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РЕФЛЕКСИВНАТА МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Цитати от: Beck, U., A. Giddens, S. Lash (2009) Modernizacja 

refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku 

społecznym nowoczesności. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

 

На 8.09.2014 съм публикувал под формата на „Бележка“ във ФБ няколко 
цитатата от книгата на Бек, Гидънс и Лаш „Рефлексивна модернизация“. 
Днес ги публикувам в блога си, но преди всичко за себе си. Не очаквам 
много читатели, като имам предвид броя им от преди 8 години. Според 
мен си заслужават да се прочетат и осмислят. Но само според мен. И то 
точно сега, когато политическата кретения шества необезпокоявана в 
страната – по улиците, по медиите… навсякъде. И особено във ФБ.  
Който иска да заповяда. Все ще научи нещо. Приятно четене. 

проф. дсн Божидар Ивков 
 

 

 

„Институциите падат под тежестта на собствените си успехи”, убеждавал 

Монтескьо. (с. 11) 

*** 

По силата на вътрешно присъщия му динамизъм, съвременното общество 

ерозира своите формални класи, съсловия, професии, полови роли, 

нуклеарното семейство, промишлените предприятия, браншовете, както 

и – нещата са ясни – изискванията и съществуващите форми на естествен 

технологично-икономически напредък. Този нов етап, в който 

напредъкът може да се измени в самоунищожение, в който един вид 

модернизация подкопава и променя друг, наричам именно етап на 

рефлексивната модернизация. (с. 13) 

*** 

Следователно рефлексивната модернизация означава, че смяната на 

промишленото общество, извършваща се незабелязано и по непланиран 

начин като естествена последица, автономната модернизация в рамките 

на неизменния, ненарушен политически и икономически ред, се свързва 

с радикализацията на съвременността, водеща до разпада на 

предпоставките и контурите на промишленото общество, както и 

правеща възможно възникването на новата съвременност. (с. 13) 
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*** 

Също и на политическо ниво тази модернизация на модернизацията, е 

явление важно и изискващо най-голямо внимание. Преди всичко се 

свързва с трудна до прецизиране, дълбока несигурност на цялото 

общество, което се придружава и от трудни за дефиниране фракционни 

борби на всички негови равнища. Едновременно с това рефлексивната 

модернизация се свързва само с развитийния динамизъм, който в 

различни контексти може да доведе до изцяло противоположни 

последици. В различните културни групи и на различните континенти 

рефлексивната модернизация се свързва с национализма, повсевместната 

бедност, религиозния фундаментализъм, с различни секти и 

вероизповедания, икономически кризи, екологични кризи, вероятни 

също и с войни и революции, а не трябва също да се забравя за 

необикновените състояния, предизвикани от големи катастрофи – казано 

накратко, свързва се с конфликтен динамизъм на рисковото общество в 

неговия най-тесен смисъл. (с. 15) 

*** 

… може да се разбере понятиетo „рефлексивна модернизация”. То не 

означава (чрез асоцииране) рефлексии, а (преди всичко) конфронтация 

със самото себе си. (с. 17) 

*** 

Самостоятелното (нежелано и незабележимо) преминаване от 

промишленото общество към рисковото общество, ще наречем 

рефлексивност (за да го разграничим от рефлексията и същата тази 

рефлексия ще я й противопоставим). „Рефлексивната модернизация” 

означава конфронтация с последиците от рисковото общество, с които 

системата на промишленото общество, оценявайки нещата на основата 

на неговите институционализирани стандарти, не може да се справи, 

нито може да асимилира (сравни Beck 1988, разд. 4). (с. 17-18) 

*** 

В рамките на социалната теория и културната диагноза понятието 

„рисково общество” означава етап от съвременността, в който започват да 

преобладават заплахите, създавани по-рано от промишленото общество. 

