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„Възходът на Запада“  

двайсет и пет години по-късноI

Историците разглеждат обекта на своите изследвания през призмата на 
променящото се настояще, затова в трудовете им миналото също не-

прекъснато изменя своите очертания. Затова всеки, който доживее отново да 
прочете собствения си труд, безпогрешно разпознава признаците на проме-
ните в разбирането за историята, които неизбежно се появяват с течение на 
времето. Тази банална истина ме осени внезапно през 1988 г., когато бях гост-
професор в колежа „Уилямс“, Масачусетс, във връзка със семинара, посветен 
на труда на живота ми – „Възходът на Запада“. Тогава за пръв път след двайсет 
и пет години прочетох тази книга и изпитах чувството, че се срещам със стар 
приятел – или с призрак от миналотоii, – което едновременно ме зарадва и 
разочарова.

През 1963 г., когато беше публикувана за пръв път, книгата неочаквано по-
жъна голям успех. Щедрите похвали на Хю Тревър-Роупър в „Ню Йорк Таймс 
Бук Ривю“ и наближаващите коледни празници бързо я включиха в списъка с 
бестселърите на годината. И оттогава непрекъснато я преиздават. Първото 
евтино издание с меки корици (струваше само 1,25 долара за 828 страници!) 
беше изчерпано само за една година и досега са продадени над 75 000 екзем-
пляра от книгата в пълния ѝ обем.

Днес, поглеждайки назад във времето, ми се струва очевидно, че „Възхо-
дът на Запада“ трябва да се разглежда като израз на имперските настроения в 
Съединените щати след Втората световна война. И обхватът, и замисълът на 
книгата отразяват нещо като „интелектуален империализъм“: световната ис-

 i За пръв път “The rise of the West after Twenty-five Years” е публикувана в Journal of World 
History 1 (1990): 1–21, University of Hawaii Press. – Б.пр.

 ii Докато пишех „Възходът на Запада“, на път за вкъщи често минавах покрай един бряст с 
отчупен от бурята клон. Забелязах как дървото бавно възстановява нараненото място и то 
постепенно се покрива с нови зелени листа. Тогава се замислих дали ще успея да завърша 
книгата, преди брястът да се възстанови окончателно. Но година след като предадох ръко-
писа си в печатницата, брястът загина от т.нар. холандска брястова болест още преди да се 
е излекувал. Така и не успях да мина покрай дървото със завършената книга в ръка. – Б.а. 
(Всички бележки под линия, освен изрично посочените, са на автора.)
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тория е представена като единно цяло и е интерпретирана в духа на концеп-
цията за „културната дифузия“, или взаимопроникването на културите, разра-
ботена от американските антрополози през 30-години на ХХ век. В частност 
„Възходът на Запада“ се опира на разбирането, че основният фактор, който 
води до исторически значими социални промени, е контактът с представи-
тели на чужди култури, които притежават нови и непознати до този момент 
знания и умения. Естественият извод при този подход е, че центровете на ви-
сока култура (т.е. цивилизациите) предизвикват тревога и объркване у своите 
съседи, като им демонстрират своите привлекателни нововъведения. Тогава 
по-малко развитите народи се стремят да придобият новите знания и умения, 
за да получат достъп до богатството, властта, истината и красотата – всичко 
това, което предлагат благата на цивилизацията. Но те също така са изправе-
ни пред болезнения и сложен избор между усвояването на новото и желание-
то да запазят непокътнати старите обичаи и институции, отличаващи света на 
онези, които се стремят към цивилизацията, от покварата и несправедливост-
та, съпътстващи цивилизования живот.

Вторият извод от предположението, че контактът с чужди култури е осно-
вен двигател на социалните промени, е, че всеки изследовател на световната 
история би трябвало да обърне специално внимание на контактите между 
едновременно съществуващи цивилизации, тъй като именно тези контакти 
водят до промени в асортимента и общия сбор на високоразвитите умения, 
които притежава всяка цивилизация, и следователно оказват влияние върху 
описания по-горе локален модел на културна дифузия. Освен това, когато 
една цивилизация – благодарение на своето очевидно превъзходство – въз-
действа на всички, с които влиза в контакт, тогава световната история проти-
ча, така да се каже, в една посока; именно тогава, като наблюдава и изследва 
как протича възприемането на новите знания и идеи в отдалечени части на 
света, историкът успява да се ориентира в този лабиринт от отделни елемен-
ти и детайли, който прави световната история – съвсем в буквалния смисъл – 
така непознаваема.

