routledge,1996

63. Адорно, Теодор, “Естетическа Теория”, Агата –А; София, 2002

64. Адорно, Теодор,“Философия на новата музика“; Наука и изкуство, София, 1990

65. Арент, Хана,  „Тоталитаризмът”, Изд. Панорама, София, 1993

66. Арент, Хана, „Човешката ситуация“, София, 1997

67. Барт, Ролан „Митологии“, Изд. Колибри, София, 2004

68. Барт, Ролан, „Camera Lucida“, Изд. Агата -А, София, 2001

69. Бауман,З. „Глобализацията. Последиците за човека", превел Мария Димитрова, Изд. 

"ЛИК", София, 1999

70. Бенямин, Валтер, сб. „Озарения“, ИК, Критика и хуманизъм, София, 2000

71. Бенямин, Валтер „Художествната мисъл и културното самосъзнание“; Изд. Наука и 

изкуство; София ,1989г. 

72. Бенямин,  В.  „Върху  идеята  за  историята“  В:  Историци  за  историята. 

Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 1988

73. Бердяев, Николай;  „За робството и свободата на човека“; Университетско изд. “Св. 

Кл. Охридски”, София, 1992

56



74. Бодрияр, Жан; „Америка“; Изд. Евразия-Абагард, Плевен 1996г.

75. Бодрияр,  Жан;  „Илюзията  за  края  или  Стачката  на  събитията;  ИК  „Критика  и 

хуманизъм” София; 1995 

76. Бодрияр, Жан; „Към критика на политическата икономия на Знака“; Изд. Критика и 

хуманизъм; София, 1996г.

77. Бодрияр, Жан; „Системата на предметите”; ИК „ЛИК”; София, 2003

78. Бодрияр, Жан; сб. „In Memoriam: Глобализацията като културен шок“; Изд.Дом на 

науките за човека и обществото; София, 2007  

79. Бурдийо, П., „Практическият разум“. ИК "Критика и хуманизъм", София, 1997

80. Вебер,  Макс,  „Протестантската  етика  и  духът  на  капитализма“,Изд.  Критика  и 

хуманизъм“, София 1993

81. Вебер, Макс, „Социология на господството. Социология на религията, София, 1992

82. Вебер, М. „Ученият и политикът“, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 

София,1993

83. Вебер,  М.,“Смисъл и  ценност“  (антология.)  ИК "Критика  и  хуманизъм",  София, 

1998

84. Вебер,  М..  „Генезис  на  западния  рационализъм“,  ИК  "Критика  и  хуманизъм", 

София, 2001

85. Венцеслав Константинов: „Художественото произведение през погледа на Валтер 

Бенямин“, В: „Писатели за творчеството“, изд. ЛИК, София, 2007

86. Гадамер, Ханс-Георг  “Актуалността на красивото. Изкуството като игра, символ и 

празник.” Превод Д. Денков. София, ИК, Критика и хуманизъм, 2000

87. Гинев,  Димитри,  Homo  Culturalis  -  Идеи  в  културологията,  т.3,Изд.  УИ.“Св. 

Климент Охридски“, София, 1998

57



88. Гънгов, Александър „Логика на измамата”;Авангард –Прима; 2009

89. Еко, Умберто. „Пет морални есета“, Прев. от итал. Ирена Кръстева. - София : ЛИК, 

1999 

90. Зимел, Г. 1984. „Проблемът на социологията. Социологически проблеми“, 1984/5.

91. Зимел, Г.. „Чужденецът“. В: Социология на личността. "Наука и изкуство", София, 

1990

92. Кант, Имануел, „Критика на практическия разум“, София 1974

93. Кант, Имануел, „Критика на способността за съждение“, София 1980 

94. Кант, Имануел, Отговор на въпроса: „Що е просвещение?“, сп. Философска мисъл, 

бр. 12.,1984

95. Кастел, Мануел, „Възходът на мрежовото общество“, Изд. Лик, 2004 

96. Кънев, Красимир; „Естетическо измерение на социалната критика“; София, 1991г.

97. Лиотар,  Жан-Франсоа,  „Постмодерната  ситуация“,  София 

(http://www.litclub.bg/library/kritika/lyotard/postmoderne/index.htm ).1996

98.  Лукач,  Георг,  „Овещняването“  (из  „История  и  класово  съзнание“),  в: 

Социологически проблеми 3/1988

99. Маркс, Карл, „Капиталът“,  т.1,,  Издание на Българската комунистическа Партия, 

София, 1970

100. Маркс – Енгелс, Съчинения, София, 1970

101. Маркузе , Херберт, „Едноизмерния човек:Изследване върху идеологията на 

развитото индустриално общество“; Изд. „Хр. Ботев“, 1997г.

102. Маркузе, Херберт, „Ерос и цивилизация: Философско изследване на Фройд“, 

Изд. Хр. Ботев; София, 1993г.

58

http://www.litclub.bg/library/kritika/lyotard/postmoderne/index.htm


103. Минева, Силвия, „Постмодерни дискурси на етиката“,  Изд. Фабер, София, 

2007

104. Ортега – и – Гасет, Х. „Естетически есета“, Изд. Наука и изкуство, София, 

1984

105. Паницидис, Х.,“Историческият хоризонт на Капитализма“, сп. Ново Време, 

бр.10, 2010

106. Паси  И.,  сб.  „При  изворите  на  модерната  естетика“,  Университетско 

издателство "Климент Охридски", София, 1987

107. Проданов, Ж. „Философски очерци за спорта“, НСА-Прес, 2001

108. Стефанов, Иван, „Природата на културата“, Аскони-издат, 1998

109. Стефанов, Иван, Димитър, Гинев, „Идеи в културологията“,т.1, т.2.,Изд. УИ 

“Св. Климент Охридски“, София, 1993

110. Тофлър, Алвин, „Шок от бъдещето“, Изд. Народна култура, София, 1992

111. Фром, Ерих „Бягство от свободата“, София, 1998

112. Фром, Ерих, „Изкуството да обичаш“, София 1998

113. Фуко,М.,  „Надзор  и  наказание.  Раждането  на  затвора“,  СУ “Св.  Климент 

Охридски”, 1998

114. Фуко,  Мишел,  „Просвещение  и  критика“,  Изд.  „Критика  и  хуманизъм“, 

София, 1997

115. Хабермас,  Ю.,  „Модерността  -  един незавършен проект“,  Изд.  Критика  и 

хуманизъм, 1991/3.

116. Хегел, Г.В.Фр., „Естетика“, т.1.,Изд. „Изток-запад“ , София, 1998

117. Хегел,Г.В.Фр.“Феноменология на духа“, Изд. „Изток-Запад“, София, 1997

59



118. Хусерл,  Е.,“Кризата  на  европейските  науки  и  трансценденталната 

феноменология“. ИК "Критика и хуманизъм", София, 2002

119. Хьойзинха,  Йохан .,Homo Ludens”, Изд. Захари Стоянов, София, 2001

120. Шилер, Ф., „Върху грацията и достойнството“ (1793); „Върху естетическото 

възпитание на човека в поредица от писма“ (1795), в: Естетика. Превод Валентина 

Топузова София, 1981

121. Шпенглер, Освалд „Залезът на Запада”; т.1 „Форма и действителност”; Изд 

„ЛИК”;София 1995г.

60