В този случай се появява въпросът за самоограничаването на развитието, 

както и потребността от ново дефиниране на стандартите (отговорност, 
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сигурност, мониторинг, ограничаване на вредите и дистрибуция на 

техните последици), определяни преди без да се вземат предвид 

потенциалните заплахи. Тук проблемът се основава все пак върху това, че 

тези заплахи не само е трудно да се забележат или дори да си ги 

представим, но и науката не успява да ги разпознае. Дефиницията на 

заплахите е винаги когнитивен и социален конструкт. Следователно 

съвременните общества остават конфронтирани с фундаментите и 

ограниченията на собствения си модел, основаващи се именно на това, че 

тези общества не се променят, не обръщат внимание на последиците от 

собствените си ограничения и продължават да реализират горе-долу 

същата тази политика. (с. 18-19) 

*** 

Индивидите във все повече сфери трябва да виждат, интерпретират и 

управляват възможностите, заплахите и амбивалентностите, появяващи 

се в техния живот, с които по-рано са се справяли в рамките на 

семейството, в локалната общност или чрез позоваване на класи или 

социални групи. Без съмнение семействата не са изчезнали, макар че 

нуклеарното семейство се превръща във все по-рядка институция. 

Повишават се неравенствата, а въпреки това класовите неравенства и 

класовото съзнание престанаха да играят в обществото ключова роля. 

Дори „собственото аз” губи отдавнашната си еднозначност и се подлага 

на разделяне на противоречиви дискурси. От индивидите днес се очаква, 

че като започнат да владеят „рисковите възможности” (Beck, Beck-

Gernshein 1994), няма да могат (поради сложността на съвременното 

общество) да основават необходимите си избори на солидни и 

рационални основи, които биха взели предвид всички възможни 

последици. (с. 20) 

*** 

„Завръщането на несигурността в обществото” означава преди всичко, че 

все повече социални конфликти се признават не за проблеми, свързани с 

реда, а за риск. Проблемите, свързани с риска, се характеризират с липса 

на еднозначни решения; отличава ги по-скоро фундменталната 

амбивалентност, която обикновено може да се обхване като се изчислява 

нейната вероятност, но без да е възможно да се премахне. 

Фундаменталната амбивалентност отграничава проблемите, свързани с 
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риска от проблемите, свързани с реда, които по дефиниция са насочени 

към прозрачност и разрешаване. При липсата на разрешимост – а тази 

тенденция се засилва – почти по необходимост изчезва вярата във 

възможността за еднозначно разрешаване на социалните проблеми 

(Bonss 1993: 20 и следващи) (с.21). 

*** 

Всичко се свежда все пак до факта, че този хоризонт изчезва заедно с 

наслояващите се рискове, защото те ни информират, какво не трябва да 

правим, а не ни казват, какво трябва да правим. Доминират 

императивите на избягването. Който представя светът като риск, накрая 

ще се превърне в неспособен да действа. Заслужава да се отбележи, че 

нарастването и засилването на стремежа към контрол създава в крайна 

сметка противоположното явление. (с. 22) 

*** 

... категориите и методите на социалните науки не са достатъчни за 

откриването и разбирането на необятността и амбивалентността на 

новите явления. (с. 24) 

*** 

… животът и дейността в условията на несигурност се превръща в основна 

черта на съществуването. Ще можем ли да функционираме в такива 

условия, непрекъснато отговаряйки си: как и защо или защо не – това са 

ключовите моменти от гледната точка на индивидуалните биографии и 

политиката на въпросите на съвременността. (с. 26). 

*** 

Индивидуализацията, въпреки мнението на хората, които биха искали да 

я лишат от каквото и да е значение, не означава атомизация, изолация, 

самотност, край на всякакъв вид общности или залезът на социалните 

връзки...  

Индивидуализацията означава, първо, изкореняване на старите стилове 

на живот на промишленото общество и, второ, закрепване на новите, 

принуждаващи индивидът да конструира, инсценира и композира 

самостоятелно биографията си. От тук именно и „индивидуализация”. 

Изкореняването и закрепването (ползвайки термините на Гидънс) не се 

извършва нито случайно, нито индивидуално, нито доброволно, нито 

поради историческите условия, а по-скоро в резултат на преплитането на 
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всички тези фактори в общите условия на държавата на всеобщото 

благоденствие с развито промишлено общество на труда... (с. 27-28) 

подбор и превод от полски: 

проф. дсн Божидар Ивков 

 