В годините от 1954-та до 1963-та, когато бе написана тази книга, Съедине-
ните щати се намираха – напълно естествено – на върха на своето следвоенно 
могъщество и оказваха силно влияние на останалите страни благодарение на 
своето богатство и технологично превъзходство. Оттук следва, че моето виж-
дане за миналото на света може да се оспорва като нещо, което е само опит 
за осмисляне на американската хегемония и проекция на ситуацията в десе-
тилетията след Втората световна война върху миналото на света като цяло, 
като при това се твърди, че винаги са съществували аналогични модели на 
културно доминиране и дифузия. (Разбира се, може да се посочи и очевид-
ният контрааргумент, че следвоенната епоха е неразделна част от световната 
история и напълно съответства на прецедентите, въпреки че по онова време 
американците не го осъзнават.)
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Нито един историк не може да отрече, че собствените му възгледи за ми-
налото отразяват опита на неговото време и са продукт на научна традиция, 
която, на свой ред, носи всички белези на времето и мястото, където се е 
зародила. Едно поне мога да кажа със сигурност: докато пишех тази книга, 
аз изобщо нямах представа доколко моят метод за осмисляне на световната 
история съвпада с международното положение на Съединените щати. В ре-
троспектива сега ми се струва, че топлият читателски прием, който получи 
тази книга в началото на 60-те години на ХХ век, до голяма степен се дължи 
именно на това съвпадение. Но дори да е така, тогава не го забелязахме нито 
аз, нито рецензентите. Следователно поразителната прилика между моя под-
ход към историята на човечеството и световната роля на Съединените щати 
по онова време се усещаше – ако изобщо някой ѝ е обърнал внимание – само 
на подсъзнателно ниво.

Като се има предвид посоката, в която се развива историографията през 
изминалите двайсет и пет години, второто възражение срещу моя подход към 
миналото изглежда още по-очевидно. „Възходът на Запада“ има склонност да 
марширува в авангарда на големите армии, разглеждайки историята от гледна 
точка на победителите – тоест на можещите и привилегировани управлява-
щи съдбите на народите, – и почти не проявява интерес към страданията на 
жертвите на историческите промени. Това несъмнено е отражение на лични 
предразсъдъци – семейни, етнически, класови и други прояви на самоопре-
деление, – което ме накара да ценя високо плодовете на натрупания опит и 
способностите на човечеството да контролира природната и обществената 
среда и да я оформя по свое желание. Извличайки полза от подобни умения, 
както непрекъснато прави всеки от нас, включително най-бедните слоеве на 
населението, мисля, че трябва да се възхищаваме на онези, които първи са 
поели по този път, и да се отнасяме към прогреса на човечеството като към 
удивителна история на успеха въпреки всички съпътстващи страдания. Оче-
видно идеалният случай е да се постигне разумно равновесие в оценката на 
постиженията и загубите, присъщи на всяко ново човешко начинание. Раз-
бира се, аз се постарах да бъда безпристрастен, но онова, което на мен ми се 
струва справедливо равновесие, за останалите може да изглежда като жалко 
оправдание на онези по върховете (предимно мъже на зряла възраст), които 
управляват великите световни цивилизации.

Всички тези най-общи съображения изобщо не ме занимаваха по време на 
семинара в „Уилямс“. По-скоро, докато се борех с редактирането по една глава 
седмично, изведнъж болезнено осъзнах колко са различни като качество отдел-
ните глави. Най-ниско беше нивото на iV глава: „Възникване на космополитна 
цивилизация в Близкия изток, 1700–500 г.пр.Хр.“. След кратко въведение, в тази 
глава се описват военно-политическите промени, административните системи, 
социалните структури и запазването на културите на десетки народи и държа-
ви, засегнати от тези процеси, при това в продължение на дванайсет столетия. 


